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Cagara 
Parece que, final

mente, está organisa-
da a chapa de verea
dores que será apre
sentada ao eleitorado, 
no dia 30 do corren 
te. 
Não se pode des

conhecer que tíbuve 
ou que ainda está 
havendo algum es
forço no sentido #de 
que a futura Câmara 
se componha de bofts 
elementos. 
A o que nos consta 

a chapa official está 
assim organisada : ir. 
Graciano Geribello, dr. 
João Martins, dr. Sil
va Castro, dr. Ostiano 
Novaes, Joaquim de 
Toledo Prado, Flami-
nio. Xavier da Silvei
ra, Manoel de Barros 
Castanho e Francisco 
Brenha Ribeiro. 
C o m òcandidato a-

vulso, o sr. Affonso 
Borges, redactor des 
ta folha, pleiteara tam
bém uma cadeira. 
Se a chapa official 

fôr invulnerável, isto 
é, se o sr. Affonso 
Borges não conseguir 
*o quocientê", da mes
m a forma reconhece
rei!. c\v.c v munici 
1 io vae PrUr rntregue 

[)r -o..- 'apares (Je 

muiío bem adminis
trai o. 
Não somos machi-

nas de accusação e 
ilem atacamos por 
sVthema. 
jornal eminentemen

te democrático fazen
do da independência 
o seu melhor apapa-
gio, o RepublicaJtow-
tinuará,'como tâc\aqui, 
a ser o actitfo e cri
terioso fiscal/de tudo 
o que sr p^sar, em 
Ytú, tanto/na admi
nistração p#litica como 
nos negoqfos munici 
pães. 

Não alimentamos 
prevençãopessoalcon-
tra quem quer que 
seja, assim como não 
fazemos de nossa pro
fissão jornalística uma 
carreira de torpes ex
plorações. 
Dependemos exclu

sivamente do publico 
em geral e não reco-
nhecemosemi 1 igufem 
o direito de chamar-
nos a contas pela 
nossa altitude. 
íi bem possível que 

para alguns seja de 
mau agoiro a entrada 
do redactor desta fo 
lha para a nova Câ
mara. Nesse caso que 
se reuna a commissão 
do index e que do 
pavoroso conclaveidos 
pensionistas munici-
paes -surja a inabalá
vel resolução de der
rotai o. 

A vida è a luta e 
para os homens de 
brio acontece muitas 
vezes que uma der
rota se torna o esti
mulo para as victo-
rias futuras. 

E' da psychologia 
dos luctadores que 
se desprendem do seu 
eu, para só ter em 
mira o bem dos seus 
semelhantes. E' já im
possível recuarmos da 
posição que assumi
mos. 

Quarenta e seis annos.~ 

Fruto, depois de ser semente humilde e flor, 

Na alta arvore nutriz da Vida amadureço.., 

Gozei, soffri,—vivi! Tenho no mesmo apreço 

O que o goso me deu, e o que me deu a dor. 

Venha o inverno, depois do outono bsmfeitor ! 

Feiiz porque nasci, feliz porque envelheço, 

Hei-de tfr no meu fim a gloriando eSSffçb 

Não rfft verão chorar no dia em qje me for... 

Não me^medrontas, Morte! o teu apèllo escuto, 

Conto sem magoa os soes que me acercam de ti, 

E sem tremer, á perta, ouço o teu passo astuto. 

Leva-me ! Após a luta, o somno me sorvi: 

Cahírei, beijando o galho em qíje f»:i flor e fruto 

Bemdizendo a sazão em que amadureci ! 

OLAVO BILAC. 

JÁ? 

0 povo ytuano noslpae de Julinha procedeu 
quer assim e na.» ha 
verá desillusão ou in
teresses capazes de 
abaterem o animo de 
quem jamais teve a 
espinha flexível. 

Decepção 

O maior desejo de 

Julinha. graciosa carioca 

de vinte primaveras ri 

sonhas e alácres, era as

sistir a representação de 

* Romeu e Julieta». 

— Porque não l*s o 

drama, si tanto desejas 

conhecei o? perguntavam 
lhe. 

—Não quero conhe-
cel-o antes de o ver em 
scena. 

f. O p5e de Jujhinha 

sendo rJbbre, não podia 

satisfazer o desejo da 

filha porque a despeza, 

para realisal-o, seria gran
de, pois além do preço 

exhorbitSnte do camaro
te, teria dt pagar toil-

leites para toda a família, 

composta de uma vene 

ravel matrona, de duas 

gentis senhoritas c de 

alentado rapaz. O 

por partes: encommen-
dou o vestido de Julinha ; 

compror, depois, o da 

veneravel matrona, mais 

tarde adquirio um para 

a outra filha e finalmen

te vestio o rapaz com 

decência. Então, partici

pou a família: 

—Quando se annunciar 

o «Romeu e Julieta' ire
mos ao theatro. 

Um dia, passandç pelo 

Theatro Lyrico, o pae de 
Julinha leu, num cartaz 

pregado á fachada: «Ho 

je—Romeu e Julieta» !. 

Correu à casa, pegou 

as economias, voltou ao 

theatro, comprou um ca 

marote e regressando á 

Hoje vamc« ao 

meu e Julieta»! 
«Ro-

Foram. Bem vestidos e 

com a maior compostura 
metteram se no camarote 

e, sem uma lagrima, sem 

um sorriso, sem uma emo

ção, alheios ao que se 

passava no palco, assisti

ram á representação ! àò 
«Romeu e lulieta» em 
árabe! 

(Extr.) 

Parece que já não são 

muito amistosas as rela

ções políticas entre CK 

srs. drs. João Martins e 
Silva Castro. 

Consla-nos que os dois 
chefes não puderam en

trar em combinação quan

to á» eleições de cargos 

para a futura Câmara. 

Pode ser que sejam 

simples arrufos muito r.? 

turaes em vésperas de 

eleição, principalmente 

quando se trata de casa

mento não precedido de 

todas as formalidades. 

Todos viam que não 

eram indissolúveis os la-

ç a^a ue os prendiam . 

Fsnla-se que o dr. Silva 

CastrA desejava que des

de já ticasse assentada a 

escolha do dr. Ostiano 

Novaes para prefeito no 

futuro exercício e que o 

dr. João Martins se op-

poz a assumir semelhante 

compromisso ou julgou 

premactura tal resolução. 

Entedemos, e comnos-

co muita gente boa, que 

o dr. Ostiano, moço in-

telligente, honesto e ope
roso, será um oprimo ad
ministrador. 

Queremos apenas que 

ahi fique registrada a nos

sa opinião sobre o candi
dato do dr. Castro. 

Não entramos, entre
tanto, em maiores deta 

lhes sobre o fallado de 
Sacôrdo. 

Seja ou não seja um 

facto o que publicamen

te se apregoa, o certo é 

que a organisação da cha

pa não representa um 
triumpho para o dr. Sil
va Castro. 

\-

H O J E e J^hã :— 
Ostras 

na Confeitaria 
Xacerda. 
Largo da Matriz, 15 

X 
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í}h/ista dá 
setímana 
Ista setimana incomincio 

molto be per algunos e m o f 
to male per altri. Per insem-
pio, o Fausto Até Xera fi
co propretáro d'una gasa 
molto bunita, e o Adriano 

N:he se dixava & o herdeiro 
principalo fico solamente c© 

. unos cinquanta cinque mirei-
se, che io vi molto bê: 

— E r â una veize una ga
za na rua da Mesirigordía 
numoro sulitáro. (Sulitaro é 
uno, che anda susigno). Ista 
gaza fú no Halo per apaga 
as custimo che ero «terribé-

le» de caro. 
Inveis arimátaro per due-

centi rpireise, quano os alu-
gatore, pagavo quindece mi-
reise per mesi. O Fausto 
Até Xéra, t «terribilernende» 
protegido pelo dottore «Ter-
ribile» arimatô á gaza e o 
Adriano fico «terribiie> 
tanta rabia, perchê andô^fl! 
gato molto «terribile» n'isto 

nigocio. 

Mais de quignentos* mireise 
Solo nos goto gasto ; 
Ricebeu cinquanta cinque 
1 o Fausto che disfrutô. 

de asmurçá io saio do mor-
xarife e vegio o chaspeligno, 

Se illo'stá mugliadigao é 
perché pioveu quano io fi
cava no morxarife, si non 
istava mugliado inveis (, 

:perché feize uno brut- de 

sole. 
Io fique andimirato co 

bruto talento do Tarci/i<>. 

Pensa che o Tarcizioé buro? 
Una uova é che illô  c. 
Aposto come illo sape 
Che sesanta é giacarré 1 

Bulifacio! Io quero fica 

snico de cavaligno, se is

to é o Bulifacio. 

N o n aridivignáro? 

E' o Sampavio Ntetto, 

tá hí! 

Os^doíse sô bunitigno 
C o m e uma rosa in boto, 
Os doise sô molto amico 
M á avocato, invei^e no 

Ferai Sinfora. 

* 
* * 

Deuse quano fice o muno 
aranjô tutos, tutos. huomo 
co una costeglingna de me-
no che as moglíére. Ma, 
isto é quano os humo qui-

ére. 
Quano non quiére fá tu-

tos^come o Signo-igno Mi-
rabello che dixô duas cos-
teligna de maise de. tut.es 

oltro. 
Inveis, se illo te duas de 

tos I^-iomo, na-
turalemende te una de mai
se das mogliére. 

Aóra, parola He Dio, *he 
o mio amico Mirabello'stá 
uno sugeto molto bimifigno 
co'aquillo pare de costeli-
gna. Si nvvj^Jde huomo, 

illo * me 

T O D A S asquiqta 
e sextasfeiras, 

.PEIXE yRESCO 
Largo da Mafariz, 15 

TELEGRAMMA 

S. P A U L O . 25. -
Consta nesta capite 
que Amçrico Morato 
foi n u m e r o lente Ia 
tino universidade Mai 
pa-Mundfc lllustre p 
fessor tem sido mu 1 

felicitado innumeros 
amígosweadmiradores. 

estimado moço oe op-
ponha satisfazer, or
dens será considerado 
desertor exercito qu£ 
i,);ii< luH-(>iH[uî taschi 
jhs, Moçís esperam 
Viciosamente resposta 
nota ultimntum. 

V:LLANOVA25-
Cailito Prado entrou 
sociedade Mão-Negra. 
Faltam os pormenores 
•sobre sensacional a 
contecimento. 

S. PAULO 25-(ul 
tima hora) Jornaes ca
pital annunciam v|he 
mente protesto I)r#Ar 
cilio Borges conffren 
cia Dr. Morato centra 
casamento. Olhares 
cheios ternura fizeram 
r. Arcilio mudar opi-

nfW) repentinamente. 
Caítau explendida 
impressão bello sexo 
-xtraoldinario aconte 
cimento 

ct< r do* grupo escolar — 

rio i\i.o*ta—, dr. Or

lando Fonseca, residente 

< m S. Paulo, sr. ^c-

caeio Fonseca, prol' •* •• 

no ; r po escolar do Salto. 

O «Republica», sincero 

admirador do major Fon

seca, assodfa se de 

çâo á grande dor rjue, 

neste momento, invade a 

alma de sua exma. fa

mília. 

Noticiário 

azav." co 

Io vi co Tarcizio una ró-
ba molto importantima, che 
é uno presento do Syrvo 

Bachéco. 
E' uno chaspeligno, chene 

uno coadore, che cóbtfljuna' 
gplendita d'una men^Bidade. 

Isto chaspelignoMe moitas 
qualidade, má, a*>rincipala 
é che illo sape rffolto bc a 
astrolomia. Mignos litore sa
pe cosa é Tastrolomia? 

luto, si.non sape io gon-
to! L'astrolomia é-uno livro 
che insina tutas piú\a cos 
trovo. Insempio : O trovo é 
primo irmô do raio perchê 
tutos doise fá baruglio quano 

pióve. 
M á , vortáno no migno as-

surotimo, o chaspeligno sape 
quano pióve, e quano fá sole. 

Una veize o Tarcizio tenia 
os oglio molto vermeglio de 
,passá t-Jtas noite faceno a's-
ploraçô no juoco da primie-
ra, e rincontrfrco Ferai Sin-
fona che tenia anche us oglio 
vermeglio de bebe a cerve-
^ia. Intô illo aparlô. 

__«Oh Ferai, ruce sape 

de una cosa ? 
— C o s a é ? Parlai 10. 
— «Isto migno chaspeligno 

sape quano te a piúva. 
— U h 1 Che bruta, minffra! 

Ista é pi ire de Juò Martigno 
quano promette imprego pra 
renti na vespr.a d'inleçc-., 
' — N o , ista é mais verda
de de uno reiso na «biririca». 

—Intô parla, che io quero 

scuita. 
Inveise iílq apariô 

do 

va tal 
Sampavio Netto 

Io gosto súlamende 
pissoalo bunito. # 

A mái do gabrito, á gabra 
A mái do binto é gali^na 
As barba do Signosigno • 
Chíama inveise costelignà. 

Chigné ? 

D*altra veise che io fi 

ce o '«chigné-> isíava mol 

to facile de indisgobri., m á 

aóra io quero vê si sô 

capaize. 

C u m i g o é ali na biri 

rica ! 

Chigné uno sugeto che 

CAIXA d A G U A -
23. (retardado) Sabe
mos que distineto mo
ço Fábio Amaral ten
tou suicidar-se enfor-
cando-se galho bana
neira. Falta de sorte 
motivou este acto lou
cura, visto que des-
venturado mancebo 
foi comprar jaboticaba 
e recebeu bananas. 

S. PAULO. 24. -
Garganta Cassio Fon 
seca- tem consumido 
diariamente \2 kilos 
pastilhas hortelã pi
menta, visto grande 
aita preços pastilhas 

é professore molto inlus-̂ chlorato. Sabemos que 
tro, indo grupo do «Ce-(toda esta violência é 
sario Motta>. ipara poder contar in 

Isto huomo a nato dos1 numeras conquistas 
lado do Piahy coa Faxina, jsem faltar VOZ. 

Uvi as má lingova apar-1 — 
lá che illo é corispundento -SALTO. 25. — D e 
do Stato di Sô Baolo, fonte autorisada rece-
inda ista gapetale. [Tutos bemos informação de 
muno áxa illo molto pa- que dr. Luiz Morato 

Do\o>. especial.) 

CINEMA PARQÜÍ: 

Terça-feira 

Bstréa 
da Grande Côir. 

panhia 
Maresca-Weiss 
com a operota 

EVá 

-«Io pd^o isto haspeli 

gno quaníf 

cie 

Owa! 

ro 
trê. 

inda fabrica 
larî o illo na 

ricido cos figlotò de Bin-

tiví ; quello passarigno 

che tè solo bico e gabeza. 

Oltro dia o migno ami

co K. Limério aparlô che 

iíloaperdeu uuo collarigno 

indo giardino do C a r m o -

!o ! . '. . 
Chigné? V a m o a vé. 

Aposto chignentôcome 

tutos pissoalo istá pensá-

no che é o Bulifacio. 

Che Eukfac .cio 

desilludido, prefere jo
gar o gtimào a jogar 
sua sorte r^im casa
mento. S. EScia. tem 
recebido iiTnumeros 
cartões pe-ames seus 
amigos. 

BERLIM 20-(retarda-
do) Kaiser • mandou 
ultimatum -Sinhosinho 
Geribello exigindo ra 
ps.r costelleta. Caso 

1 C E R V E J A uPau-
M lista é fabricada 
•* com especial ce
vada e puro lupulo, 
Rua do Commercio, 171 

Telephone, 74. 

fonseea 

Telegramma particular 

trouxe nos, hontem pela 

manhã, a dolorosa noticia 

do passamento, em íSão 

Paulo, onde se achava 

em tratamento, do nosso 

distineto e particular a 

migo, sr. Antônio Au

gusto da Fonseca. 

O illustre extineto li

nha, nesta cidade, devido 

ás suas excelsas .quali

dades, u m vasto circulo 

de sinceras relações de 

amizade. 
.0 major Fonseca era 

influente chefe político em 

Itapetininga onde exerceu 

diversos cargos de no

meação e de eleição po

pular. 
Caracter austero e in 

dependente tornou-se u m 

dos homens mais queri

dos naquelU cidade. 

Chefe de família exem

plar, deixa os seguintes 

filhos : srs. prof. Raul 

Iris-S&itik 

Será exhibido hoje 
neste cinema o gran
dioso drama em 10 
partes "Sob o beijo 
Fogo", que natural
mente levará para o 
elegante salão da rua 
Direita, os amantes de 
b'̂ gs fitas. 
rara sabbado, está 

confecionado u m pro-
gramma exelrente,-des-
tacando-se ofilm "Mu
lher Fatal" em 8 lon 
'gas partes. 
Beneficio do Asylo 

Foram feitos os se

guintes donativos em be

neficio das obras do jar

dim do Asylo : 

Dr. Silva Castro 50$ 

Sr. ísylvio Sampaio 100$ 

Fonseca, dedicado dire-

Experimentem a 
cerveja 'Paulista' 
'E' a melhor mar

ca que se encontra em 
Ytú. 

Compaijliia 
de õpereias 

Deve estrear-se, terça 
feira próxima, no cinema 
Parque, com a peça •— 
Eva — a grande Com-

http://tut.es
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panhia de Opjeretas Ma-
rescaWeiss. 

T o m a r a m assignaturas 
mais as seguintes pes

soas ; 
Dr. Pocci, Luiz Dias 

da Silva, Benjamin Nar' 
dy, Vic^nt? Gandini, Ra-

phael Iannoni, Luiz de 
Camargo Penteado, Ni-

canor Costa, dr. Octa' 
viano P. Mendes, dr. 
Luiz Morato G." de A n 
drade, José de Almeida 

Prado. 

foot-gall 

No tnatch realizado 
domingo, nesta cida 
de, entre o Recreati' 
vo Fóoí-Ball Club, de 
Mayrink e o União 
Operário daqui, sahiu 
victorioso este por' 2 
goals a 0. 

—Constamos que', 
no próximo domingo, 
será jogado, u m match 
entre o Club Athletico 
Ytuano e o União 
Operário. 

Diz se tanjbem que 
ao vencedor será of-
ferecida uma medalha 
de ouro. 

Assassinato 

Francisco de- tal, 
que sabbado ultimo, 
ás 18 horas e meia, 
foi espancado *pelo 
seu genro, no largo 
da Caixa d'Água, veiu 
a fallecér poucos nao-
méritos depois do cri
me. ' • 

ff^fe. noIris-Kink 

Scb o Beijo do Fogo 
em io partes 

desastre 

Sabbado ultimojo^o 
Corrêa, conhecido po' 
ceiro, quando limpava 
u m poço/; na 'Afilia 
Padre Bento; foi vi-
ótima de u m horrível 
desastre. 
Aconteceu que o 

seu companheiro de 
trabalho, ao prender 
nina lata de oleo,que 
servia de caçamba, na 
corrente para descei a 
ao fundo dd pofco, 

AO ELEITORADO 

Communico aos srs. eleitores deste 
município a resolução que tomei «de 
pleitear, como candidato independente, 
uma cadeira de vereador nas próximas 
•eleições. 

Não tenho necessidade de traçar o 
meu programma' político ou administra
tivo porque os meus conterrâneos 
testemunhas do zelo e da* honestidade 

, com que desempenhei o» meu mandato 
no triennio que esta a findarse 

\ Manterei a mesma independência de 
1 iracter com *quc julguei de. minha obri
gação combater os erros e os abusos 
dos que detêm o poder em Yíú. 

Conto, pois, eme os eleitores livres não 
negarão i^uffragar o meu #nome, na 

certeza deyfue não recuarei* u m passo 
cia honrada linha de conducüs em que 
m e collofuei. 

Ytú, A be Outubro de 1916, 

rfonso Borges Corrêa de Almeida. 

MI de se aí A- • • " i 

rca, esca] ou' lhe a lata' 

dãs mãos e foi ferir 
»bi;e homem Ina 

cabeça. j 
O seu estado é gra

víssimo, havendo pou
ca esperança de sal
vai o. 

Salto 

Foi nomeado o dr. 
João Carlos Kruel para 
exercer o "cargo 'de 
delegado de policia 
da visinha cidade do 
Salto. 

Oiitcerto 

K o u r d o t Filho " 

Realiza se amanhã no 
salão do Central Club, 

gentilmente cedido pelo 
sr. Sylvio Fonseca, uma 

festa artística musical, or' 

ganisada pelo violinista 
br.izileiro, Bourdot Filho, 
auxiliado pelo .appiaudidq 
quartteto musical dirigido 
pelo exímio maestro Tris 
tão Júnior. 

O jovem violinista que. 
procedente de S. Paulo, 
nos visita, dedica a sua 

re de arte ao querido 

n io Dramático Ytu 
ano» 

Este concerto cbede 

cera o 
gramma 

seguinte pró* 

I P A R T E 

Verdi— Otello — Quartètto 
Tristão Júnior. 
Urdia-- Souvenir —(Do re
pertório de Kubelic) -
Maãurcceu—Valsa «Saudade 
eterna»—(canto) 
Sanfahjp— Melódico e Schez-
zo concertante. 

• 
II P A R T E 
• 

FL Frilm— Crépnscule — 
Qüartetto Tristão Júnior. 
Bourdot Filho—Valsai* Amor 
e Saudade»-—(cantada pelo 
auetor) 
Bourdot. Filho — Melodia e 
bolero—(executada ao vio
lino pelo auetor) 
Gounod — Faust- (Suite, in 
tre temp) —Quartètto Tris
tão Júnior. 
Os acompanhamentos 
ao piano, serão desem

penhados pelo distineto 
pianista, sr. T. Perfetti. 

Pelo progrfmma acima 
é de se^esperar que o 

nosso publico con«aorra a 
esse beflo festival. 

-Maleita— CURA IN-
-FALIVEL— 

PÍLULAS de MANAUS 
Deposito .• 

Soma &. Ci.i 

Rua do Comhxrcio 115 

Vida soeial 
ANNIVERMARIOS 

Festejou v antes crc 
honíeojíO seu anniver-
sario nataTicio a pren
dada senhorita Alzira 
Uaeedo, digna fiíha da 
exma. sra. d Carolina 
Macedo . 
— N o [mesmo dia 

completou mais u m 
armo (Je- existência o 
sr. Paschoal Martini, 
conceituado eommer-
ciante desta [praça e 
muito digno egente 
consular italiano. 

— b estejou hontem o 
seu anniversario natalicio, 
a genril e prendada se" 

ra Judith Penteado, 

extremecida^üte d o n o ^ 
so amigo, sr. Jgna 
Camargo Penteado. 

Faz anno.s amanhã 
n i' - o presado ami-
gj »: s& João Pire-> Gui
marães, zeloso func-
eionario da agencia 
do correio desta ci-
dad • -

CINEMA PARQUE 
11 rça-feíra 

Kstréa 
da Grande Com

panhia 
MÍI rosca-Weiss 
eom a opereta 

n CERVEJA "Pau-
• |\ lista é fabricada # 

com especial ce
vada e, puro lupulo, 

JÒI A.S 
Fabrica-se e Concerta se 

tocla e qualquer JOTA 

e compra-.ne c^lto e prata 

velha á \ 

Kna Santa .JKita, 52 

rancisco lopes 

&» Bolívar d e Castro 
" - Leite -

Escritório : Rua 15 de Novembro. 61 
— «o»— 

Caixa 441 — S A N T O S 

-̂ JL. £ 

-5~~. 

Encarrega-se do ensaque e venda dos 

— cafés depositados nos Ar- — 

— ' — — mazens Geraes. — — — 

XiitWniaçdes por cfiAa 

&\ J% A A JUi A A 



KfcPUBLlCA 

Teridas Recentes e Gironicas 
nwmm a*f*xm 

ERUPÇÕES U FELLE, ItOTRAS KAS 

CREANÇAS, RACHAliURÃS KS BICCS tOS 

SEIOS, QUEIMADURAS, CDP.AM-S: COM * 

POMADA Boro-3oracica. 

Annria ('«MM-ÍIÍD 

PROFESSOR DE 
VIOLINO 

i — _ — 

- HUMBERTO COSTA -

Incumbe-se de^aTTicções de violiíio 
—«o»— 

— PREÇOS MÓDICOS — 
» —«o»— 

TRATAR Á 

RUA DA PALMA, n. 45 
—«o»—-

YTtJ 

Chalé t Gato-Preto 
Este acreditado chalet de proprieda

de de j|GO:>TINHO LUPPI,. vendeu 
no dia 2 de Agosto, o bilhete numero 
58.414, premiado com 2 contos, bem 
come toda a dezena e mais um prêmio 
sob o numero 31.645. No dia 18 do 
mesmo mez vendeu mais um prêmio de 
4 contos no bilhete n. 15.517 a 2° 

Xargo da J\/tatr^ 11 

YTÚ 

Typographia 
H. I-.nl* 

Praça Padre Miguel, 2 

Nestas offícinas re
centemente montadas 
com materiaes e ma-
chinismos -novos,, exe
cutam- e com perfei
ção e brevidade, todos 
e quaesquer serviços 
graphicos. Especiali
dade efh trabalhos 
commerciaes, taes co
m o : Talões, Facturas, 
Papel para cartas, Kn-
veloppes, Contas-assi-
gnadas, Notas de con
signação, Duplicatas 
para carhono, Formu
las para requerimen
tos na Collectoria Fe
deral, Cartões, Memo-
randuns, Rótulos, etc. 
Serviços nitidos — Preços 
modicos-Impressão a cores 

YTÚ 

Tinta Souza 
• 

E' a melhpr para mar
car roupa 

Pharmacia Souza, rua 
do Commercio, llõ 

HOTEL UNIÃO 
O QUE MAIS VANTAGEM CFFERECE A O S * 

SENHORES VIAJANTES 

COMIDA À ITALIANA E BRAZILKIRA 

O mais arejado 
Q mais commodó 

O mais asseado 
O mais elegante 

'O mais confortável 
O mais mohiliado 

O mais central 
O mais afreguezado, 

O MELHOR DESTA CIDADE 

l>r. Arcilio Borges 
. ÁffonsQ Borçes . 

Advogados 

Eeeriptorio: Praça 
Padre Miguel, 10 

- YTÚ -

Maleita—CURA IN-
—FALIVEL— 

PÍLULAS de MANAUS 
^0 Deporto. 

Sü073 $-. ( ":i 
iéte C n.n.Mcio j'15 

Confeitaria Lacerda 
Ô proprietário deste acreditado estabe-
lecinjer]to está actualmente enj condição 
de servir corrj esnjero a sua numerosa 
freguezia. Jt confiança que o publico 
lhe 4enj dispensado e o augnjetjto ta-
pião de freguezia é a melhor recòm-
mendação que se pôde fazer $este es
tabelecimento commeroial onde se encon
tra hoje tudo o que possam e0xigir os 
freqüentadores de unja bêa confeitaria. 
Xá têm sempre: — canjarões frescos, 
peixes directame^te recebidos de Santos, 
ostras frescas e recheiadas, çoxirjfjas 
de gattirffia, oresurjto, sa/anje/ queijos, 
doces, — tudo em condições de satis
fazei* o paladar njais exigente. — — 

1£K 

O jilOPBIETARIO 

io Victorib Versolato 
Largo «Ia Matriz, 5 (sobrado) 

PO^TO FELIZ 

iSsãüàaeafl 

RICA DE S A B Ã O S A N P A N X A 

este estabelecimento industrial. 
montado com todo o capricho e 
dotado de todos os recursos para 
a perfeita manufactura do sabão, 
o publico encontrará produeto de 
primeira qualidade. 

O proprietário 

Henrique Bariliiti 

RUA DE SANTANNA, 40 
— YTÚ — 
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aeeeitá A N N U N G I O S a preços módicos 

Calçado união 
Sempre na pontal 
Para senhoras, ho
mens e erlanças 

A c a b a de chegar variado Mortiinenio 

CASA JOSEPHiriA 
Una do Commercio,—HO» 112 

— -.1 - YTÚ -
\ * 
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