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fia Véspera 

a grande hostilidade 
com que o receberam 
os homens situacio
nistas. 

Quando mais não 
Aja, .o redactor desta 
fojha esfà demon-
trífido que. tem con
sciência dos seus di
reitos e que os fará 
valer á cysta dosm^io 
res sacrifícios 

E' justo qu<yos 
ganisadores fò chapa 
apresentada Jrocurem 
todos os m/ios licites 
para que ndpThum dos 
candidatos/^eja derro-

• itado. 
f Aqui, porem^phão 

O acatamento cyvs|se procuramos fer-

flO ELEITORADO 

direitos .das-minorias 
é u m principio demo
crático que,infelizmen-
te, não tem sido ob
servado 'em nosso 
"paiz 

sos legaes, mas so
mente a pressão, e, a 
ameaça. 

Entretanto, o,, que 
parece certo é que o 
eleitorado não - está 

As hostes situacio-| disposto a intimidar-
mstas recebem sem-j s e é que muito redu-
;>re, sob o fogo vivo z j c l ü é 0 numero dos 
:de chicanas e de tra- dependentes e dos 

î ípaççs as candidaturas passivos. 
i£que se. apreseTitam Esperemos o resul 
::• sob o aspecto sym- tado do 'encontro de 
'̂ patI>ico de indepen- amanhã. 

dentes 
Geralmente isso a-

contece onde os d®-
- min antes j receiam, a 
arguta jiscalisacão dos 
adversários. N 

Aqiii e m Ytú orga
nizou-se uma chapa 
de vereadores para as 
eleições de amanhã. 
A nossa 'opinião, já 
manifestada, é de que, 
com rarasexceprões, 
a escplha recohiu. em 
homens' de [ merecii 
mento . e qué estão 
na altura de desem
penhar 'o-"mandato. 

Acontece ?i porem , 
que súi-giu ja1-- caiícír 
datura independente 

• do sr. Affohsò : Bõr-

Cõmmunico aos srs- eleitores deste 
município a resolução! que tomei de 

:pleitear,;como .candidato - iiidejpen dente,-
uma cadeira de vereador nas próximas 

eleições.. : v 

Não tenho necessidade de traçar ••* 
meu -progiràftlnia' político 'Tu administrií^" 
tivo porque os meus conterrâneos são 
testemunhas do ̂ elo e, da---honestidade 
com,que desempenheijo meu mandato 
no trieunio que esta a' findarse 

Mahtereta mesma independência de ̂  
caracter com que julguei de minha obri: 

gação co^pter, os erros e' os abusos 

dos que''deW*^°. poder em Ytú. 

Conto, pois,"q'*!fe os eleitores livres não 
se negarão a- snffragar o meu nome, na 
certpza de que não recuarei u m passo 
da honrada linha de condufetk' ém que 
m e colloquei. 

Ytú,;>â5 be .^Outubro de 19.16, 

Àffonso Borges Corrêa de Almeida. 

V r 

inema-ppu-juca 
Uma campanha eleitoral 
Fitas de costumes nacionaes 

I QUADRO 

MUTATIS MÜTA2ÍDIS 

O candidato, sujeito ma
gro, faces cavadas.de esfo
meado, oliiüs-\ivos . de rato 
de hotel, roupa cheia de 
rugas.—Então está tratado ? 
V a m o s "ao * {ai1 t^jremio ope • 
rario amanhã ? 

O cabo eleitoral, .'mdiyiduo 
gordo', "com l"um "ánrielãò" de 
prata no dedo mínimo, col-

1 

^ • W # ^ r r P ç ' ; í H " ' P o r is? 
;áó seia a duvida 'eu sen 

^es^dispoiKioHie-opti.ri^ branco e casaco de 

mos- elementos-, paraSústrmaf -:^^rSephcr. w 
í furar a1 chapa offi-
iaK 

/ 

\ modéstia do can 
iidato av:> 

b o m que vá preparando o 
riácuráo, porque o se

nhor s^be, os operários 
gostam muito de quem lhes 

^ 9 ' falei nos \ 

via- ser :;i./tito "pura etc 

eja a auvtaa eu secn-1 
pre falei, de nip-royiso: ' e 
nunca fiz fiasco. 

O cabo—Eu b e m sei dis
so, sr. doutor: Se o senhor 
não fosse u m h o m e m de 
talento eu não- estaria a 
trabalhar*tjela sua Candida
tura. 

O'cândida to—Muko obri-

O cabo—A propósito, seu 
doutor, eu _.. precisava que [ 
m e arranjasse ahi uns 20$. j 

facada—-Abi tens,vrn,as% olha |-
que essa. eleição, está_ m e ( 

sahindo cara. 
O cc/6oj-0ra, seu doYitor, [ 

depois o^sr recupera, ftidôl 
com- o *smcidÍo. 

D candidator...um lampejoi 
íios^olhos—Subsidio B, 4

 ( l u e 

é. Bem, então amanhã vè-
nha bifscar-me as 4 "horas-; 

, -, . .-. I-

II QUADRO 

• Salão de sociedade 
suburbana .v.qheia de 
bãndeirolâ -̂ Salãn ex 
gorgitarite de operários. 

1.' opí r 'ra' \ amos 

lá oaVir b tal candidato. 
Também pouco me impor
to com as suas prosas. Eu 
só voto no Affonso. 

2.° operário—Também não 
é tanto assim. Pode ser que 
o cidadão traga ahh' algu
mas idéas boas com relação 
ás-reivindicações proletárias. 

.Çhtram o candidato 
.-: •• e o &aj?_o eleitoral. A-

queUeVd.rÁ embrulhado 
e m u m capote e com 
u m cache-nez ao peír 

• TÇPÇ°,V 0_ presidente da 

socièHãde vãe ao seu 
encontro.'' 

O presidente — Seja bem 
yindo, sr. doutor, 'esta no
bre corporação tem á maior 
hònra* e m recebel-o no seu 
carinhoso, 5 ;V 
• O.candèdaíQ) com u m gran-
,de fi^fotçQr^-Eu, eu,..eu... \ 
['t O cabo* interpondb-se — 
Ora, seu Antônio, -aqui o 
séu doutor apanhou u m a 
cófistipação qu© ninguém 
ouve o-que elle fal'av.i 

O preside)tt$} desconfiada 
— E como lia de ser a con
ferência então ? 

O cabo — O seu ' doutor 

fala sempre de improvi; >, 
rnas por causa da constip; -
ção elle escreveu tudo o 
que tinha de falar. 

O presidente—Mas se nis -
guem o ouve tanto faz elle 
fatar de improviso <ròmo kr 
o que escreveu. 

Q'cabo—Não, mas já e?tá 
combinado. E m l^gar dei'..: 

veu lerei a conferência. 
1 ; < > presidente— Ah ! Então 
está bem. M a s será sempre 
melhor que eu leia ao me-
^os,o. principio ; o senhor 
b e m sabe, não está acostu
mado a falar para' o opera 
riãdo e alguma phrase qu>j 
nao ŝeja bem comprehen-
dida.'.. 

O candidato, assentindo, 
e m voz sumida—Pois não ! 
(Entrega as tiras ao presi
dente). 

O presidente, lendo— Se
nhores. E u não venho ao 
meio do operariacío p^ra li-
sonjear-lhe as vaídadescemo 
tantos outros, que-procuram 
com palavras doiradas e o 
nag! nos lábios, cheia a boc-
canSenttrosa dos palavrões 
consagrados captar-lhe as 
sympalhias enganando vil-
mente a sua confiança a 
troco do subsidio e da curul 
parlamentar onde só deviam 
ter assento os lídimos re
presentantes do povo. E u 
sou também filho do povo, 
senhores e vós Sois as ba
ses da sociedade, os funda-
mentos da Republica, os a-
licerces da Pátria...» Está 
muito bem, sr. doutor, já 
Vejo que .0 senhor vae ter 
u m triumpho extraordiná
rio... 

' III Q U A D R O 

No mesmo salão. O 
presidente senta-se ao 
centro, tendo a um la
do o candidato e do 
outro o cabo eleitoral. 
Faz-se silencio na sala 
rumorosa. 

O-presidente—^íeus senho
res, tenho a honra de lhes 
apresentar o nosso amigo, 
dr. X. que é candidato pelo 
nosse districto. Elle vae nos 
dizer quaes são as. suas 
idéas (apoiados geraes) isobre 
a questão operaria, (muito 
bem) Infelizmetttè corfio ve. 
des elle se acha atacado de 
u m a tremenda constipação, 
e que o impefie de* fazer-se 
ouvir. Entretanto para não 
faltar ao compiljmjjiso que 
comnosco tinha, trouxe a 
sua conferência escripta cuja 
leitura o- senhoràqui aojado 
vae fazer, (vivos çipplausos). 

http://cavadas.de
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O cabo, levanta-se, pigar 
reia, passa o lenço pelos 
lábios, e segurando a pri
meira tira começa a leitura 
em vo7 pausada:—Senho
res. E u não tenho... não te
nho medo ao operário... ao 
operário para bisnag?r lhe 
as Tetdades (não apoiados 
geraes) como tantos outros... 

Uma voz*=Wá comer o 
bci! 

O cabo—Que procu... que 
procu . (Protestos indignados) 
que procurem com pellegas 
doiradas (não apoiado geraes) 
com pellegas doiradas e o 
melão sábio (rumor de des-
àpprovação. Vozes: fora o 
orador) cheira á vacca ma! 
cheirosa (fora!fora! 0can
didato succumbido quer fazer 
parar o leitor, mas este cada 
vez mais convencido^ continua 
enthusiasmado:) dos «vaga-
lhões» esmagados, capar-lhe 
as sapatinhas {assobios e a-
pupos); o candidato quer :e 
esgueirar para debaixo, ̂  
mesa) esganando vilmente a 
sua companheira {gritos : 
fora o oradar! Cala a bocca 
burro!) a touca do»suicídio 
e da cuba para lamentar 
onde só dariam teus assen 
tos (o tumulto augmenta. Vo
zes de indignado protesto en
cenem o vasto salão) os ladi
nos reis tratantes... tratan-
tes.... tratantes..; (vozes: é 
elle ! Explorador! Vendido l 
Cala, a bocca sua cavalgadu-
ra. Vá pregar a outra fre-
guezia f Q Operário não é 
tolo! O candidato deixa-se 
cahir do chão como- uM&mas-
sa. Mas o leitor prmkgm in
diferente á tempdtadej do 
Povo! E u sou Tljadeu, filho 
do ovo (poses; logo vi! Onde 
está a gallinha ? Grilos, as
sobios, gargalhadas, O cfiari-
rari assume proporções gigan
tescas, A> porta já uma den
sa multidão- se accumida) se
nhores e vós que bois... 
que bois... que bois... (boi é 
elle! Vem para aqui insultar 
o pobre operário! E quem é 
a vacca ? As cadeiras come
ram a ser erguidas, ameaça-
doramente) as biscãs da so
ciedade, os fardamentos da 
Republica... .(viva o civilis-
mo! não queremos fardas! 
Voam cadeiras ̂ pelo ar) os 
clysteres da Pátria... os clys-
teres da Pátria... (uma ca
deira cake sobre a cabeça do 
infortunado leitor. Fecha-se 
o tempo, A fita queima-se) 
Intervém a policia que acha 
no campo de batalha aban
donado agora os corpos dos 
dois compadres. V e m a am 
buiancia e tudo entra nos 
eixos. A eleição é no dia 30. 

fíos tram-
polinelros 

Para que não alie 
guem ignorância e por
que não desejamos 
que se surprehonda 
mais tarde, aqui fica 
cathegoricamente es-
tampado o aviso de 
que publicaremos os 
nomes dos que se 
prestarem ás costu
madas bandalheiras, 
nas eleições de ama
nhã. 
Existem por ahi in̂  

dividuos que votam 
quatro, cinco e dez 
vezes e mesarios,não 
só que toleram, mas 
^ue JJJÉ coadjuvam^ 
nas falsificações de 
firmas no livro de pre 
sença dos eleitores. 

Fiquem todas pre
venidos de que nã» 
haverá benevolência 
para quem .quer que 
seja: 
Não é uma ameaça 

futil essa que estamos 
fazenda, é o desejo 
simples e natural de 
que se acabem as 
vergonhosas fraudes 
que ]í\ tornaram ce
lebres os pleitos elei-
toraes de nossa terra. 
Ahi fica o aviso e 

mais tarde virão os 
corrjmentarios. 

TELEGRAMMAS 

Menino e moço 
C c m b o j da hasta a flor da minha infância alada. 
Murchou na jarra de oiro o pudico jasmim. 

Voou aos altos céos a pomba enamorada 
Que d'antes estendia as azas sobre mim. 

Julguei que fosse eterna a luz d'essa alvorada, 
E que era.sempre dia, e nunca tinha fim 

Essa visão de lqar que vi\ia encantada 

N'um castello de prata embutido em marfim ! 

Mas h^je as pofibas de firo, aves da minha infância, 
Que m e enchiam de Lua o coração, outr'ora, 
Partiram e no Ceu evolam-se, a distancia ! 

sMis: 
Mora. 

Debalde clamo e choro, erguendo aos céus meu": 

Voltam na aza do Vento os ais que a alma c 
Elias, porém, Senhor! ellas não voltam mais.». 

ANTÔNIO NOBRE 

X. FITEIRO. 

(Extr.) 

fl 

CERVEJA "Pau
lista é fabricada 

S. P A U L O 28.— 
Consta nesta capital 
que mestre Bonifácio 
vai abandonar magis
tério na esperança 
de ser nomeado por 
teiro da Câmara. 
Muitos se oppõem 

a essa nomeação por
que não o acham na 
altura oecupar cargo 
tão elevado.-
SANTA BARBARA 
(via S. Germanp) 28. 
— E" esperado aqui o 
grande jurisconsulto 
dr< Custodio Sampaio 
Netto que vem plei
tear eleição vereado
res. Eleitores compru-

vom especial ce- ,:am todas latas va-
vadaWpuro lupulo. Ujas kero*ene existem .ipülo, 

Rua . do Ccn [-.:;:• i 

Telcphor.c, 74 

-1 te- CÍ(b = para fazer 
grandiosa - recepção. 

excursionista e prepa 
raram grande quanti
dade cascas melan
cia? para jogarem 
n'EIle a guisa de flo
res. 
PORTO. 25 (retar
dado)—Tem-se reafi-
sado aqui coilossaes 
manifestações anti-mi-
lilaristas podendo*se 
íiilrmar que a nau 
do Estado não singra 
num mar de rosas. 0 
povo na praça publi 
ca despedaça escudos 
republica, as philar-
monicas não commu-
nadas com o^ revolu
cionários tocam* mar
cha real. 
A gravidade situa

ção ameaça fazer ruir 
por terra a jovem re
publica. 

N. da R.—Tudo isso 
porque Sinhosinho ti
rou a costelleta. 
V1LLA NOVA. 28. 
—Sabemos que Faus
to Teixeira foi elimi
nado sociedade Mão 
Negra visto que esta
tutos iesam que to
dos associados preci
sam ser pobres. 

— % 

S? PAUL£>; 28.— 
Pela explendida pro 
va de jogo extraor
dinário que deu Caito no "match" realisado iVessa cidac^ entre "tearhs" Ferai Sinfo-riá e K. Lijnerio, sabemos que grande sporlman vai ser eon virado jogar meia di 

reita 
lista 

scratchu Pau 

S. PlüLO. 28 -
Sabemol que no Con
gresso \p trata de 
instituir um grande 
prêmio para os mesa-
rios que falsificam a-
ctas e para os eleito
res que falsificam fir
mas, votando por di 
versas vezes. 

Para que não haja 
injustiça vamos breve
mente indagar dos, 
nomes dos que m e 
recém o prêmio para 
publical"os. 
Do (cot. espectal.) A cerveja «Paulista» 

é que a mais se-
consone nesta cida

de. R. doCommercio, 171 

nas águas milagroses 
junto ás quaes Ber 
nadeffe prostou-se Re
verente. 
Elegante e gentil 

esmera s#//^penteado 
Para não desmerecer 
o nome. 

Tepcy chore tem nel-
Ia uma de suas mais 
fervorosas adeptas, 
não porque procure 
os pares no salâc, 
mas porque c sempre 
por elles procurada. 

Não se habituou 
com a 'vida no des< r-
to e hoje mora na a 
dade para grande 
gáudio das suas i?r 
numeras amiguinhas. 

CarhccL Noticiário 

OKÜEMA PARQUE 
Terça-feira 

Kstréa 
da Grande Com

panhia 
Maresca-Weiss 

. com a opereta 

EVa 

J 

? ? 
Quem é ? 

Quem quizer desco
brir quem escolhemos 
hoje para ornar esta 
sessão, que não vã bus
car a diva nas gra
ciosas tagarelicesdos 
salões, mas sim no es
quivo reprimento da 
modéstia. 
Assim mesmo, gra

ciosa e quieta, tem 
conseguido que muitos doentes^se curem 

ASYLO 
0 sr. coronel Joa

quim de Almeida Mat
tos offereceu ao Asv* 
Io de Nossa Senhora 
da Candelária, desta 
dda, um capado pe
sando TO arrobas. 

íris liínk 

Para o espetáculo 
de hoje está organi-
sado u m bellissimo 
programma com os 
films • Os aluados na 
guerra, em 4 partes, 
Na VoragemdaPai 
xão, em 5 partes e 
uma fina comedia em 
2 actos. 

Amanhã, segunda-
feira, haverá sessões 
corridas com as filas: 
O Segredo do annél, 
em 4 partes e o Col-lar da Felicidade, e 6 partes. \ 
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Concerto fiourdot 

mo 
Conforma havíamos no
ticiário, realizou se, sexta-
feira, no sal*o do C e n 
trai Club, o concerto 
musical, organisado pelo 
violinista Bourdot Filho, 
dedicado ao Grêmio Dra
mático Ytuano. 

O quartetto dirigido 
pelo querido maestrino 
Tristão Júnior, muito a-
brilhantou esse festival, 
executando algumas pe
ças do seu apreciado re
pertório. 

O sr. Bourdot Filho 
recebeu da assistência 
fartos e merecidos ap-
plausos. 

fazenda Vassourai 

Hoje, ás 6 horas e 
meia, deu-se, nu fazenda 
Vassourai, de proprieda
de do conhecido indus' 
trial, sr. dr. #uctaviano 
Pereira Mendes, u m ba 
nhc carrapaticida no ga
do existente naquelle 
importante centro agri* 
cola. 

Fo^t bali 

Chegam hoje pelo trem 
das ichoras, os jogado
res do «Sport CIuJb Fla

mengo », de Sorocaba, 
que aqui vêm disputar um 
match amistoso com o 
«Scratch Infantil Ytuano» 
desta cidade. . 

O jogo que começará 
ao meio dia, terá Iogar 
no campo do «ClubAtlhe-
tico» . 

% O s teams do «Scratch 
Inmntil Ytuano» estão 
aslm organisado: 

I TEAM 

e aos.cavalheiros se
rão cobrados 500 ''eis 
a aos, meninos,200 rs. 

• Esteves 
Carlito I—J. Elias 

Antunes—Nenê-
-Admur-Luiz-Harol 

Angelino - ^-
II TE 

festa do J^osario 

Realiza se no dia i.° 
de N o v e m b r o a festa do 
Rosário, na egreja Matriz, 
constando de missa can
tada e procissão a tarde. 

Concerto • 

1 íoje a corporação mu
sical «União dos Artistas» 
soba competente direcção 
do maestro José Maria 
dos Passos, realizará no 
coreto do jardim da prà 
ça Padre Miguel, um 
excellente concerto cem o 
programma seguinte: 

1 PARTE 

1. N. N.*-ídolo—Dobrado. 
2. (i. Verdi—// treoatore— 
Pot-pourri. 

:\. G. Donizetti -- c< • 
para clarim tr ne.^opcr^^ 
"Lúcia de fyxmmermaor'} 

4. I-:. Waldteulcl] — Eu te 
amo —Vais;». 

• 

II P A R T E 

G. Verdi- Traviaia—Sce-
na o ária nrxaJ do l.'J .. 

6. ü. Verdi— Ernani—Pot-
pourri. 

7. G. Strauss— tianaai 
nese— Vaka. 

Lu 
G azzo ] a- «to ma o 

Berto—AneA—Ulysses 
Orlando-Gwis-Alfredo 

Martins— # —Cru/. 
Hoje, haverá um 
encontro, no campo 
do «União Operário», 
eiitfc os l.os e 2.os 
teams deste Club e o 
Athletico Ytuano. 
O jogo do 2.0 team 

começara ás 14 horas 
e meia e o do l.o as 
16 horas em ponto. 
Os teams estão* as

sim organizados : 
• Unho Operário 

I TEAM 

Mizoreíli 
Ribeiro—Mosca 

Serafim (cap.)-PoIdo-Thomaz 
Bébé-Tuny-/.ieny--Moscone 

[Bueno 
Reserva : Tota 

II TEAM 

Alfredo 
Janelia—Aguirre 

Amos—Nicola—Joot 
Chiquto-Amanl- Toledo-José 

[Rubens 
Reserva?: Jeremiíis,Bolim 

Athletico Ytuano 

I TEAM 

vimiro ' 
Galvao — Leite 

Sanehcs-Rooha-Emmanuel 
Avila-0'adá-Tista-Ratto (cap) 

[Alfredo 

, II TEAM 

Jí/taresca- WeisS 

Deve estrear-se, terça 
feira próxima no Cinema 
Parque, a grande Compa
nhia de Operetas Mares 
ca-Weiss. 

A ^>eça escolhida jpara 
esse dia é, íomo já dis— 
semosa, apreciada opere 
ta Eua, sendo confiado o 
principal papel á Clara 
Weiss. 

Tomaram assignaturas 
mais as seguintes pessoas: 

Agostinh»Luppi, Fran
cisco Politetnio, José Ma
nuel Abreu, Abelardo de 
Mello, Silvano Machado, 
Tarcísio Galvão, José Pi-
lon, Delphim Rocha, Dr. 
Antônio Pereira da Cos
ta, Hotel Perez, Dr. Syl-
vio Aranha, D. Iraides da 
Silva, Humberto Bardini, 
Joaquim da Fonseca Bi
cudo, José Bueno, Fausto 
Teixeira, Edgard Teixei
ra, Cel. Joaquim de To
ledo Prado, Manuel de 
Barros Castanho, D. El 
vira Rodrigues,—Bclmiro 

JOI AS 
JFaltriea-se e (ouerlase 

tu<la e qualquer «IO IA 

e compra se ouro c prata 

vei lia á 

Itua Santa Kit», 5 2 

pancisco feapes 

Ranulpho 
Tarcizio—Carlito 

Lopes-Barros-Macedo 
1 lltloso.Sinhosinho-Cicí-Anto-

jnino Oscarline 

Martins, Sta. Antonietta 
Geribellò, T h o m a z Palha-
res, Humberto Matarazzo. 

Vfd^ soeial 

NECROLOGIA 

Após alguns mezes de 
cruéis padecimentos, en
tre as quaes foram balda

dos os carinhosos esforços 
dos seus dignos progeni-
tores, falleceu antes de 
hontem, ás 5 hor^s, nes

ta cidade, a galante me
nina Anna Bernadette. fi
chinha do nosso distineta 
e ..particular amigo, sr. 
Manoel de j?aula Leite. 

O enterro teve logar 
no mesmo dia ás 17 ho-
ras. • 

Sobre o pequenino fe-
retro notamos as seguin
tes coroas: 

A idolatrada filha sau' 
dades cte seus pães. 

Ultimo beijo de seus 
irmãos. 

Saudades de seus tios, 
Amador e Maria. 

Ultimo beijo de seu pri* 
mo Antomnho. 

Saudades de Totó, Si* 
flhara e família. 

Saudades de Luiz e 
Chiquinha. 

Saudades de seu tio 
Itagiba. 

Saudades de Eugenia. 

I-eilüo 

Hoje ás 18 horas, e m 
rente ao Central Club, 
ealizar se'á u m leilão 
do resto das prendas, of 
erecidàs para a kermes' 
i-e e m beneficio do jar 
<Iim do Asylo de Mendi 
< idade. 

Pela lista que abaixo 
publicamos deverão os 
1 sitores verificar que «xis' 
tsm ainda- obj^ctos de 
\ alor : 

j guarda-vestido.—1|2 rolo 
( e fumo de corda. — 1 0 vas
souras.— 1 corte de casemi-

U m a cruz feita a canive-
1 par de sapatos para 

sfenhera.— i par de arper-
< artas.—1 UmaDandeja.— 1 
< ibo de re!ho.=2 tinteiros. 
- -1 peso para x>apel.—Uma 
rj|ia esmaltada.—1 portacar 

s. J. Lintlsay 

\\, Marchi i 

-//--< ; En-
As exmas. 

não pag 
família: 

j;ala. — U m a chicara para 
<:iocoiate.—Um lindo leque 

U m porta jóias.—Um tin-
flèíro.—-Uma toalha para la-
'itorio. — U m a guarnição 
para Iavatorio.—Um par de 
porta vasos.— I garrafa de 

Saudades de Lourenço Jurupiga. —Urfí picotador de 
t Maria . p»pel.—4 pernas para mesa. 

Saudades de sua avó. *j'meadas.-* chapeos 'de 
Saudades de seus pa* * ; l h a

T 7 m
2 f a g ~ s de P"" 

, . , . . , ,£ n >.— U m par de vasos por-
dnnhos, Joãosmno c Do" hguezes-500 cigarros.— 2 bolsas para senhora.—2 

cpicara para chocolate.— 
1 m par de vasos grandes.— 
] par de vasos pequenos.— 

bandejas a phantasia.— i 
bandeja.— U m a [campainha 
para mesa.- i garrafa de 
licor.—Um par de pennas 
de avestruz.—1 tinteiro.= 
2 garrafas de vinho Chianti. 
— U m vidro de extracto.— 
U m vidro de loção.—Uma 
caixa a phantazia para es-
criptorio. — Diversos cartões 
postaes. —. 2 livros — U m 
verdeaux — U m 'vidro de, 
brilhantina— U m a blusa. - ' 
l^|a toalha para centro de 
mesaV=^2 almofadas grandes. 
— U m * almofada pequena. — 
U m r\rta-toalhas. — U m a 
colcha rendada. = 1 cobertor. 
— U m a cantoneira.=i toa
lha de crochet. -— i porta-
toalhas, de crochet.—i boá 
de pennas.—Uma guarnição 
pata toalhas.—6 toalinhas 
para mesa. — 2 porta toalhas. 
-—2" toalhas de linho.—Um 
colete deLan.—óapparelhos 
para meninos.—Uma colcha 
para casados,—# rede soro-
cabana.—2 cortes de blusa. 
— 2 pares de vasos.—4 jj2 
saccos de café.—Um gran
de balão. 

ecçao êivre 
irmandade de Nossa Se

nhora da Boa Morte 

Por ordem do irmão 
t >es.— 1 porta-toalha.—Uma p-rtlMaj^.. * ,. 
X : ! .1..._.,_. rrovedor -e em obediência 

ao compromisso; aviso a 
todos os irmãos desta ir-

duzias de fogos, de ben- mandade a comparecerem 
na Egreja Matriz no dia 
1.° de Novembro ás 17 
horas e ahi reunidos 
revestidos de suas in
sígnias fazerem parte na 
procissão de i W s a Se
nhora do Rozario que te
rá logar as 17 1/2 horas 
nesse mesmo logar e dia. 

Ytú, 28 de Outubro de 1916 

ecretarÚK* 



REPUBLICA 

feridas Decentes c CTirov cas 
ERÜPÇÕÍS DA FELLE, Í&V3URÍS KAS 

CREAMÇAS, IIACHAUURJLS KCS EICCS COS 

SEIOS, QUEIMADURAS, CüPIM-SE COM * 

PONADA Boro-Borocicn. 

T3 nfiãCÜMim JC 

HOTEL UNIÃO 
O QUE MAIS VANTAGEM OFFERECE AOS 

SENHORES VIAJANTES 

PROFESSOR DE 
.VIOLINO 

- HUMBBiWO COSTA -*-

6r 
Incumbe-se de dar licções de violino 

— «o»— 
— PREÇOS MÓDICOS — 

—«o»— 
TRATAR Á 

RUA DA PALMA, n. 45 
—«o»—-

Chaléf Gato-Preto 
/ . 

Este acreditado chalet de proprieda
de de A G O S T I N H O LUPPI, vendeu 
no dia 2 de Agosto, o bilhete numero 
58.414, premiado com 2 contos, bem 
como toda a dezena e mais um prêmio 
sob o numero 31.645V N o dia 18 do 
mesmo mez vendeu mais um prêmio de 
4 contos no bilhete n. 15.5f 7 a 2° 

* Xargó da jVtain^ 11 

YTÚ 

Typograpliia 
H. L V I E 

Praça Padre Miguel, 2 

Nestas officinas re
centemente montadas 
com materiaes e ma-
chinismos novos, exe
cutam--e tom perfei
ção e brevidade, todos 
e quaesquer serviços 
graphicos. Especiali
dade em trabalhos 
commerciaes, taes co
mo: Talões, Facturas, 
Papel para cartas, Ên-
veloppes, Contas-assi-
gnadas, Notas de con
signação, Duplicatas 
para carbono, Formu
las para requerimen
tos na Collectoria Fe
deral, Cartões, Memo-
randuns, Rótulos, etc. 
Serviços nítidos — Preços 
modicos-Impressâo a cores 

YTtT 

Tinta Souza 

E1 a melhor para mar
car roupa 

Pharmacia Souza, rua 
do Commercio, 115 

>ialeita—CURA IN-
—FALI V EL— 

PÍLULAS de MANAUS 
Deposito .• 

Souza &. Cia 
Rua do Commercio x 15 

Experimentem a 
cerveja 'Paulista4 

E' a melhor mar
ca que se encontra em 
Ytú. 
Rua do Commercio, 171 

Tclephone, 74. 

T O D A S asqairfta 
e sextas-feiras, 
PEIXE FRESCO 

Largo da Matriz, 15 

Confeitaria Lacerda 
õ proprietário deste acreditado estube 
lecinjerjto está actualmente enf condição 
de se* vir conj esnjero a sue numerosa 
freguezia. JT confiança que o publico 
lhe ienj dispensado e o augnçer\to rá
pido de fregaezia i a melhor recém-
mendação que se pôde fazer deste es
tabelecimento commercial onde se encorj 
ira hoje tudo o que possam exigir os 
freqüentadores de unja b$a confeitaria. 
Xá têm sempre: — canjarões frescos, 
peixesdireçtametjte recebidos de Santos, 
ostras frescas e rechefadas, coxirjfias 
de ga/árj/ja, vresuqto, satanje, queijos, 
doces, — tudo em corjâições de satis
fazer o paladàr njais exigente. — — 

-*• --.1 ia 

COMIDA À ITALIANA E BRAZJLEÍRA 

O mais arejado 
O mais commodo 

O mais asseado 
! O mais elegante 
\ O mais confortável 

Q mais mobiliado 
| O mais central 

- O mais afreguezado. 
O MELí*R DESTA CIDADE 

O PROPRIETÁRIO 

Vietorio Versolato 
Largo da Matriz, 5 (sobrado) 

PORTO FELIZ 

m 
ICA DE SABÃO SANPANNA \ 

Neste estabelecimento industrial. 
montado €õm todo o capricho e 
dotado de todos os recursos para 
a perfeita manufaetura do sabão, 
o publico encontrará produeto de 
primeira qualidade. 

O proprietário 

Henrique Bardini 

RUA DE SANT'AN>TA, 40 
— YTÚ — 
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O Republica 
'acceita ANNUNCIOS a preços módicos 

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

Acaba de chegar variado sortiinento 

CASA dOSEPtflNA 
Itna do Commereio,—HO,112 * 

- YTÚ - S 


