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Cidade 15$000
Numero a

Cel. Jacintho Ferreira e
M

Falleceu domingo, 13, á tarde,
na Capital, na Casa de Saúde Matarazzo, o nosso estimadissimo che
fe politico, Cel. Jacintho Ferreira
e Sá.
O distincto finado era filho do
Sr. Cel. Manuel Ferreira de Aguiar
e Sá, aqui residente, e de D. Josephina Augusta de Magalhães e
Sá, já fallecida. Deixa viuva a
Exma. Sra. D. Josephina da Silva
e Sá e os seguintes filhos : Silas,
casado com D. Else de Moraes Sá;
Olavo, pharmaceutico; Srta. Aracy e os menores Paulo e Jacinthinho.
Era irmão dos snrs. Salathiel
Ferreira e Sá, casado com D. Zulmira de Mello Sá, e Christovam
Ferreira de Sá, casado com D.
Anna Maria Pacheco de Sá; do
Capitão Saul Ferreira e Sá, já fallecido, casado conv, D. Rosalia da

FILHO
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ASSIGNATl

ORREU Jacintho Ferreira e
Sá! Simples palavras que
exprimem um faeto quasi
inacreditável, na fria cruel
dade de sua dura significação !
Desappareceu dentre os vivos
o liomem bonissimo de cujas mãos
raros habitantes desta cidade te
rão deixado de receber algum be
neficio ! Finou-se o exemplarissimo chefe político, cujas excelsas
virtudes de tolerancia e de mode
ração souberam evitar, por innumeras vezes, choques violentos,
de funestas conr.equencias, entre
correntes antagônicas. Falleceu o
cidadão benemerito a quem Ourínhos deve, na sua quasi totalidade,
o que é actualmente e o que virá
a ser dentro de breves tempos.
Escrever sobre Jacintho Ferrei
ra e Sá, seria fazer o historico
desta cidade. Perguntemos a uma
pedra quem foi o grande cidadão
de quem nos occupamos nesta columna; interroguemos a uma at*vore qual foi a sua acção nestas
plagas; indaguemos de qualquer
habitante quaes os seus mereci
mentos, e, estamos certos, todos
elles responderão unisonos : “foi
elles rete!”
um heróe!”
Heróe, sim, no terreno da ca
ridade, pelos innumeros actos de
altruismo praticados, quer a ami
gos, quer a desaffectos, e apezar,
freqüentes vezes, dos innumeros
impecilhos antepostos; heróe, pelo
seu fatigante labor quotidiano, a
que difficilmente resistiria qual
quer outra natureza menos previlegiada; heróe pela inquebrantabilidade de seu vigoroso caracter
aos freqüentes golpes adversos ;
heróe, pela sua perseverança no
caminho da tolerancia, muito embóra repetidos factos o convidas
sem a outro proceder.
Nestas poucas e singelas pala
vras, partidas do nosso coração
sincero, vae toda a nossa magua
e toda a nossa admiração, pelo
grande brasileiro que ha pouco se
nnou.
A’ distincta e numerosa familia
enlutada, nossos mui sinceros pezames.

L1)IZ LANZONI
CÂNDIDO BARBOZA

fFlèjlNAS PRÓPRIAS

Silva Sá; das Sras. DonasMbttilia
Sá Lobo, casada com o sr.lluvino
Lobo; Celeste Sá Trench, mkasada
com o sr. Ubirajara Trenvp; Stella Sá do Valle, casada eém o rev.
Isaac do Valle, e da srlfa. Maria
de Magalhães e Sá.
Com numeroso acompanhamen
to de parentes e amigois, o corpo
chegou a esta, em tren ] especial,
ás 16 horas de segunda I feira, 14.
A espaçosa gare locui a havase inteiramente repleta. Pobres e

abastados, commerciantes e industriaes, jornaleiros e fazendeiros,
senhoras, senhoritas e crianças,
afinal, Ourinhos em peso foi ren
der sua ultima homenagem ao
grande chefe politico tão rude
mente tirado ao nosso convivio.
A cidade, com suas ruas habi
tualmente toovimentadissimas, achava-se deserta; o commt:*cio
fechou suas portas; e com essa
eloqüente demonstração de dôr
pungente, esta localidade se des
pediu do seu graáde bemfeitor.
O corpo foi transladado para a
Igreja Methodista, onde foi cele
brado o officio fúnebre pelo rev.
Isaac do Valle ; e dahi, formou-se
o immen8o cortejo fúnebre que o
conduziu á mão, até o local do
futuro cemiterio, onde, por seu
desejo, foi sepultado, orando nes
sa occasião o Dr. Christovam Fer
reira de Sá.
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gem dos Professores do Grupo Es
Visinhas cidades fizeram-se re
colar de Ourinhos ; Homenagem de
presentar por delegações espeTheodureto e familia; Lembrança
ciaes, constituídas pelos snrs.:
da familia Tocalino; Saudades das
Santa Cruz: Prof. Quintiliano Sifamílias Pedroso e Raccanello *£
trangulo, inspector escolar, Age
terna gratidão de Domingos Gar
nor Camargo e JaymQ Castanho ,
cia ; Eterna recordação de Narciso
Salto Grande : Dr. Oscar Romeiro,
Migliari; Homenagem de Cândido
juiz de direito, Abrabão AbujamBarbosa e famiiía; Homenagem de
ra, pelo Directorio Republicano,
Josepb & Nagib; Protestos de apela Camara Municipal e pelo Cel.
mizade de Guaraciaba e familia *
João Luiz da Costa, Cel Abelardo
Eterna recordação de Adelino de
Guimarães e Cel. Mansueto MarOííveira e familia; flores de Ál
torelíi, Lordino Di Giacomo, pelo
varo Queiroz e Valentina.
Dr. Jovelino Camargo; Jacarézinho : Cel. Francisco de Paula Fi
gueiredo, chefe politico, Dr. João
de Aguiar, prefeito, Pedro Carva
Como dissemos, Ourinhos todo
lho, Domingos Rancan, Dr. João
compareceu ao enterramento. Or
Ernesto Lisboa, João da Costa Fer
ganizar uma lista completa de to
reira, Leonino de Almeida Yiegas,
das as pessoas que compareceram
Abilio Monteiro; de SantoAntonio
é tarefa quasi impossível. Poude
da Platina: Joaquim Cardoso da
mos, no entretanto, notar:
Srtas. Branca Amaral; Adalgisa
Henriqueta e Mariquinhas Tocali
no ; Izaura e Hercilia Bugelli; Ira
cema Véras; Esther, Rachel e Aida
Espada, Maria Alonso; Alzira e
Anesia Pedroso; Odiles, Georgina
e Hercilia Amaral Santos; Lola
Braz, Esperança Matacfes. D. Man.a §ftlbel*Fem*z, D. Mariquinhas
Amaral Lanzoni, D. Emilia Tocali
no, D. Adelaide Raccanello, D. Va
lentina Q. Marques, D. Carolina
Rolim, D. Laudelina Amaral, D.
Lina Mori, D. Edwiges Leão, D.
Ignez Leonis, e os snrs, Cel. Vi
cente Amaral, Prof. José Galvão,
H. Zanotto, Olavo Oliveira, Cel.
José Felippe do Amaral, Phco. Ál
varo Q. Marques, Cap. Odilon C.
Carmo, Zico Nicolosi, H. Tocalino,
Octavio Ferraz, Donato Sassi, João
Mori, Cesario Castilho, Dr. Marques
de Souza, Cel. Antonio J. Vianna,
Dr. Theodureto F. Gomes, Alberto
F. Grilio, Vasco F. Grillo, Adelino
Oliveira, Carlos Cardoso, Antonio
F. Dias, Dr. Hermengardo F. Rosa.
Rodopiano Leonis, Cel. Pedro Mar
ques, Dr. H. de Leão, Emilio Leão.
Pedro Mediei, José Arantes, Halim
Nicolau, Guaraciaba Trench, Mar
cos Trench, Rvmo. P. Francisco
de La Torre, Raphael de Cunto.
Alfredo de Cunto, Manoel Morgado, Angelo Christoni, Manoel Car
valho, Aristarcho Moraes Mello.
Ubirajara Trench, José R jgo Fi
lho, Olavo Nunes, José F. Grillo.
Aristides Vianna, Narciso Migliari,
Samuel Cassetari, Paulo D. Espa
da. Francisco Ciffoni, Benedicto
Salgueiro, Benigno Moraes, Joa
Silveira, prefeito, e Luiz Rodri
quim Bernardes Pereira, Joaquim
gues; de Cambará: Dr. Marcuuio
Bernardo,
Angelo Barbosa, GraBarros, Cel. José Ferreira Leite e
ciano Raccanello, Joaquim PedroTte. Busse, delegado;
so, Dr. Agenor Barbosa, J. Pedro
de Campos: Cel. Albino Garua.
so Filho, Oscar Pedroso, Benedicto
representado pelo sr. Abrahao a M. Camargo, Hercilio C. Aviila, Ebujamra.
varisto C. Penteado, Laudelino
Campos, Dr. Olavo Souto, Carlos
Amaral, Telesphoro Tupiná, José
Dentre o elevado
Ferreira,
ítalo Ferrari, João Alcoroas, poudemos notar: Ultimo
bano,
José
Valadares, José Nasci
adeus de sua esposa e filhos: Ao
mento,
Oswaldo
Pareto Torres, Aquerido filho, ultima bençam de
merico
Cera,
Américo
Saladini.
seu pae; Saudades de Celeste, ULaureano
Machado,
Rodolpho
Seiby e filhos; Ao in e s q u e c ív e l che
fert,
Germano
Patton,
Gumercindo
fe e amigo, o Directorio Republi
Barbosa, Julio Mori, Joaquim Theocano ; Homenagem da Camara Mu
dosio, Abilio Salomão, José Olymnicipal; Homenagem da familia
pio Almeida, José Malta, João Fer
Amaral; Homenagem do Banco
reira Porto, Antonio Portuguez.
Francez e Italiano; Homenagem
João La Torre, Luiz Mainardi, An
do E. C. Operário; Homenagem da
tonio Paccitti, Manoel Mano, An
Colonia Syria; H o m e n a g e m da ca
tonio Mori, Francisco Simões Sousa Zanotto; Homenagem da Loja
!í^a,
Jorge Galvão, Manoel H. Silva.
Maçonlca de Ourinhos ; Homena

A CIDADE DE OURÍNHOS

¥

Dario Alonso, Francisco Vidal, sabia estancar nos olhos as lagri
do soffrimento!
José Peixe, Adolpho Alonso, mas
Notas Sociaes
Apezar de bom soffreu, snr. pre
Adriano José Braz, Aurélio sidente. Leniu dôres lancinantes
Sacchelli, José Veiga, Alcides O seu caminho sempre foi abrolhaAnnlversario •
P. Fleury, Tufic Abujamra, do de urzes e de dardos que lhe
ensangüentaram os pés chagados e
DR. ATALIBA LEONEL
Joaquim Rodrigues, Domingos doridos.
Municiou! desta
Eu Alberto Nicolçft^, Collector da Camai
Perino, José Rezende, Bene- A sua vida foi uma peregrinação
cidade de Çat^rinhos.
Transcorreu a Í5 deste mez
dicto Borges, Silvano Chiara- de mil batalhas sempre vencidas, o anniversario natalicio do
dia, Octavio Souza, Heracleto de mil refregas sempre crueis, umas eminente chefe ! republicano Faço publico
presente edital, quej foram conectados
a lhe comerem a constituição phySandano, Frederico Ribeiro, sica,
outras a lhe acicatarem a con Dr. Ataliba LeonfeJ, répresen
para o pagamento do Imposto Prefcj e Taxa SanitaJosé Rocha, Herminio Soei, textura moral. A sua existeneia tante do nosso ' dis cto na
ria corresíipndente ao exercicio de '28, os seguintes:
Francisco Christoni, Achilles foi um deserto extensissimo, pejado Camara Federal e
embro
de
agruras
e
de
magoas,
onde
as
Decursio, Cosmo Barleto, Jo
ra do
alegrias eram oasis breves e fugazes da Commissão *Dire
sé Mariano, Manoel J. Fagun como
aulista.
os revôos celeres do colibrí. Partido Republicano
des, Cândido Antunes, Alberto Para onde irá o corpo de Jacin 0 distincto annivedi riante,
Monteiro, Mocinho Nogueira, tho Ferreira e Sá ? Muitos hão de igura de real pres
io nos
Antonio José Ferreira, Aris- dizer que para aquella cova escura altos circulos politic
do Esonde a acção deleteria do tempo
tides Oliveira, Henrique Mi- consumil-o-á,
inclito
envolto, quiça, nas do tado e da Nação, é
gliari, Victorio Bianchi e Cân bras frias do esquecimento.
to elei- Rua Altino*Arantes
chefe do nosso dis
dido Barbosa Filho, por esta Não, snr. presidente! Elle mor toral, cujas forças
iliticas o Jacintho Ferreira e Sá
36*(HX)
2*5oo
;mq$ooo
reu para viver! Para viver nas re admiram, o respeit;
folha.
e o es- O mesmo
3(>*000
2*5oo
3G0$000
giões ensolaradas e luminosas da
er o im- O mesmo
2:i(;o$o<X) 216*000 1 0*000
posteridade, atravéz das paginas da timam, porque con
7:8ü0$000 780*000 15*ooo
mirar as O mesmo
bistoria ainda incipiente de Ouri- poluto estadista é
4:800$000 480*000 15,^000
O mesmo
Compareceram diversas so nhos.
acrisoladas virtud
, é res- O
7*ooo
i:8<)0í000 Í 1801000
mesmo
ciedades locaes, algumas com E será lá, sr. presidente, nessa re- peitar sua forte e
ergadura O mesmo
! 48S000
2*5oo 1:830*600
480$000
sjião
de
luz
—
onde
os
espinhos
se
os respectivos estandartes.
460$000 48*000 2*5oo 50*500
sua ami- Josepha Gimenez
transmudam em flôres e as trevas de chefe, é estimai
96*000
A Banda Municipal, com to em arrebóes — que elle viverá, sem zade pela dedicaç
4*5oo
% 0$000
que tem João Pelagio
840$000 84*000 4*5oo 216*000
dos os seus elementos, com pre e cada vez mais redivivo, na para com seus conri' anheiros O mesmo
l:200$()00 120*000 7*ooo
O mesmo
pareceu, mantendo-se silen saudade commovida, piedosa e exal e amigos.
2AOO$000 240*000 1 0*000 250*000
Henrique Tocalino
tada
dos
seus
amigos.
ciosa.
60*000
4$í)oo 64*500
600$0(X
)
A’s innumera8 fe itações Pedro Silvestriní
Snr. presidente — Como homena
226*000
216*000 10*000
2.160$000 íhüÍOOO
edimos Vicente Piccioni
gem da Camara Municipal de Ouri- por S. S. recebidas, Redimo
15*000
5:4005000
nhos ao chefe, ao amigo e ao be- que nos permitta accírescen Banco Francez e Italiano
2:160$000 216*000 10*000 781*000
O mesmo
A sessão ordinaria da Ca- nemerito, eu proponho que:
tar as nossas, muito modestas, Maria
264*000 lo*ooo
2:640$000
Arêas
mara Municipal, de 15 do cor
490*000
216*000
loíooo
2:160$000
mas
muito
sinceras.
A
mesma
Seja decretado feriado munici
120*000
7$ooo
l:2
0
0
$
0
0
0
rente, foi dedicada a home 1 ) pal
Francisco
Lourenço
por sete dias.
l:560$000 156*000 7*ooo 477Í000
O mesmo
nagem ao Cel. Jacintho Fer 2 ) A Camara Municipal mande con
Nascimento
1:S00|000 180*000 7*ooo
O mesmo
reira e Sá.
feccionar um retrato do Cel.
151*000
144*000
O Dr. Carios Ramos, distincto en Leonidás de Oliveira
7Jooo
l:440£000
Jacintho Ferreira e Sá para ser genheiro residente em S. Pa.ulo, e Dr. Hermengardo da Rosa
370*000
Aberta a sessão pelo pre
3:«oo>ooo 360*000 10*000 Isento
collocado, solemnemente, na sa sua exma. esposa d. Carlota j Ama Antonio Ferreira Dias
sidente d a Municipalidade,
310*000
la das suas sessões.
a0Ó
*Õ
(X
) lo*ooo
ral Ramos, têm o seu lar en rique Antonio Correia de Souza
3:0(K)íB(XO
Cel. Vicente Amaral, foi a pe 3) Seja
187*000
1«0*000
7*ooo
lançado em acto um voto cido desde o dia 16 do cofrente, Adriano José Braz
1:8001000
dido concedida a palavra ao
2:640$000 264*000 10*000 274*000
de profundo pezar. levantando-se pelo advento de sua gorducifa pri Archipo Matacbana
Prof. José Galvâo, prefeito
mogênita.
l^O0$000 120$000 7*ooo
em seguida a sessão.
Alonso Dario
840$000 84*000 4#5oo 465*500
municipal, que proferiu a se 4) Sejam feitas as necessarias com- Parabéns aos dignissitjios baes e O mesmo
240*000 lo*ooo
mil felicidades á galanté! melindro- O mesmo
2:«K)$000
municações
á
íarailia
enlutada.
guinte oração:

E D IT A

slnha.

Nesia:
Vimos nesta, durante j a semana
ora finda:
;
os srs. Waldemar Maijpondes Ma
chado, distincto pharmàceutico, e
Victorio Di Credo, importante coramerciante, de Cambará,
o Dr. Oscar Bernardes. abalisado
engenheiro, contractante da rede
de agua;
o Sr. Oswaldo Sampáio, conceitua
do tabellião em Santo Anastacio.

Luiz Forte
O mesmo
Vicente Lopes
Abrahão Abujanira
O mesmo
Abuássali Abujamra
O mesmo
O mesmo
O mesmo
Lupercio
Viuva Barboza
AJfcxandre Mariante
Niceto Lemes de Almeida
José Marcante
O mesmo
Severiano R. Madeira
Pjpdro Quagllo
Joaquim Mathias
Manoel Emydio
O mesmo
O mesmo
O mesmo
Hen/ique Machiavelli
Pedro Rosa
Raphael Machiavelli
Pedro Marques
Manoel Pessoa
José de Oliveira Garcia

Snr. presidente — Notável poeta
Unanimemente approvada a
italiano, interpretando com impres
proposta
apresentada, foi a
sionante justeza os estados psychicos da nossa alma, a mercê dos seguir encerrada a sessão.
altos e baixos da nossa vida, disse
____ + *
que «muitas vezes os labios se calam
para deixar que a alma fale sósiah-Sontem, á vista daquella multidão
Gremio RecreativòÜdlOucompungida, tive a impressão muito rinhos, do cjual o extincto foi
nitida desse suggestivo «silencio que
fala.» Aquelle recolhimento mudo, o primeiro presidente, e que
eloqüente e expressivo, aquella dôr lhe conferiu, ha tempos, pe
a pairar, luetisona, no ambiente pe los benefícios recebidos, o
R e g re s s a ra m :
sado e tetrico, e a poisar, borbole- justo titulo de socio honorá
o Cel. Antonio Af., Leite. influente
teante, no semblante confrangido
dos presentes áquella cerimonia to rio, em signal de pezar re membro do DírecUrio Republicano
cante, falaram mais alto do que pa solveu : suspender o baile a local e conceituadi.wiino fazendeiro;
o sr. Miguel CurM/ltoportante agen
lavras soltas, pegadas ao acaso do ser effectuado no dia 13; fe
te Chevrolet nest*;]
momento tristíssimo.
char a séde social por 3 diás; o sr. Thomaz Cãlni, nosso dedi
Hoje,
Jtioje, sr. presidente, que o meu i PPn rp K p n tar- «o
, —
cado amigo.
eU
en?er2e
da
Penumbra.
8
U
*
>
™ínin
npl*
consciente era que mergulhára, por mento pela Directoria incor
4força da bruteza do golpe que porada.
veio arrebatar dos carinhos da fa
Realiza-se hoje, ás 13 horas, no
mília um chefe exemplarissimo, do
edificio do Grupo Escolar, uma asconvívio dos amigos um caracter e
sembléa geral entre os associados
um coração, e da cidade de Ourida Caixa Escolar, afim de ser eleita
nhos a alavanca mais poderosa do
a nova directoria.
seu engrandecimento — justo é que
Maria Correia Leite
Manoel F. de Aguiar e Sá,
eu dè vasão ás oudjis tumultuarias
A mesma
e represadas dos meus sentimentos Josephina da Silva Sá, Silas,
Porfirio Borges
que, neste caso, representam tam Olavo, Aracy, Paulo e JacinManoel Justlno de Carvalho
Foram nomeadas para regerem Antonio Xlmenez
bém os de meus dignos collegas.
O silencio agora constituiria injus tinho, Else de Moraes Sá, Ce as escolas ruraes das Furnas e do Luiz Forte
tiça. Mais do que injustiça : sacrí leste M. e Sá Trench, Ubyra- Carreirão as distinctas senhoritas O mesmo
lega profanação á memória illibada jara Trench e filhas; pae, viu Marina e Marilia Salles, filhas do O mesmo
e refulgente de Jacintho Ferreira e va, filhos, nora, irmã, cunha uosso Prezado correligionário sr. |Domingo" PiciriUo
Sá. Porque cada palmo de terra,
Alberto Salles, esforçado agente da. jacintho Ferreira e Sá
cada pedra das ruas, cada tijolo das do e sobrinhas, e bem assim Sorocabana.
j p ranc|8co Simões & Cia.
casas, cada tronco millenario que todos os parentes residentes
-------—
Nicola Caroni
assistira pávido ás suas arremetti- em outras cidades, extreroaKanishe Suyama
jJoaquifn Fernandes
das de bandeirante desbravador - mente sensibllisados peía~Droboccas hyantes voltadas para o al- '_rQ ;n ú n „ ivnnQ
P1 .
iTamante Saladine
to — não se cansam de proclamar,!
, J
® e slDcera amiRecebemos o seguinte comem clangôr, os tituios preclaros da zaae demonstrada pelos ami- municado :
j
sua benemerencia.
1 gos e bom povo de Ourinhos
Tendo apparecido um ca Rodolpho Seifert
* 'ihl™ dIs?lãdabêVobree JÍS j por occasiSo do sepultamento so de variola (bexiga) nesta Pedro Marques Leão
ainparàda dos braços de bríToze^do 1 inesquecível e pranteado cidade, o Serviço Sanitario O mesmo
seu lidador. Porque snr. presiden- j ■ • i.t,~ c
•
juntamente com a Prefeitura O mesmo
te, em todas as manifestações do J ã C i n t n O I C I T C i m C S â * está procedendo á vaccina- O mesmo
O mesmo
seu progresso, em todas as modali’
dades do seu engrandecimento, ella vêm agradecer, muito npnho çâo e revaccinaçâo da popu- O mesmo
írti sempre Kiiannn
a conforto
~_ m ,
foi
buscar A
o ílIlHllloA
impulso inlnlbl
inicial __J
pados, O
nn!> ihos lação da cidade e mesmo das Domingos Picinllo
aas m&ós desprendjdas e proçres-, [rC x^ara poroccasiao do P^Boas de {óra que desejadeseja- Ü
K t eJosé
P S Braz
-.
Adriano
sistas de Jacintho Ferreira e Sá.
, , .
.
V
Manoel Ocanha
Não será hoje, snr. presidente, na doloroso transe por que pas-i” íl j_._ n
A A e
angustia e no atropelo deste mo-1 saram e pedem a Deus aue I
oois uuaraas ao c>ervi- Clementina Maria de Jesus
mento, quando a historia de Ouri-ina SUa immensa m ispripnrH ia , Ç° Sanitario vaccinandopelas João Firmino
nhos se tarja de um borrão de cré-í j
hpnnwmo
* ’ i casas e 00
as t»^onr«Q«{oc.
Pharmacias tam
pe, occasião opportuna para uma «errame Dençams sem conta
bém
estão
recebendo
vacciperegrinação aos meandros do pas- 80 bre toaos e sobre este queBeraldo
nas e poderão ir vaccinando, João
sado, afim de construir o pedestal rido logar.
Joaquim Elias
prestando assim um bom au Adriano José Braz
que ha de indicar aos posteros a
a estatura do gigante. A justiça do
xilio aos poderes públicos e O mesmo
Alexandrina Baptista
tempo sempre foi mais reparadora
á população.
José Mariano
e mais completa.
De modos que se pede a O mesmo
Morreu, snr. presidente ! Desfeztodas as pessoas que se vac- O mesmo
Mirrou o tronco ro- •
£ £ e ^ i U K j Õ S e io 0:
™ ? * ' cinem, afim de evitar essa Francisco Vidal
va se
na dhpftrAfam
Í1 QH l/íla
llaa i^.aa(
Li.uA para
Dâ.rR tirftT
so
abrigaram tantas necessidades.
^uaima
tirar horrível e perigosa m o l é sO tmesmo
i a , CnrnpoR (Herd.,
se alimentaram tantas privações, se maueiras em toras, lenha e
que se livrará delia todo a- Miguel Lupercio
dessedentaram tantas sêdes í
/de um bom oleiro
quelle que se vaccinar.
‘
........
Abuassali
Abujamra
Visceralmente bom o altruísta nin- 1 P a r a informnoÃoo
Alexandre Mariante
yuem como elle conhecia o pbBtro L . f " * ■
Cas a
Ourinhos, 15-5-928.
maravilhoso para as dores moraes, I *
Amaral ou na Fa- João Costa, Guarda Sani O mesmo
o balsamo cicatrizante das feridas j Z8nda.
O mesmo
O mesmo
do infortúnio, o lenço piedoso que l ,i
3_2 1 tario.

0

Calxa Escolar

1^00$000

1:200*000

Nomeação de professoras
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