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BRAZH. I Nimv.f S< 
Terra da Convenção! 
Ytú é a Terra da Con- der municipal. 

venção e... da convenção! 
Foi aqui que se reu 

niram os heroes de 70, 
tendo em mira o engran-
decimento deste soberbo 
paiz com a mudança de 
fôrma de governo. 

Ytú é a terra da con
tenção ! 

Degladiam-se dois par
tidos chegando a luta ao 
extremo, estabelece-se 
uma convenção sobre a 
política locai, espera se 
dahi surgir uma nova 
era onde o município en
verede para a senda do 
progresso e... Ytú coíflPf devia constituir UT 
nua em rumo bem di
verso ! 

Naturalmente d?scre • 
vendo os zigue-zagues, 
que serviram de prearn 
bulo ao nosso ultimo 
artigo. 

E' preciso que se no
te, r*âo queremos offen-
der os melindres de quem 
quer que seja, nem pro 
vocar re sentimentos, com 
a nossa penna. 

Almejamos somente o 

uo, 
seu! 
1 I 

'ado! 

Qual o benéfico resul
tado que trouxe para 
esta cidade a nome tção 
do sr. dr. Jô io Martins 
parada Câmara Estadual? 

Por mais que o pro
curemos, nada encontrai* 
mos! 

S. s.a é um desses 
muitos homens que in
felizmente para o E 
fazem da política 
exclusivo modo de \ 

A cadeira de de; 
para s. s.a repr» enta 
um meio rendoso de vi
ver e prosperar, quando 

•'en
te um outro circ 
acção e de traba'! 
elle aproveitasse 
patriotismo, o seu v 

á causa publica, 
trabalhar e pugna 
prol do povo e da 
que o elegeu. 

O eleitorado ; 
tinjia a certeza qu 
gendo o dr. João Mar 
não podia -contar 

O SOflHO DE ICflRO 

y 
Dono do maf, senhor da terra, o Homem comtudo 
Vivia escr̂ visado ao solo, inferior á av* 
Que perlustra veloz o immenso espaço mudo 
Ou paira sobranceira em vôo alto e suave. 
Então sonhou voar. Séculos de árduo estudo, 
Desastres colossaes, nada ha que o ardor lhe entrave, 
Heróe sempre a vencer, sabe que pode tudo, 
O céu emüm cortfp!i5tffTTTTvWTSr̂ TreTTJWMÍI>... 

Rival da águia e condor, ícaro da legenda, 
O aeronauta transpã^o cimo das montauhas 
E vae no azul erguer sua aligera tenda. 

Nas azas do aeroplano, a terra toda invade: 
E talvez amanhã, em revoadas extranhas, 
Aos planetas e aos soes conduza a Humanidade! 

REIS iDARVALHO 
fòcar&Alva) 

de 
de 
eu 
wr dos os cidadãos î iaes 
ara direitos e regalias. 
m E' preciso o povo es 
ra colher homens independei!-

Dr. Luiz de 
Freitas 

tuições e leis, tendo to-,go descrevel-as. Ytú pre-
cisa sahir do mansmo 
em que se encontra. 

Nem tudo eslá perdi
do! Ainda temos homens 

tes e honestos que pro 
o curem fazer a felicidade 
!•- desta terra 
>,. Ytú resente da falta 
m-|de escolas para a edu-

progresso deste uberrimo firme m vigilante ei» seus 
solo. interesses e com vm ad-

Porqu'í as situações , vogado dedica Jo o 

portante recinto de Cori-1 cação da inííncia, poi^ 
gresso com uma atai Ja as que se acham m{\m :f 

ar 
dente de sua causa. 

Mas a Commissãc Di-
rectora do Partido Re
publicano viu-se obrigada 
a acceitar a sua candida
tura, nas eleições de Fe
vereiro, porque ficou re 
solvido o critério da re
eleição. 

E os propagandistas 
sario de Freitas, de ou- ida jornada de 89 procla-
tro> e o ioolvidave! co-ímavam com espalhafato 
ror.rl̂ ^1. : ,; ia . Sampaio, que — no régimen republi
que safcia ser político, j cano o povo é a fonte 

de ^»da autoridade, a 
origem. de todos os po-

fortuna própria em deres, exercidos por de-
beneficio do interesse col j legados seus, com funo 

vo, não pode fica limitadas ti tetnpto* 

F políticas passam, já o 

disse Affor-o Borges, em 
eloqüente discurso, mas 
as tradições gloriosas de 
um povo ficam como uri 
dourado estiuulo para as 
gerações que se suecedem. 

^ O povo que possuiu 
o senador Fonseca Pache 
co, de um lado, Dr. Ce-
-̂icrificando ir.numeras ve 
tes o seu bem-estar, a 

cionando estão repletas 
de alumnos. 

A iluminação publica 
é deficiente; a Compa
nhia Força e Luz, segun
do nos informaram, de ha 
muito é credora da Ca- traçada pejo bom senso. 
mara de grossa somma... Ainda podemos contar 

verdadeiramente talhados 
para a pojitica, não para 
essa política malsinada e 
condicional, dependente e 
interesseira que nos acos
tumamos a observar,mas 
para essa política que 
con nitue uma arte de 
bem zelar pelos interes 
ses do povo, política essa 
que não se curva, não 
se abaixa e não se des
via nunca da difectriz 

A canalisação d'agua 
e a rede de esgotos são 
problemas que,| ao que 
nos parece, não |e acham 
inteiramente resolvidos. 

As ruas sem o devido 
calçamento , leifintantlo 

com a abnegação dos 
drs. Godofredo Fonseca, 
Silva Castro, José de Al 
meida Sampaio, Graciano 
Geribello, José de Paula 
Leite e srs. Francisco de 
Paula Leite e majorflTsé 

extensas nuvens le poei-i Maria Alves 
ra ao rodar dos Autos ei Unamamos,\pois, para 
carros o pleito de Oltubro,que 

Os bondes Êo serão 
tratados% quan Jo o dr 
João Martins tiver ât 
renovar o mandato .. 

\ 
)s,»po 
Olti 

\ 

desirarias, segundo as normas i 
54] rsâc pet- esta as consti- o 

E assim outras cousas. de reagir!... 
que seria demasiado lon ' 

decidirá o futuro do nosse' 
município. 

Deixemos de muita con- \ 
venção! Ainda é tempo 

PERICO. 

Não será talvez surprey* 
para ninguém a notiçú, ò 
que hoje somos purUalon . 
— o fallecimento do .sr. dr 
Luiz Gabriel de Souza Frei 
tas. 
Ha muitos mezes que MKI 

exma. família e os séu 
números amigoŝ haviam per
dido por completo a éspe 
rança de vèl-o restabelecido. 
A molesíia prolongada , 

grave e cruel foi pouco a 
pouco minando o seu já 
velho organismo. 
A inexcedivel dedicação 

do seu digno irmão, sr. di 
Antônio de Souza Freitas c 
do seu medico assistente, 
sr. dr. Sil va Castro, nã' > 
produziu o resultado que 
todos almejavam, porque o" 
mal era irremediável. 
Ha cinco dias que o sr. 

dr. Luiz de Freitas agonisa-
va lentamente, sendo a sua 
morte esperta a todo o 
instante. 
A despeilo de tudo isso 

o desenlacé fatal causou 
nesta cidade profunda cons-1 

ternação. 
A' casa do extineto, si

tuada na praça padre Mi
guel, compareceram, logo 
que circulou a infausta no
ticia, innumeras pessoas das 
relações da família enlutada. 
O dr. Luiz de Freitas 

dispunha, em Ytú, da sin
cera dedicação de muitíssi
mos amigos, aos quaes pro
curava servir sernprtt com 
bondade e desinteresse. 
Político prestigioso .desem

penhou muitos mandatos de 
eleição popular e de no
meação Assim é que foi 
delegado de policia, presi
dente da Câmara e primei
ro juiz de paz, cargo este 
que desempenhou no ultimo 
triennio municipal. 
O extineto, que comple

tou 70 annos de idade se
gunda-feira ultima, iste é, 
na véspera do seu falleci 
mento, era irmão do sr. dl 
Antônio de Souza Freitas, 
illustrado clinico, residente 
em Espiro-Santo de Pinhal, 
da exma. sra. d. Maria de 



Freitas Martins, e uo 
*r. Joaquim Marti 
Io e da exma. sr 
cisca Gabriella de 
viuva do sr. Antônio 
de Arruda. 

Era casado ha 49 annos, 
com a exma. w. d. Anna 
Rita de Castro Freitas, de 

Pires 

F Srun 
os Le> 

Arruda, Domingos 
Nobre iso Couto, A- j 
dolpho Bauer, João Antunes, I 
Affonso. Borges, Jorge Simei-
ra, Antorfio Corrêa, José j 
Santoro, Oscar T. Prado, . 
Bernardo Frederico, Manuel j 

guinte" filhos: Francisco £H£.orne!'0 Pmbo'!ra? En" 

GlUí^IO^Primiéra sessô 

I" pruucsso d* 
patotio. V réu inem 

de Souza Freitas, funeciona-
rio municipal, CQrlos de 
Souza Freitas, proprietário 
da pharmaçía S. Luiz, a 
Irmã Luiza Ignez de Jesus, 
da Congregação de S. José, 
a exma. sra. d. Maria Frán-
cisca de Freitas Sampaio, 
esposa do distineto advoga
do sr. Augusto Ferraz de 
Sampaio e a exma. sra. d. 
Antoninha de Freitas Silvar 
casada com o conceituado 
cirurgião dentista, sr. Aarão 
Silva, residente na Capital. 

O sahimento fúnebre teve 
loga*, hontem ás 9 horas, 
com extraordinário acompa^ 
nhamento. 

Pudemos tomar nota dos 
nomes das seguintes pes
soas: dra, Antônio de Sou
za Freitas, Silva Castro,B:az 
Bicudo, Graciano Geribello, 
Antônio de vSouza Barros, 
Antônio P. da Costa, José 
M. Buenc, Octaviano Perei
ra, Arcilio Borges, Luiz Mo-
rato, Vicente. Sampaio, José 
C. Pacheco e Silva, Ostiá-
DIJ Novaes, srs. Haraldo Ge
ribello, José B. Amaral, Ni-
colau Francisco, Marcolino 
Cardoso, Luiz Novelli, Fran 
cisco Camargo, Humberto 
Geribello. Vicent Maunnô, 
Américo Mor;m\ Joaquim 
M. de Mello. Adolpho M a 
galhães, L m ? Martins Ca
margo, Antônio Martins Ca
margo, Everardo de Vas-
concellos, Aarão Silva, Au
gusto de Freitas, Augusto 
Sampaio, Caito Sampaio, 
Btnedicto Tobias, José O-
ctavio Navscimento, José Xa
vier Costa, José A. da Silva 
Pinheiro, Bento J. de França, 
Antenor Pires por si e por 
José T. Ccrrea, Antônio 
Ferro Marins, Dario Novaes, 
Juvenal Dias, Antônio Sam
paio, Adolpho Galvão. Ma-
nuek Fernando de A. Prado, 
Leooaldo Fonseca, Henrique 
Bardini, Joaquim Manuel da 
Fo seca, Phelippe Bauer, 

no Ganzerli, Agostinho 
I p,pi, A dst ides Fonseca, 
Francisco Rrenha Ribeiro, 
1 ionisio Bvi, José Fratíni, 
Godofredo Carneiro, Luiz 

C. dê Barro*-, 
Maio Mac .d •>. jSdgard Pe
reira Mcndrs. Porcino de C. 

José Silva, 
|Ti „ de Arruda, 
Luiz P. G . Aurelia-
no C ' Borsari, 

! J. da Silva Júnior, 
^y]\ii> d- Pacheco, 

•i;!;tfM» Prado, J<»ãn B. 

gler, Francisco C. Barros, 
Antenor Arruda, Accacio 
Vasconcellos, C?etano Iarus-
si, Rapha íori', Luiz 
dos Santos, Sabatino Ca 
ciello, Marcos Steiner, An
tônio Ferraz Sampaio, José 
A. Pessoa, Ermedoro Battis-
ti, Luiz S. Mendes, -Lauro 
Alves por si e por José M. 
Alves, José Castanho, Sebas
tião Martins, José Augusto 
Silva,, Fernando Portella, 
J. Carlos C. Teixeira, Arri-
go Battisti, Sylvio Sampaio, 
Belmiro Martins, Hermoge 
nes B-Ribeiro^Ozorio^DeL 
boux,^WT^^mz7T^ncisco 
C. Moraes, Arlindo Nobrega. 
Braz P França, Manoel B. 
Castanho, J. «Souto Malta, 
Raul Fonseca, Acklpho Ar
ruda, Luiz Cintra, Paulo Ro
cha, Sebastião Camargo, A I 
driano Dias do Nascimento, 

Valente, José Nardy. 
C.el Joaquim ^ de Toledo, 
Francisco Cru» Francisco 
Roldarn, Humbc\tfo Bardini. 
Adelardo^^ello,^Francisco 
D. dc^^^Wua, Carlos Fer
raz, Hocnúrsk de Camargo, 
Gàstâo Mocfiado, Leopoldo 
de Pina, Firmino O. do Es-
pirito-Santo, FVedericoKgner, 
Geraldo Xavier, Felicio Mar-
mo, Jacob Bressiani, Fábio 
do Amaral, José Vieira. João 
do Amaral, Luiz Gazzola e 
filho, 1 rancisco Ferraz de 
Toledo por si c pela família 
Aranha, Ranulpho P. Men
des, Miguel Rizzo, João B 
Camargo, Domingos Camar
go, Nicanor Costa, Benedi-

Cersossimo , Alfredo 
Frugoli, Jacintho Lacerda, 
Manoel dos Santos, Paschoal 
Francisco, Pedro Claro. Ata-
liba S. Freire, José Antônio 
Rcdrigues, Roberto Alfredo, 
Tranquillo Ceribella, Fran
cisco Pollitani, Lycerio Sil
veira, José Antônio Vieira, 
João Pompeu, Romeu Mari
nho, Luiz Nitch, Ricardo 
Sanches, Delphim Rocha, 
Victorio Ventura, Guilherme 
Tockton, Luiz Carreirojosé 
Victorio de Quadros, João 
de Quadros, Ourval Teixei
ra, Oscar Corre/, José Rug-
ĵ -i, José Kiehl, Accacio Fi
gueiredo, Ercilio d'Onofrio, 
Sylvio F^iseca, Octavio 
ChiofT, J.^ntonio da Silva, 
Baptista Marckl, " Ambrosio 
Arruda, 1. Galvão Paqjpeco, 
L. iz Pacheco, Benedicto de 
Souza, Hildebrartdo Barros, 
Domingos Fratini, Luiz Pin
to' Pereira, Francisco C. 
Pach Ürtiz Filho, 

* ara-
tlo'ar-

ticolo trecentü *n* du eodieo p- -
nalo: — Ferimento levio ingoppa' 

# 

cos crimo de insortímo. 
Porraeuorio de tatos geito. Ki-

portage spceiale do M:<-prubi«a.\ 
Cumincjô as uuze m é a 
Os trabaip dos giurado : 
U Ignáee Carapatoso 
Che fui o reu processado. 
U Anieróo Morato 
Cbe i\\ tfc^Ie de giusdeia 
D e * si^niu» de chiamato. 

A .sapata subiu 
Ttifaa qnella seadaria 
Faceno tanta relia 
Inveize inté parecia 
CavaHo n*ustrcbaria. 

0 Juiso dos drretto 
Osca. d'Almêda Prado 

Tíi.^^^ito sastefêto. 
Alur^^^felio sinigno 

ieô quetc 
»ô tutos baruligno. 

G^pissordo fieô queto 

Albertino M. ..-,, Irineu Augusto d • Ortr/, 
Humberto Costa,Jor- Jd5o Amara! Cam-

Invcizc illo aparlô: 
— « V O í:ízê o procedimento, 
Despoi fazê a chamaçô 
Dus g-iurato aqui presente 
Aquillos que m e fogiu 
Perehê te memória curta 

Ufficialo de giusticia 
V á cobra despoi a inurta. 

Intô illc procedeu 
ÍT sorteamento dos presente 
F;*Jtava o Fábio Marra 
Perchê Cerco fleô doente* 

Joaquim Ferera Lisbova 
Che é persona molto amiga 
Pediu pra se recusado 
Por te una dor de bariga. 
Inveize faro surteado : 

0 Fausto, Joaquim Manué 
Aro»lo, Syrvo Bachéco 
Lalan. Nicanô Xavié, 
Despoize Dotore Morra to 
J/istido de jaquetô 
Intô pigáru o Marinho 
Despoize Syrvo Leito. A 

0 V o cos mêdu 
D a liturra do cxquizito 
Perehê illo non sapeva 

va íri^t 
vp TfuQ giurado 

Treis fugiu, non se 
Intó o JUÍZO parlo 
Noa fá inale, toca o bonde. 

Promoture fú (íirbnto 
Fieô de pé e aparlô : 

Mlgnos, 
Fregueize du curacô 
Gundcne o huomo á prisò 
Perché fice o ferimento 
Ingoppa a reputaçô 
D a lnliiHrririma perso 
Che clria.ina : Perai Sinf-, 

Ahi io alivantc 
D o alegro che piguê 

I grite : 
Molto h< 

Inveize o avocato 
Che ero o Sampávio Netto 

Tavo tuto intusiasmato 
Coas bruta rosa nos peto. 
Intô molto sastefeto 
0 dotore aüvaíríô 
E cos oliare da agnia 

Foi cussi che inceminci 
—«Dotore juizo defcto 

Collega de ai-cusaçô 
Xelenticimos giurado» 
Des])oi*p*j)iu e iscarô 
I incomincia n'aítra voliá: 

— « 0 Latino é língua nu 
I o Grego mureu també 
N o che fice molto bê. 

«Aóra io vô dizê 
Uno discurso collozo 
Perehê vô adifendô 

U Ignace Carapatozo» 
Figo de aparlá diffice 
Uíi! Que huomo indisgraciato 
Nè Magalhô no intendeu 
Quellos ftírmo eumpricado. 

(Guntinua na quinta-fera perehê nota 
maise espaço pe faze relia.) 

I FE AI SÍNI< 

pos, Luiz Martins, Carlos Saudades de Augusto, Biqui-
Ferrari, Joaquim Kiehl, Luiz ta e filhos 
Martins Oliveira, Antoni<_de 
S. Ferraz Junior, por si e 
por Antônio de Souza Fer-
taz, José L. Camargo, Fian-
cisco Xavier da Costa, An
tônio Esteves. 

^ciiza 

liem esteve presente a cor-
poraçãÉ musical União dos 
ArtislM que, ao penetaar 
o preBto no cemitério, exe
cutou I m a sentida marcha 
funebrc\ 

Sobrelp ataúde e carega-
das per amigos do finado, 
observamos as ságutnt* 
rôas, todas riquíssimas: 

Ao dr. Luiz de l 
cordação do dr. Cf 

Saudades de Carlitc, Bene-
dicta e filhos. 

Ao dr. Luiz homenagem do 
Asylol 

Ao dr. Luiz saudades de 
Vicente e Sylvio. 

Saudades de sua neta e afi
lhada Carmen. 

Ao amigo dr. 'Luiz sauda
des de Tony e Lelico. 

Ao dr. Luiz homenagem da 
ã Municipal. 

Saudades eterna de sua es
posa. 

Saudades de RÜâ^Voss. 
Ao melh or ãospa is lem branca 

de Antoninha, Aarão e filhos. 
A : de Freitas o 
• mo. 
'Ir. Lu iz saudades da 

•ha. 

Saudades de Mimi &filhq*. 
Saudades de Quiuzinho Ma r 

ti/m, Mariquinka e filhos. 
Ao Luiz saudado. 

do Totó. 
Saudades de Checo, fy 

Emilia e filhos. 
Saudades de QuinzinHo I 

vão e família. S 
Ao dr. Luiz uma m 

cão dos sobrinhos Aurora c 
Antônio. 

— A Câmara [Municipal e 
o Central Club, haüRra, 
bandeira nacional a mei t 
haste. 

xV redação do Republica 
apresenta á exma. famili. 
enlutada os seus profundo1 

sentimentos de pezar. 

st 



REPUBLICA 

CAIXA 
•REPUÈLICÀ" 

Dora c Cora—Qs lei
tores já estavam ̂ cla
mando a presença de 
nossas gentis collabora-
doras. Entretanto, por 
motivo de força maior, 
somente no próximo nu
mero publicaremos o seu 

trabalho. 
7.—Estão muitissimos 

animados. os promotores 
dos festejos em benefi
cio do Asylo. Ao que 
parece essas festas fica 
rão gravadas na~ memó
ria do nosso povo. 

Senhortta — O Lauro 
Engler está amuado fará 
com certeza bonito na 
kermessse. Não acredite 
pois que elle dê o suite 
por oceasião das festas. 
Coração bom está ali. 
Depois, basta dizer que 

fez i:£oo$ooo tran 
íornareii-se em 80:000$. 

6". — Tem razão. O 
Rossi anda radianj^^e 

por certo motivos 
1 isso. 
L.—E' verdade que o 

Edgard não vae a Ta 
tuhy porque destronca j 
ram lhe um músculo da 
perna direita. \té parece 
que ePe anda arreme
dando o Affonso. 

Calunga. 

Arcilo Bor
ges e Affonso Borg 

Susta r^intregação 

0 nosso particulai 
hssa commissao reu- -^ . „ . ,1 

, , amigo, sr. coronel L1112 
mu-se, antes de hontem. ^ J ^ a ^ } 

em uma das salas do ^ preü&Bfe 
Central Club e escolheu ft;_*^ 
para seu presidente 
Affonso Borges, para the 
soureiro, o . sr. Oscar 
Prado e para secretario, 
o dr. Arcilo Borges 

Foram desde logo to 
nadas resoluções preli
minares no sentido de 
desenvolver-se a máxima 
actividade, afim de que 
as festas se realizem nos 
dias to, 11, 12, 13, 14, 

15 c 16 de Agosto pro 
ximo. 

Sabemos que já foi 
officiado ao sr. prefeito 
municipal pedindo li:ença 
para ser ornamentado o 
jardim do largo do Car-
mo e ao sr. presidente 
da Companhia Ytuana 

O 
Directorio republicano 

da visinha cidade do 

Salto, foi reintregade 

no cargo de escrivão 

da collectoria fede* ai 

daquella cidade. 

A's numerosas feli

citações que tem rece

bido o sr. coronel Luiz 

Dias, pedim^ licença. 

para junlq^as nossas. 

!íí? S' 

HOSPEDES. Vi A í ANTES 

Regrpss 

Paulo, o sr 
jfí S. 

crrT Ser-

h allec 

Feliz, a exma. sra. d. 

Anna Joaquina daSil 

t Porteiln, perten

cente a uma das mais 

antigas e distinetas 

famílias^ daquella ci

dade. ~ 

Gscolas 

Desde segunda-feira ul
tima que recomeçaram a 
funecionar as aulas do nos
so grupo escolar e das es
colas isoladas do município. 

Foot bali 

Consta-nos que está 
u.ilü ' u a, no 

próximo domingo, do 

I.o team do Club A 

de luz, naqueüe 
vel logradouro. 

—Chegou de San-
F c m e Luz solicitando t *tj, s e n h o r i { a 

içao provisória; Homiihda Pinho. 

- D e S, Paulo : as 
J professoras,senhoritas 
Opheíia Fonseca, Ma 
ria Elisa Pompe,Anna 
Cândida Pinheiro, Ge-
cia Pinheiro e o joven 
Fábio Amaral. 

— D e Campinas, o 
sr. Braz de Paula Fran
ça, acompanhado de 
sua exma. familia. ' 

V U l ( V f c r ^ Çí!^?™' *totfco Ytuano, para 
Tatuhy, onde vae jo-

de festas 
fc espe-

a si 

Tratando se 
de caridade c 
rar se que o ptiülio 1 
geral coadjû ft- as 
soas qm, chamaram 
o árduo encargo de au 
xiliar uma benemérita 
1 instituição, como é o nos 
so Asylo de Mendiçidade. 

O grandioso program-
m'a dos festejos está 

Noíiçiario 
J o g o 

A policia visitou es-

ultimos dias diver 

onde se re 

uniam pessoas para se 

divertir com jogos íl 

lícitos. 

JTstflo 

Já está orgUnisàda a 
grande commissüo 

ci° orgar.isado com. todo 
o esmero e cuidado. 

£oirée 

k.sARIOS 

t Fe os domingo 

ultimo, o conceituado-

fmèrcígptPjSriHer-

CutancpdeToledo Pra-

Pg>r motivo de força 

maior não se realisou 

no Central Club, mas 

sim e m a casa de re

sidência do distineto 

cavalheiro, sr. Godo-
,fredo da Fonseca, a 
soirée promovida sah-
bado ultimo por algu
mas senhoritas. 

• • . . pular íncumnx! 1 

^^^ 
r< 

po 
de pro-

liesta 
íi'hcio do 
dicídade: 

Svlvio 

excursão a 

foriofeliz 

Por 
composi 

na 
i ecti • 

Asyv va noticia ida em 
Essa ( om IVJ*^* 

le xamos d| que 
Toledo Sylvio tamb( Ia co-

1 mittv; 2 do 
Alves, Haratdo Geri-jcorrente, í~<>í a PoftoJ^e 

I osta, Kz, o digno vereador,sr 
^ mês, Gilberto Joaquim de Toledo Prado, ro do HypodroniO. 

cio. 

ütem comple-

t' u mais u m anno de 

existência o concei

tuado clinico, dr. Braz 

Bn udo de Almeida. 

— T a m b é m fez <m-

nos hontem a exma. 

sra. d. Amélia Tei

xeira, esposa do dis

tineto cavalheiro, sr. 

João Cario* de Ca

margo Teixlira. 

-Festeja |oje o seu 

anniversario 

a exma. sra 

zia Galvão 

ral, virtuosa 

do sr. cap 

duino do * 

-Amanlft, a senho 

rita Maria Julia flaSil 

veira .Coelho, talento-

sa professora do bai 

gar.o match' para o 

qual foi desafiado pe

lo Sport Club Operá

rio dacyjeUa cidade. 

—OJcaptain do pri-

meirüfteam do Cltíb 

Athftticc^taiiüü^Pe<'e 

o corftparecimento de 

todos os elementos de 

l.o e 2.o teams, ama 

nhã, ás 4 1/2da tarde, 

no ground do mesmo 

Club, afim cie ser rea

lizado u m "traimng." 

Ciganos 

Nova 1 ta ci
dade muitos ciganos. 

O-sr. dr. fifcegado de 
policia ío-» 
no sentido de ev 
elles pratiquemos In 
tuaes tropelias. * 

3)tsasires 

ííontem, ás 5fí«1 
o carroceiro da 
mara, Juvenal Cutri., 
quando guiava uma 
carroça de irrigação., 
cahiu , acontecendo 
passar-lhe o veniculo 
por-cima do corpo. 
Juvenal- recebeu fe

rimentos graves 
peito e na fronte. 

BOLO MCFHÊROY 

Toma-se um prato de pnl 
vilho, meio pja-to de fai 
de milho, 125 grammas dt 
banha, dous ÓVQS. Amassa-se 
tudo com leite e herva doce. 
que não fique nem auro nem , 
molle.. 
Fazem-se os biscout$8j cm 

forno quente. 

Maleita C U R A \\ 

— FALIVKL— 

PÍLULAS de M A N A'U^ 

Depcpito.-

Soû .a &. Cia 

Rua do Commercio, 11 ̂  

Calcado U ao 

.21 

alicio 
Alie

na tal 

d. 

,o Ama-j 

on sorte I 

Bal-

Gurgel. 

K e m p r e na | o 

Para senhoras, 

eri;ir 

Acaba «le chegar iurt 

variado Nortintei 

\ Sasa áosephina 
7(!racfoCommercioj1fõ1 2 

QT \m "^^W^WJ^"
1 

• ^ 
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3 /POGRAPHIA "SAO LU*Z 

Praça Padre Miguel 2Ytú 

x 
Nestas officinas recentemente iriomadas com ranteriaes e raachi-

• 

Qismos novos, executara-se cora ̂perfeição je brevidade, todo* e qnaes-

biier serviços graphicos. Especialidade em Trabalhos cóiknierciaeHj 

taee como; TalOes, Facmras Papel para cartas Eaveloj\es, Contas-

assignadas, Notas dft consignaÇÍI;; Dupüéiiías para ^carbono,^Formulas 

vara recueiimeiitos na üdlecturia Federai, Câ-rtões, MemoranJiin». 

RotuíoN ate., etc, 

SERVIÇOS NÍTIDOS ! KEÇOS MODICOS-IMPRESS^KLM CORES 
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Humberto Costa 
Jncumbe-se de dar 
licções õe violiijo 

Preços nudicos 
Tratar á rua da Palma* 15 í¥ 

*f 
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se 

Mtfanso Borges ma 

ADVOGADOS 

gg 1 Ppçtj F dre Miguel; lü 

* i Y T U 

LEüBÀLDO FO » tfábellfa^ 

RUA IMRklTAJ.22=ÍTti* * 

mm i mi 
í/e/z o c * vc Í /? tojosas 
Vendem-se 2 casas na villa 
Padre. Peitto» w/ncr /ja rua 
do Commzrcio, q. S>; 5 na 
rua da Candelária sob os tjs, 
G, 8j e 0 e uma na rua de 

Santa 7{iia n. 2 bem corno 2 
IçiostçeSj seqa&t um na rua 

J)ireita e outro na rua/do Com 
njerciOj berr} como 3õplqueires 
de terras e moitas fjo togar 
denominado Fciulâo, no 
bairro do jfyotribã. 

Inf«rni»çô«« no e£cri|>torS<* 
do*r. <lr, Areilio Borges 

* * 

/ ;>> 

NESTA CASA COMMERCIAL ENCONTRA-SE TUDO 

QUANTO SE DESEJE NOS RAMOS EM q\JE 

NEGOCIAMOS POR PREÇOS RAZOA;-. 

VEIS E CONVENIE ' \ r . 

NuSaC? AVULTADO SORT1MENTO 

COMPÕE-SE DOS ARTIGOS ABAIXO: Frr 

LOUÇAS, SECCOS E ' MOLHADOS E VAKIOS OUTROS ARTIGOS 

fo vendemos G varejo 

ANTES DE COMPRAR QUALQUER OBJECTO 

VEJAM OS NOSSOS PREÇt "^ 

Toledo Prado & Compm 
RUA DO COMMERCIO 

LSQUINA DA SUA QUITANDA 
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