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De fronte 
erguida 

Está constituída a 
nossa Câmara Muni-

i cipal para o triennio 
de 1917 a 1920. 

A eleiçã » correu 
sem incidente de mon 
ta, ficando-nos ape
nas gravada a impres
são da habilidac)£ com 
que agiu o chefe do 
situacior.ismo local no 
sentido de evitar #que 
o candidato indepen
dente Obtivesse oquq 
ciente. 
• N^õ se pode, entre 
tanto, com segurança 
affirmar a que grupo 
ficará confiada a di 
recção do municipio. 

A todos elles colu
nados ? 

Não acreditamos. 

O nosso desejo, co
rno bons'filhos desta 
terra, é de que todos 
t lies se esqueçam das 
questiunculas partidá
rias, p::ri. trabalhar 
t m bem do municí
pio. 1 

Qupnto a nós, sen
timo-nos perfeitamen 
te a vontade no posto 

• fie combatentes lisea-
lisadores e desinteres 
sados em que volun
tariamente EA>S" collo-
ramos. 

Ingênuo é quem se 
sorprehende com os 
varvens da política. 
Pussilanime £ quem 
íraqueja aos primeiros 
Vncontres desfavorá
veis. Despeitado é 
quem recua porque 
não conseguiu a sa
tisfação dos seus pró
prios interesses^ 

São qua^lncativos 
que o nossfr passado 
de homenf de bem 
repelle, cJmo lucta-
dores hofesto- que 
sempre f/mos. 

Para nós, o cami
nho continua desbra
vado, sem as tortuo 
sidades que confun
dem o viandante. 

E' o posto que mais 
se coaduna com a 
nossa consciência e 
no qual melhores ser
viços poderemos pres 
tar aos nossos con
terrâneos. 

Derrotados, desce 
:nos as escadas do 
Paço; Municipal côm 
a fronte erguida e sa
tisfeitos corno quem 
vinha de cumprir u m 
dever cívico. 

Os victoriosos esta
riam dominados pela 
mesma satisfação ? 

Perdemos o pleito: 

Não estamos deso
lados por isso e nem 
esse resultado signifi
ca para- hèi uma de-
sillusão. 

Os homens de bem 
lastimam a sorte dos 
nossos esforços'. 

Não precisamos de 
outro estimulo para a 
continuação de nossa 
tarefa. 

O resultado do plei
to elevou ás grimpas 
a vaidade de muitos, 
mas não abateu , e 
nem siquer feriu o 
nosso orgulho. 

. Cypreste 
(A' um túmulo em abandono) 

Amo-te assim, á tarde soluçante 

A' beira de uma campa eiuda e triste, 

Amo-te sim, pois julgo em teu desçante 

Ouvir a voz de alguém que não existe. 

Mergulhas pelo chão do cemitério 

Tuas rai.;es, sondas de gemidos. 

Para escutar o soluçar funrric 

Dos mertos pelos túmulos perdidos. 

Eu também sou assimr ermo e trístonho, 

A mesma dor meu coração reveste. 

Não tenho aspiração, $*oytenho sonho, 

A Vida é um cemitério —eu um cypreste! 

J. DE .MENEZES. 

Cabreuva, 1916. 

Í •. 

I gafanhoto 

Com passo incerto de al-
coofcco habitual, todos os 
dias eíle oassava pela frente 
da republica. 

Escondidos por detraz das 
vidraças, nós gritávamos 
como malucos, apenas o a-
vistavamos : 
—Gafanhoto.., Gafanhoto... 
Com um olrnr lampejante 

de cólera, -os braços em 
gestos desordenados, elle se 
voltava possesso, e era. uma 
saraivada de insultos que 
nos atirava : 
— Gafanhoto é o diabo 

que os carregue... Ladrões. 
Descarados.. Corja 'de va
gabundos. 
E nós repetíamos sempre: 
~-Gafanhotg>.. Gafanhoto.,, 
— S e m \ergonhas... Seus 

pães esMo agarrados na en
xada, lá na roça, para sus
tentar *ocês aqui, e em vez 
de estudarem, vocês vivem 
só a bolir com 
sa... Garotos... 
Suppunha o pobre Gafa-

nhoto que dizer que os ve
lhos pecavam na enxada era 
um grande insulto que nos 
dirigia e, por isso, rftmca se 
esquecia de atirar-nos coui 
aquillo em pleno rosto... 

Pobre alma simples ! 
Quanto mais se enfurecia 

mais nos divertíamos á sja 

quem pas-

custà; Aos seus palavrões 
pesados respondíamos com 
explendídas gargalhadas. 
O Gafanhoto, então, rugia 

de ódio. 
As famílias, da visinhança, 

conservam-se ás janellas, a 
acharem graça naquelia brin* 
cadeira, emquanto 6 Gafa
nhoto se mantinha na linha 
do insulto limpo... 

Mas, aos poucos, vendo 
que não nos zangávamos, nem 
parávamos de chamal-o pe
lo appellido, perdia a tra-
montana e era um chuveiro 
de xingamentos baixos que 
despejava sobre nós. 

Cada vez mais o provocá
vamos e a nossa provocação 
se resumia numa única pa
lavra : 

—Gafanhoto. . . 
E isso era, para o pobre 

homem, o mar? insclente de
saforo. Era capaz de ,tudo 
ao ouvir aquelle nome e si 
nunca praticou um crime, em 
reprelasia, é porque era um 
infeliz atacado de delirium 
treniens, andando aos trope-
ções e sempre desarmado. 

Não êra criminoso pela 
força das circumstancias : 
mas, não por falta de von
tade, que esta elle a tinha, 
e muita, em certos mo
mentos de cfelera. 
Porque aquelle ódio in

domável contra esse inno-
cente appellido que um 
garoto lhe poz, um dia ? 

Porque aquetta cólera in
veterada, a explodir em 
xingamentos, ao simples en 
nunciar. daquelle innofensivo 
nome ? 

Ning\>em o sabia. Só o 
qt:e ninguém ignorava é que 
o Gafanhoto, ao ouvir al
guém pronunciar aquelle no 
me, sahia-se com palaviõ s 
pesados, insultos, mácre^-
ções e obscenidades. 

Nós, porém, gostávamos 
de tudo aquillo e bastava» 
o homem apontar na esqui
na, nós nos coílavamos aos 
vidras e era aque]la berrei-
ra : 

—Gafanhoto.,, Gafanhoto,., 
— Gafanhoto é o ladrão 

do teu pae... Debochados... 
Cachorros... 
j Cada um por sua vez, 
iamos, então, apparecendo á 
I sacada. O primeiro que sa-
hia vinho com ares muito 
sérios e fingindo se inteira 
mente alheio á troça. 
O Gafanhoto ficava um 

*|gtante calado, depois dizia 
numa voz arrastada : 

— O ' moço, dá geito nos 
seus Companheiros... 

—Estão mexendo comti-
go, Gafanhoto ? 
— Gafanhoto é elle, seu 

cachorro. Vadios do diabo. 
- Ora, por quem é, n?o 

se zangue Gtfankoto.. 
—Zango, sim. Mexe ; com-

migo leva nome feio... 
Depois, todos já á saca

da, punhamo-nos a cantar: 
— Gafanhoto.,, Gafanhoto,.. 

Ahi o homem perdia a 
cabeça. Era oceasião das 
janellas da visinhança fica
rem vasias e cerradas, si 
be'n que desconfiássemos que 
por detraz dellas os ouvi
dos estivíssem artentos.... 

O Gafanhoto dizia tudo o 
que sabia de grosseiro, de 
vil, de baix^, de immundo • 
e não havia contel-o... 

Ficava possesso o homem 
e nós nos riamos a bandei
ras despregadas, gritando, 
nos intervallos : 

— Gafanhofo... Gafanhoto., 
U m a vez, quando o Ga

fanhoto passava, corremos 
todos aos postos e entoa
mos, em coro : 

—Gafanhoto... Gafanhoto... 
O Gafanhoto, porém, que 

cambaleava mais nesse dia, 
com geral ^espanto de to
dos, não disse palavra, 

Continuamos a gritar. 
Elle parou, postou-se á 

parede da casa em frente á 
republica, e ficou quieto. 

Mais gritos lhe manda
mos com seu nome. Nada. 
O homem não se movia. 
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Continuamos a provocal-o. w L, • ^ 
Silencio absoluto do Gafa- \[IGIO C l C 
nhoto, que se foi deixando 
cahir pela parede, até que 
se estendeu no parallelipi-
pedo, de corpo inteiro. 

Corremos a vel-o de per
to. Suava frio, tinha o olhar 
baço, o corpo todo a tre
mer. Perguntamoslhe o que 
tinha. Respondeu a custo, 
baixo: 
— Tenho fome... Todo 

mundo só sabe é gritar Ga-. 
fanhoto... De me dar um 
pão ninguém se lembra... 

Tomados de um mesmo 
sentimento, todos nós pega
mos o homem e levamol-o 
para a republicar Era a hora 
do almoço e nesse dia tí
nhamos ;m opiparo ban
quete. Demos ao Gafanhoto 
um prato magnífico que elle 
devorou com sorTreguidão. 

Emquanto aimoçava- re
solvemos, de cornnium ac-
cordo, nunca mais troçar do 
pobre homem, que era ; 
ttm tão desgraçado. Ho5flT^ e9 e' nOVO-! 
tiradas empbaticas, fez-se 
poesia, falou-se em socialis
m o e outras coisas«bonitas, 
tudo por causa da fome do 
Gafanhoto, que, a nossos 
olhos, dali em deante, as
sumia as proporções de uma 
fiqura de martyr da socie
dade. 

Almoçamos também nós,, ] r o s ^ 
"• fomos, cada qual para 

origem 
Mais uma eleição se 
realizou no dia 30 de 
Outubro ultimo e mais 
uma vez a mágica dos 
chefes •• destemperou 
uma votação ^cage 
rada. 

Os homen- que di
rigem a política ytua-
na jü sentem necessi
dade de satisfazer o 
vicio ia fraude e da 
mentira. 
Podem ser compa

rados ao borracho que 
depois de fortes liba-
ções, mette o dedo 
na garganta para es-
vasiar o estômago e 

O livro de presença 
de eleitores tornou-se 
elástico e esticava á 
medida que crescia a 
votarão do candidato 
avulso. 

A ordem estava 
dada e os trampêli-

muitos annos, vn^ 
votou por si e por da seç 
muitos outros que lâ 
não estiveram. 

De Formiga, Estado 
do»Rio, também che
gou o sr. 

seu lado, deixando o Gafa
nhoto sentado num degrau 
da escada, a reconfortar-se, 
recobrar animo e forças. 

No dia seguinte, jj^iora 
certa o Gafanhoto passoi:. 

Estávamos todos á saca-
ca. Silencio absolj/to. O Ga
fanhoto andeu uns passos e 
voltou calada. Silencio. Tot-
n u a passar. Ninguém dis
se uma palavra. 

Voltou de novo, parou, 
bem em frente á rejjubttca, 
« gritou com todas as for
ças dos seus pulmões : 
— Gafanhoio..<-Gafanhoto... 
Vamos, corja, Gafanhoto .. 

Gritem vazios... Ah ! hoje 
não qucem, hein ? Eu bem 
sei porque... já comi- còm 
vocês ahi dentro, ladrões, 
descarados... 

E" por isso. Estão com 
medo que eu. conte o que 
c ;HIÍ... Não t?nham mede, 
não digo nada... Peru, gal
inha, leitão... Passam muito 
tem... Quem passa mal é o 
dono disso tido... Assim 
pedem ter força, para ber
rar :—Gafanhoto...G>>fanhoto.. 

Comem de dia o que &r-? 
rànjão de noite. Corja de 
.seu» vergonhas... O Gafa-
vnoto coitado, tem fome; 
rr:i-s, não janta... 

Como nenhum de nós 
lhe respondesse, o Gafa
nhoto seguiu sereno, ru.ifóia. 

NVsse dia, não fomos nós, 
da reptibica, que mais nos 

toS ! 
Se oitocentòà votos 

não bash.ssem para 
abafar o_ quociente, 
haviam de apparecer 
mil, mil e duzentos, 
mil e quatrocentos. 

Se tudo isso não 
fosse sufficiente, re
cursos novos não fal
tariam para que a de
gola fosse u m facto. 

Perguntamos agora 
a esses elementos no
vos , melifluamente 
convidados para faze
rem parte da nova 
Câmara—estão satis
feitos com semelhante 
processo ? 
As suas cadeiras 

assentam-se também 
no chão falso da men
tira eleitoral, porque 
trazem o vicio de ori
gem, que é a fraude. 

N^o discutimos o 
prestigio e nem as 
qualidades políticas 
desses homens, que 
só poderiam ser der
rotados pelo contacto 
dos elementos maus. 

Elles não podem 
estar, pois, hoje satis
feitos. 
— De S. Paulo veiu 

Manuel de 
Araújo Vianna, com
padre e amigo do 
candidato avulso, sr. 
Aííonso Borges. De 
sempenhou bem a mis
são que.o fez abalar 
s„e daquellas longín
quas paragens. Xa 
7.a secçao, sof» o n. 
150 do respectivo livro 
de presença, votou por 
um - eleitor que não, 
compareceu. 

T a m b é m o sr. José 
Silva, que poucos dias 
ante< manifestou vivo 
desejo.dç que o can 
didato •'_ independente 
fosse eleito, votou por 
diversos artigos e ad 
versarios. 

Se algum dia vin 
gar a apregoada idéa 
Ge uma regenerarão 
na política ytuaua, os 
chefes não devem es* 
quecer esses nomes, 
conto indispensáveis 
num pleito renhido e 
perigoso. 

Esta assim cumpri
da a nossa promessa. 

Ahi iitveise é Ia sicor.- Dccio Fonseca. A falta 
que faz o bigode do Dr. 

Intõ incomincia Ia ter- Arcilio. A raivinha é> 
içõ. Lm7- Costa. O constante 

lsta é co pisscalo che sorriso do Sinhosnho. O s 
vá a sapiá o juoco. U n o olhos perspicazes do Ai 
parla che o Atretico é õ fun.so- Borges., A altura 

migliore, aítro p*árla che o do Cassio Fonseca. O 
Op^raroé migliore, e sahe b o m gos*o do Lauro En 
unas pruçõ de pé *d'uvi- gler. O orgulhosinho do 

dimo, entra o surdado no. Fausto Teixeira. Q u e o 

rimos das macrcaçôes do 
G fanhoto...* 
Foi a visinhança, toda á , r a u h n o d e tal, consta-

j^nella.^uella hora, á es jnos qiU' filho de U m a 
j era 

a. ijfl 

dá^5rovocação que, de1 escrava 
smme, dirígla-ür.ç ao ho 

lda f:.milia 

Ri vista da 
Setimana 
Oggi non é migno dia 

di scrivé, m 4 come non 
tivo giornalo qninta-fenr, 
io metto o narizo 0££Í 
pe gontá os nigocio do 

folte bó co as inlençô. O 
folte bó, coas inlençô son 
parento molto pertigno 

perchê tutos doise son fa
to soíarnente de mintira. 

Per insempio «La cida
de de Intú» aparlô che o 
folte bó impatô. 

Isto é una mintira mol
to maise grande dos al-
lemò intra in Parigi .-

O inluŝ ro juizo apar

lô che o crubio dos Atre
tico oruadagnò%o juoco, 

come doise e tfé son cin 
que, e echo lá veritá. 
Ju.oco de folte-bó pe 

essere molto bo é cosi: 
Primo, incomincia o 

juoco co as boiigna, co 
maestrino inzima do co
reto. Dopo, o pissoalo 

giá non faize importanza 

imbróglio e inveise caba 
o JUQCOCO una bruta duna 
rilía. 

A "inleçõ é molto pari-
cida? perchê te moita min
tira tambê. 

Vá uno sugeto, \jeÊ in-

zempio, che guaomgna 
dignêro da gamera pe fa-
zê vptá tutos 'defuntimo 
do cemetero, e vota cin 
me volte n"uno minuto 

mpo. 
poizç de afazé isto 

bruto^cto de herroismo 
vá aparai pro Juõ Mar" 

o Lauro voto 
duas veilè. Bisogna isto 
sugeto sawé che o Lau 

ro non gubdagna da ga
mera comer illo, che fice 
una bruta briga co Jua-
quino Thomaizo perchê 
non dixõ sahi os defuntimo. 
Disto m o d o atá o Her-
mese guadagna irtlençõ. 

Aora va 

Chigné? 
" Con.e os migno letore non 
furono capaize de indiscobri 
a veise passata, aóaa io 
aranjo »n'altro piú facile. 
Chigné uno sugeto molto 

bunito, che quano a genti 
lê unas goisa pra illo scui-
»tá, Hto bóia doise ócro; che 
é aridatore da «Cidide de 
Iatú», uno giornalo che tê 

Caito é o predilecto da 
loira. Que Humberto Cos 

ta toca bem o rabecão. 
Que Nhonho Tristão mu
dou muito. Que,o Mat-
tarazo vem sempre a Ytú. 

Que o Dr. Castro está 
mancando. |Que o Dr. 
Morato veste-se com gos 

to. Que g. Randolpho es
tá mais gordo. A amiza

de intima do Zézinho Cas
tanho. A tristeza do Ame 

rico. O Tista ser ajuiza
do. O Nicanor tomar as-
signatura e assistir o es
petáculo da porta de traz. 
Que todos gostam da voz 
da Clara Weiss e muita 
cou.sa ainda ha que obser
var. 

Sr. Redactor, creio-que 
esta o Sr. publicará, não? 
Só assim lhe ficará eter
namente grata a amigui-
nha 

Isidoro, Ducan. 

Noticiário 
íris Rink 

# Haverá amanhp neste ci
nema espetáculo em sessões 
corridas, ás 19 e 21 horas 

n'ista gapedale,co uno vidro I tom a exhibição de 23 fitas 
de ínbnxire de Nuguêra nas | de alto valor artístico. 

rnem, nos >,.. 
(iCxtjr.) José s: 

Martins. E^sc homem'pra boiigna e incon 
ja aqui nao ue na br;;ta Torada. 

gosta 
Isto sugeto é artista mol

to rnigliore do Tito-Rufo, 
perchê feize Sô Marco no 
Treato de Sô Dumingo, vis-
tido de saia, co una toca 
indá gabeza. Quano illo 
faize liversario, o Chico par 
Ia cbe iilo vá apaguá boni-
na indo gíardino a insistenza. 

Fá molto bene o papélõ 
de Valentino, uno surdato 
che tê tutos braço cortado. 
0 nuomo d'ello é Magaglô. 

Chigné ? Quero sapé ! 
Paróta de San Genaro, che 

si io non dizia che illo chia-
mava Magaglô,v tutos pçnsa-
va clie era o Jucá Tigro. 
Ferai Sinfona. 

li P observei 
Oue o Lalau é volúvel. 

Q u e o Araldo não gosta 
de dança. A seriedade do 

Quarta-feira próxima, a 
Empreza preten-ie dar o 
seu primeiro espetáculo no 
salão do Parque, com o 
concurso da orchestra. 

Serão exhibidos QS se
guintes films : «Ambição da 
sra. Monica», alta comedia 
em 4 partes e a «Marcha 
NupcktU, em 7 partes, no 
qual trabalrfa a estrella ao 
palco italiano, Lydia Borelli. 

Imprensa 
Reappareceu o Correio do 

Salto, nosso distineto col-
lega que tantos e inestima-
•veis serviços prestou á vi-
sinha cidade. 

— Temos recebido o 
Jornnl do Commercio, magní
fica edicção que começa a 
ser publicada em S. Paulo. 

Jfo próximo numero 

Quem é ? ^ 



Cinema Parque 
Companhia Mares 

ca—Weiss 
Estreou rio dia 31 do 
mez de Outubro, no esplen 
dido salão do Cinema Par
que, a companhia Marescã-
Weiss que^az actualmente 
uma excursão pelo interior 
do nosso Estado. 
Ha bastante tempo que o 

nosso publico não aprecia 
um conjuncto como a refe
rida Companhia que hoje 
nos visita, pois, para dar 
uma idéa completa do que 
seja a, corporoção é somen
te dizer que, pila executa 
perfeitameite o objectivo a 
que se emprehendeu, istoé,-
está muito bem organisada 
em todos os pontos de 
vista. 

A peça escolhida para a 
esfréa foi a esplendida ope-
reta do maestro FranzLehar, 
Eva, cujo desempenho por 
parte da Companhia foi 
bastante apreciado, apezar 
de se tratar de uma estréa, 
pois que todos os artistas 
resentein-se de um certo 
cansaço para dar cowpri 
mento aos papeis que lhes 
estão confiados. 

As artistas que mais se 
salientaram na estréa foram 
as srtas. Ciara Weis e A. 
Gaia, que desempenharam, 
a contento geî d, os impor
tantes papeis de Em e Gi-
psy, mostrando bello conhe
cimento das artes dramática 
e musical. 

Os demais papeis confia
dos aos outros artistas fo
ram bem interpretados, es
pecialmente as de Octavio 
Flaubert, Dagoberto, La-
rousse, Prunelles e Voissin, 
que cantaram muito bem e 
souberam compor optima-
mente o conjuneto «cênico 
com -as primeiras artistas 

com outras existentes em 
musicas já conhecidas; po
rem os senhores artistas es 
forçaram-se para que o a-
grado fos!-,e geral na disr 
tineta e culta platéa ytuana. 

Clara Weiss, a estrella 
da Companhia, encarregou-
se do difficil papel da Li-
lyan Varry, «fioraia >, de
sempenhando optimamente 
todas »s scenas de desta
que e especialmente quando 
tinha de fazer seatir a sua 
bellissima c educada voz de 
soprano. O príncipe Max, 
obteve na pessoa do sr. de 
Carli, bom representante, 
pois, em todos os aetoa os 
seus dotes de artista foram 
bem revelados; Gin de Ia 
Bombilar, a Princeza Anün~ 
tar, D. Pedro de Valsem!a, 
regente Mikalis, Kr^domos 
'appopolo^ Sparadoss, foram 
•m representados pelos ar-
tas Cav. de Salvi, Oiga 

Silvani, A. Magna ni, Tina 

tai 

í 

A orchestra sob a regên
cia do maestro Pietro Giam-
marusti portou-se corrPcta-
mente, pois, diminuta ou 
reduzida a 15 piofessjres 
dos 20 antecipadamente an* 
nunciados, cila empregou 
todos os esforços para não 
comprometei a execução 
da bellissima Evay Os coros 
estiveram m<tH ou menos. 

Os seenarios 3'e bello ef
feito e o guarda-roupa em 
perfeit» condição com os 
respectivos papeis, comple
taram para o exito da es
tréa da Companhia. 

Io de Novembro 
—Como segunda recita 

de assiguátuia f̂>i levada a 
opereta., em 4 aetos, musi
ca do maestro Leoncavallo: 
L-i B delle Rose (A 
Rainha das Rosas), que ob
teve por parte da Compa-
j.íiia, bom desempenho. 

YJ verdade que o auetor 
da opereta acima alludida 
nào poude escrever uma 
musica uuica para a mes-

del Corona, E. Cappa e A 
Vignoli, pois o publico as 
sisteute não popou ^9 ap-
plausos que muito b^n me
receram. Os papd)r de mi 
nistros estiverâ n bem en
carnados nos J artistas que 
os executa>*an#e os demais 
personagens JTostraram Del 
Ia força de#-ontade para 
não comproftetter o con
juneto principal desta peça. 

A orchesé-a sob a regên
cia do maestro Giammarusti 
portou secorrectamente, pois 
soube tirar optimo effeito das 
diversas passagens que com
põem a partitura, desde o 
inicio ate o final de todos 
os actos. 

Os coros estiveram na al
tura dos desejos do regen
te -, os bailados foram bons; 
as scenas do telephone, dos 
ministros, a explosão no im
pério, e finalmente "a entra
da da Rainha das rosas 
com o coro final estiveram 
magníficos, e a nossa platéa 
não regateou palmas aos 
srs. bons artistas. 

Os seenarios produziram 
grande efíeite, o< guarda rou
pa é muito bom porque sem
pre está coincidindo com os 
papeis que têm de represen
tar 

recto cav. di Salvi, esteve 
sempre na elevada posição 
de La artista da compa
nhia. 

Queremos, no * hitanto, 
especialisar nesta paüida 
apreciação, todos os baila
dos em que amb^s executa 
ram, alguns dosquaes fo 
ram bisados, ate a, acena 
suggeetiva e bastante co 
mica do pranto /-ntre Fips 
e Mizzi, que os mesmos fi
zeram relevar ao respeitá
vel publico ytuano, os seus 
grandes e elevados conhe
cimentos das artes que cul
tivam. 

A princeza Lydia, achou 
bella personagem na'Corre
cta artista A. Gaias, bas-, 
tante» conhecida do nosso 
publico. A sr?. Gaiss can
tou e procurou dar grande 
relevo á sua parte, mos
trando a sua ingenuidade 
como esposa e. depois pon 
do em execução os conse
lhos da sua madre para 
castigar o seu querido ma
rido nas oceasiões em que 
teve necessidade de o fazer. 
. A princeza Anastácia, mãe 
de kydia, esteve muito bem 
encarnada #na pessoa da 
éra. M. Vergy. qne^ <lòm o 
seu pronunciado pfrysico 
chamou grandemente a at 
tenção da platéa,. pois que, 
quanto á sua voz, podemos 
dizer achar-se'beni reduzida 
no volume devido natural 

V i d a S O C Í a l ™te ás onze heras da 
manhã, uté serem chama-

Em wyzut das a depor por occasi.lo 
Houveram na cidade os dos julg-imentos dos s * 

srs. Godufn-do da Fonseca, guintes réos • 
D cio d-A Fonseca, Luiz p . w .^.2 D %• 
Tortori, srtas. liaria e C* * , P'CS?S BenedctO 
rotina Torton, Klvira e Aida !S^£n^s e José André c 
Sabtno Branda», Tony e ausente Francisco José. 
Ignacio de Pauta Leite/ T e itemtinhas ; 
Henrique V&íiord n. dr. Car- Angulo Botão 
doso de Menezes. Euclydes" A n t c n; B ' 
Vieira e exma. Lainiha, Car-1 u , r 
los Penteado de Oliveira e

h r e d e n c o B o t ã o exma. faintÜa, d". José de 
Paula Leite de Karros, Re
nato de Barras Castanho, 
Bolívar de Castro Leite, Jor
ge Caldeira» Coryntho Tole
do, Durvalino e Cizinio To
ledo, ̂ Manoel de Pa.ula Lei
te de Barros. dr. Raphael 
Sampaio e Filho, Sylvio 
Porto e exma. senhora, Aa-
rão Silva e exma. senhora. 

-Seguiram para Cantos; 
a srta. d. Horminda Pinho 
e o sr. Nelson de C. Leite. 

»..* 
choa qu 

dRi-rH»»s ire 

— N o dia 3 do corrente 
a companhia Maresca-Weiss 
levou á scena como tercei
ra recita de assignatura, a 
bellissima'opereta A menina 
do cv.tôma, cujo desempenho 
foi optimo por parte de to* 
des os artistas encarregados 
de papeis de destaque. 

N'um rápido resumo pre
tendemos também dizer que 
para a estréa da Companhia 
devia ,ser exhibida esta no-
rissima peça porquanto o 
agrado foi, verdadeiramen
te, geral em toda a- nossa 
correcta platáa. 

Mizzi Lintner, protagonis
ta, encontrou "'na pessoa da 
celebre actriz Clara Weiss, 
uma esplendida representan
te pois, ern todas as scenas 
que a pudemos observar 
com o impagável Fips Gam-
peri, representado jelo cor 

mente á sua idade. 
O papel do •«Conde Car-

los» teve bello desempenho 
pelo tenor sr. G. Silvani, 
que sempre sustentou a sua 
correcta linha na execução 
completa da peça. 

Maurício de Bmllabaise, 
director, do Palace -Hotel, 
encontrou nosr. E. Cappa^ 
correcto personagem*, pois 
manteve esplendida norma 
de condueta durante toda 
a representação. Os demais 
artistâ  concorreram para o 
bom desempenho da nova 
opeteta que oprima impres
são produaíú em a platéa 
presente. 

A orchestra sob a regên
cia do distinetô maestro cav. 
Pedro GiammaTusti esteve 
bem afinada e firme dando 
altíssimo relevo aos srs. 
artistas do palco!'A musica 
desta opereta é bastante 
movimentada, fruave, ex
pressiva e variada especial
mente no que diz respeito 
aos trechos" em -que appa-
recem as bellissimas valsas, 
que foram executadas, habil
mente pelos srs; professo
res, ate a valsa final, fre 
9e ouve do interior do pal
co scenico, rijamente dedi
lhada pelo primeiro violino 
da orchftBtra. 
Coros afinados % obede

cendo ifnalmente á batuta 
do sr. regente , os seena
rios produziram bom effeito. 

—Hontera, foi levada á 
scena, a opereta de Franz 
Lehar, Viuva Alegre. 

— H o £ , o Conde de Lu-
xerhburgo 

A N N I V E R S A R I O S 
No «lia 30"Be Oututeq 

festejou o seu anniversario 
natalicio, o nenté José 
Xavier da Cosia. 

— M o mesmo dia, o sr. 
José Castanho de Barros, 
thesoureiro da Câmara Mu
nicipal. 

— N o dia l.o da corren
te o sr. Alberto Benedetti, 
conceituado negociante de.s-
ta praça. r 

—Festeja . hoje o seu an
niversario o nosso particu
lar amigo, sr. Antônio Nar-

I dy Netto, digno professor 
municipal. 

eleições 

Teve logaryno dia 30 
do mez p. findo, a elei

ção para a nova C a m a 
ra. 

D e accordo com "a a-
puração foram eleitos 

todos os candidatos a-
presentados "pelo sr- dr. 
João Martins. 

EDITAL 
O Dr. Antônio de 

Souza Barros, Juiz de 
Direito desta Comarca 
de Ytú etc. 

Faço saber aos que o 

presente edital .virem ou 
d*elle noticia^tiverem que 
de acçordo com a lei 
1.057 de 28 de Dezem 
bro de 1906, ficam inti

madas as testemunhas 
abaixo arroladas pari 

comparecerem no edifício 
da cadeia publica e sala 
das sessões do jury nes

ta cidade durante-a ses
são designada para o dia 
treze de Novembro cor-

Aureliano de Souza^Freire. 
Manoel Medina Rodrigues. 
Réo preso Alziro Pires de 
Camargo. 

Testemunhas: 

Luiz Teixeira de Camargo. 
Eduardo Leite. -
Miguel João. 

Antônio Soares Rodrigues. 
José Fermiar.o de Souza. 
D. I/abe! Pinheiro. 

João Fermiano de Souza. 
Reo preso Celso de Oli. 
veira Canargo. 

Teste.r. unhas: • 
Álvaro Borges, Dario 

dos Santas, Ignacio Iri* 
neif da Sijva, José Gar 

cia Pel^gnnc, Luis L e m e 
ile Camargo. 

Reo affianxado Santo 
Vedolin. 

Testemunhas i 

Antônio Marangone 
Tobias Vicente 
José Isidio 

Alberto de Barros 
Granieri Pinuti 

r^D affiançado Bençdi-

cto Antônio de Carvalho. 
Testemunhas : 

Jbsé Silveira Pestana 
André Canaveze 

Romualdo José Bernar-
des. 

Joaquim Benedetti 
Angelino Paschoal. -

Reo ausente Carlos José 
de Almeida. 

Testemunhas : 
Flaminío Xavier da Sil
veira 

Joacjuim Feneira Lisboa 
Olyntho Cormanini 
Antônio Valente 
João Roflriõues Borges. 

E para qre chegue ao 
conhecimento de todos, 
mandei expedir o pre" 

sente que vserá affixado 
no lugar do costume e 

publicado pela imprensa. 
Dado e passado nesta ci
dade de Ytú aos trez dias 

do mez de Novembro de 
mil novecentos e dezeseis. 
Ei. Hermogenes Brenha 
Ribeiro, Escrivão do jury 
o escrevi, (a) Antônio de 
Souza Barras . 
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REPUBLICA 

rt 

feridas Decentes, e Clironjccs 
ERUPÇÕES DA FEUI, JLSSÀDHMS K$ 

CRIANÇAS, RACHAtüRAS CCS fSCCS COS 

SEIOS, QUEIMADURAS, CÜRAM-SS COM 1 

POMADA Boro-3oracica. 

HOTEL UNIÃO 
O.QUE MAIS VANTAGEM CFFEKECE AOS* 

SENHORES VIAJANTES 

Ajrtnm W 

. 

4 

PROFESSOR DE 
VIOLINO 

"- E~ 

- HUMBERTO COSTA -

Incumbe-se de <|«*licçôes «*violir*> 

— PREÇOS MÓDICOS.— 
— « o » — 

? TRATAR Á 
RUÀ'DA PALMA, n. 45 

— «o»— 

ri ¥ T Í 

Chalet Gato-Preto 
Este acreclítaTío chalet de proprieda
de de A Ç Q 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 31.645. N o dia 18 do 
mesmo mez vendeu mais um prêmio de 
4 contos no bilhete n. 15.517 a 2° 

Xargo da Jtfatrifr 11 

YTÚ 

Typograpfcia 

Praça Padre Miguel, 2 

Nestas oíficinas re
centemente -montadas 
com ymateriaes e ma-
chinismos novos, exe
cutam--e com perfei
ção e brevidade, todos 
e quaesqugr serviços 
graphicos. Especiali-
dade era trabalhos 
commerciaes, taes co
m o : Talões Facturas, 
Papel para cartas, Èn-
veloppes, Contas-assi-
gnadas, Notas, de con-
signação, Duplicatas 
para carbono, Formu
las para requerimen» 
tos na Coileetoria Fe
deral, Cartões, Memo-
randuns, Rótulos, etc. 
Serviços nítidos — Preços 
modicos-Impréssão a cores 

9 

YTtí 

COMIDA A ITALIANA E BftAZILEIRA 
a ' 

O mais arejado 
O mais commodo 

O mais asseado) 
O mais elegante 

O mais confortável 
O i mais mobiliado 

i, . O mais central 
^ O mais afreguezado. 

O M M Q f í DESTA CIDADE 

Ó PROPRIETÁRIO 

Vietori* Versolato 
• . • • -

Largo da Matriz, 5 (sobrado) 

POí*TO FELIZ 

Ti 11 ti* Souza 

E' a melhor para mar. 
car roíipa 

Pharmacia Souza, rua 
do Commercio, 115 

Malvila CURA 1N-
— FALIVEL— 

PÍLULAS de MANAUS 
Deposito .-

Souza &. Cia 
Rua do Commercio 1 15 

Experimentem a 
cerveja 'Paulista' 
E 1 a melhor mar

ca 'que s'e encontro em 
Ytú. 

T O D A S as quieta 
esextas feiras, 
PEIXE FRESCO 

Largc^la Matriz, 15 
Rua do Commc.cio, 171 

Telephone, 74. 

Confeitaria L a c e r d a 
- *~~ 

õ proprietário deste acreditado esfobe-
tecinjerjto está actualmente enj condição 
de servir conj esnjero a sua numerestt 
freguezia. Jt confiança que o publico 
lhe tenj dispensado e o augrqer}to ra 
pico de fregaezia è a melhor recom 
mendação que se pode fazer defte es 
tabelecimento commercial onde se encotj 
ira hoje tudo o que possam extyr os 
freqüentadores de un\a bõa confeitaria. 
Xá têm sempre: — canjarões frescos, 
peixesdirectametjte recebidos de Santos, 
ostras frescas e recheiadas, coxirjftas 
de gatfii]ha> t>resurjto,salanje, queijos, 
doces, — tudo em condições de satis
fazer $ paladar njais exigente 

~» E S 

FABRICA DE SABÃO SANT'ANNA 

Ü,.'; 

Ã* S=£ 

jSte estabelecimento industrial. 
montado com' todo o capricho e 
dotado de;,todos os recwrsos para 
a perfeita manufactura do sabão, 
o publico encontrará producto de 
'primeira qualidade. 

ia 
te 

ss 
O proprietário 

Henrique Barrii 11 i 

RUA DE SANTANNA, 40 
— YTÚ — 

O República 
acceita A N N U N C I O S a preços módicos 

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

A e a b a de chegar variado sortiuieato 

CASA JOSEPJ4INA 
Stua do Commercio,—1109 112 

- YTÚ -
\ 


