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Pela politica
A ’ cerca da fatura suc- 

cessào presidencial da Re
publica, o sr. presidente 
do Estado recebeu os se
guintes telegrammas :

«Bello Horizonte, 9 de 
Julho de 1913. — Acredi
tando ser ainda possível 
um accordo para solução 
da questão referente a 
successão presidencial em 
torno do nome do dr. 
Wenceslau Braz, peço a 
y. exa. a gentileza de res
ponder-me, caso não jul
gue inconveniente, como 
o Estado de São Paulo, 
de cuja politica é v. exã. 
o mais autorisado expoen
te, receberá essa solução. 
Saudações effectuosas—(a) 
Bueno Brandão.»

«De Barbacena, 10 de 
Julho de 1913—Como pre
sidente do P. R. M., co
nhecedor do grande pa
triotismo de v. exa. venho 
lembrar o nome do dr. 
Wenceslau Braz como 
candidato conciliação, evi
tando assim consequen- 
ciasfunestas de uma lucta 
esteril para estabilidade 
do regimen. — Saudações 
cordiaes—(a) Bias Fortes»

O sr. presidente respon
deu á estes telegrammas 
nos seguintes term os:

«S. Paulo, 12 de Julho 
de 1913—Exmo sr. coro
nel Bueno Brandão, pre
sidente do Estado de Mi
nas.—Bello Horizonte.— 
O Estado de São Paulo 
deseja sinceramente que 
os elementos políticos do

rente a successão 
dencial ©m torno do nome 
do illustre sr. d r. Wences
lau Braz, veqho dizer a 
v. exa. que o Estado de 
São Paulo receberá bem 
essa solução. E’ este o 
pensamento dos chefes 
que dirigem a politica do 
Estado* e o meu pessoal
mente. Acceite v. exa. mi
nhas cordiaes saudações, 
(a) Rodrigues Alves»

«S. Paulo, 12 de Julho 
de 1913—Sr. dr. Bias For
tes.—Barbacena—S. Pau 
lo receberá bem o nome 
do illustre sr. dr. Wences
lau Braz como candidato 
de conciliação, segundo 
lembrou v. exa. E’ o voto 
dos chefes com o qual es
tou de accordo. Cordiaes 
saudações.— (a) Rodrigues 
Alves.»

Esses telegrammas são 
transcriptos do «Correio 
Paulistano», em que nos 
dá a noticia de que o dr. 
Rodrigues Alves e a Com- 
míssão Central do Parti
do Republicano Paulista, 
acceitaram a candidatura 
do illustre dr/Wencesláu 
Braz, a futura presidencia 
da Republica.

O dr. Wenceslau Braz, 
é o actual vice-presidente 
da Republica, e foi apre
sentado após a morte do 
dr. Campos Salles pelo ge
neral Pinheiro Machado, á 
futura presidencia da R e
publica.

p r e s i -  0 sr- Edwiges demittirá livre- 
' mente qualquer delegado, sup-

As constipações que são tão 
perigosas curam-se com, o uso 
do V i n h o  C r e o s o t a d o  do far- 
maeêutico-químico Silveira.

Vida Canoea

píente ou commissario que fre 
quente casas de jogo».

Até que emfim !... diante do 
que fica acima, estampado era 
todos os jornaes, o povo cario 
ca vê se livre do homem que 
rebaixava a policia, com a mais 
degradante administração !

Es:tá confirmado o ’’consta 
que «O Estado de S. Paulo» 
trouxera num dos últimos dias 
do mez passado.

O illustre marechal Hermes 
é digno dos maiores elogios, 
dos, mais enthusiasticos applau 
sos, por affastar O JOGO E ’ 
FRANCO da manutenção da 
ordem publica.

o, conseguiu ser reconhecido lette” , já  banhada em sangue

«Deixará hoje o cargo de 
chefe de policia do Districto 
Federal o sr. Belisario F e rnan 
des da Silva Tavora. que será 
nomeado tabellião de notas de 
um dos cartorios desta cidade, 

„ . vago pela morte do sr. Cata-
paiz, encontrem uma t o r - | n h eda».
ma conciliadora, que, pon- j «O novo chefe de policia sr. 
do termo ás agitações do Edwiges de Queiroz, conferen- 
momento, nos garanta ciou hontern, com o presidente 
contra possíveis perturba- j aQ ^  ¡ ^ iges d(;lineou () 
çoes. O nosso esforço tem seu plano de administração, 
sido invariavelmente nes- Na parte relativa ao jogo, 
se sentido. Desde que V. 8- exa- prometteu proceder á 
exa., em nome do grande rep1̂ 88^  com um aviso aos
E s t a d o  d e  M i n a s  a c h a  d ver80S clubs » dando Pra3° JíiStaao ae M inas, acna para 0 fechamento de taes es-
possivel um accordo para  tabelecimentos.

 ̂^QluçãO da questão refe-1 Ficou tambem assentado que

Ao voltarmos da visinha ci 
de de Nictheroy, onde fomos 
em visita ao nosso distincto 
amigo sr. Augusto José de Sou
za, um dos mais bellos orna
mentos do nosso Exercito, d e 
paramos affixados em diversas 
redacções boletins de um  crime 
trágico e horrivel.

O estimado sr. Adolpho Fre i
re, socio do ’’Moinho de Ouro '’ 
a conhecida fabrica de café e 
de chocolate, fòra quasi degola 
do e sua amasia cruelmente n a 
valhada, no interior de uma 
alcova.

Vamos acompanhando a acti
va reportagem d«A Epoca» re
construir o nefando crime ain
da no terreno das hypotheses, 
ainda envolto em impenetrável 
mysterio.

— O sr. Adolpho Freire hon- 
tem, como de costume, reco
lheu se muito cedo á casa. De
morou-se algum tempo a con
versar com a sua amante na 
sala de jantar, após o que su 
biu ao seu quarto, ao mesmo 
tempo que a creada Maria 
Rosa, já  de avançada idade, e 
as menores Eulalia e Maria.que 
ajudavam o serviço doméstico, 
se despediam dos patrões, fi
cando as duas primeiras num a 
dependencia do pavimento ter- 
reo e a segunda no segundo 
pavimento.

Nada de anormal se passou 
antes da hora em que se deu 
o crime.

O assassinado não se arrecea- 
ya dos gatuuos, pois que, no 
jardim vagueava toda a noite 
um cachorro grande, raça Terra 
Nova, que, ao menor ruido 
estranho ladrava furiosamente 
preparando-se a arremetter 
contra qualquer intruso, cora 
impetos de féra,

O assassino, dopois de ter 
escalado o muro e uma vez no 
jardim, o seu primeiro cuidado 
foi evitar que o cão désse sig- 
nal de alarme, denunciando a 
sua entrada ali.

Devia ser pessoa muito co
nhecida da casa, porque pro
cedeu com conhecimento per
feito do que se passava dentro 
daquellas paredes

Approximando-se do cachor- 
XQ e, naturalmente, affagandç-

por este
Então, sem a menor sombra 

de hesitação, levou-o para de
baixo de um pequeno pavilhão 
que fica junto  de • uma parede 
do jardim, prendendo-o com 
uma forte corrente.

Em seguida, calmamente, 
sempre seguro do campo que 
trilhava, foi a um casebre e 
tirou dalli uma escada com
prida. que encostou á parede 
da abitação. afim de subir para 
o telhado.

Tudo isto fez, sem deixar 
um unico vestigio da sua pas
sagem.

Os canteiros, talhados em 
fórmas reguläres e graciosas, 
estão absolutamente inalterá
veis.

Quem se introduziu alguma 
vez, em completa escuridão, 
num  jardim  desconhecido, sem 
topar em canteiros, sem que
brar um arbusto, não' obstante 
o percorrer em todos os senti
dos ?

Collocada a escada sobre um 
oanco, o assassino conseguiu, 
sem grande esforço, alcançar o 
telhado.

Uma vez ahi, entrou por uma 
janella, sem empregar a menor 
violência, pois que se não nota 
qualquer indicio de arromba- 
mento. Esta janella é de uma 
agua-furtada

O seu primeiro cuidado foi 
ir ao quarto, onde dormiam as 
victimas.

Abriu a porta, sem rumor. 
Immediatamente, avançou pa
ra a cama e com uma navalha 
de barba, de que ia munido, 
vibrou o primeiro golpe no sr. 
Adolpho Freire.

A sra. Maria Antonia, aos 
solavancos que a  cama soffreu, 
despertou.

Primeiramente, não teve a 
intuição de um attentado. Ao 

perceber um braço estendido 
-segundo declara—julgou so

nhar.
Quando, porém, entrou no 

conhecimento da verdade, er- 
g u e u se  e procurou desarmar o 
assassino.

A luta então que se travou 
foi horrivel, pavorosa, indes- 
criptivel.

O sr. Adolpho Freire e a sua 
amante, ao mesmo tempo que 
procuravam subjugar o crim i
noso, soltavam gritos, pedindo 
soccorro.

Eram, porém, impossíveis 
todos os esforços no sentido 
de aniquilarem o seu perverso 
aggressor. Parecia que um a se
de insaciavel d.e sangue o d o 
minava e exasperava de cada 
vez maie.

A sra. Maria Antonia recebia 
dez navalhadas no corpo.

Foi ella quem sustentou por 
largoq minutos a luta. Dotada 
de uma extraordinaria energia 
alta e forte, levou mais tempo 
a succumbir do que o seu 
marido.

E m  um dado momento, mes
mo, çorreu ao gabinete dç ” toi-

e, abrindo um a gaveta do ’’toi
lette '’, procurou tirar delia um 
revolver.

Porque não fez uso da arm a ? 
H a aqui uma penumbra, que a 
policia por certo dissipará. A 
verdade é que essa creatura, 
que primeiramente se mostrára 
de uma energia verdadeira
mente excepcional no seu sexo, 
nessa altura hesitou, arrepen
deu se do seu gesto e o revol
ver não foi disparado, desap- 
parecendo depois dalli, levado 
não se sabe por quem, nem 
para onde.

Entretanto o snr. Adolpho 
Freire, completamente extenua
do, com um profundo golpe no 
pescoço, procurou um  meio 
extremo de salvação.

Correndo para a janella do 
quarto e abrindo-a, saltou, para 
o telhado de zinco da cozinha, 
em forma de «chalet».

Não podendo manter o equi
librio, rolou, indo cahir no 
quintal do predio u. 28.

O corpo do sr. Adolpho F re i
re, coberto com um a camiseta 
apenas, foi cahir jun to  da por
ta do sr. Biaggio Muratorio.

Ao mesmo tempo que o sr. 
Adolpho Freire já  cadaver 
permanecia no quintal visinho, 
a sua amante corria como lou
ca por toda a casa, no intuito 
de alcançar o jardim.

Em quasi todas as depen
dencias sé vêm poças de san
gue.

A sra. Maria Antonia, sahin- 
do do quarto, desceu a  escada, 
apoiada ao corrimão, passou 
á sala de jantar, indo até á 
pequena varanda que fica na  
correnteza do primeiro pavi
mento. Todo este caminho tem 
o rastro de sangue que indica 
a sua passagem.

Immediatamente foi com- 
municado então, o facto á de
legacia do 12.o districto, bem 
como ao Posto Central de As- 
sisteucia.

Os primeiros soccorros médi
cos á sra. Maria Antonia, foram 
prestados pelo dr. Matheus 
Bastos, de serviço na Assistên
cia.

Aqui fazemos ponto, devido 
á escassez de espaço, não po
dendo assim transmittir aos 
nossos leitores o rasto do • as
sassino, que já  se acha desde 
hontem em mãos da policia.

S S
R io , 5 /7 /1 9 3

ADVOGADO
Br.Carlos Geribello
Com escriptorio no Largo 
da Matriz, n. 5, trata de 
causas civis, commerciaes 
e criminaes, nesta e nas 
comarcas visinhas.

CIGARROS PAULISTANOS 
Excellente fum o bahiano
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NOTICIARIO

Recebemos o primeiro 
numero d’<O Jornal», fo
lha que acaba de appare- 
cer em Sorocaba.

Honra a sua primeira 
pagina o retrato do gran
de brasileiro general P i
nheiro Machado.

Desejamos felicidades 
ao novo coflega.

O Agostinho, proprietá
rio do chalet de loterias 
'’Gato Preto”, estabeleci
do no Jargo da Matriz, 
espera que o grande pre 
mio de 100 contos de réis, 
da loteria do Estado de S. 
Paulo, á correr amanhã, 
seja vendido pela sua casa 

Avança no Agostinho 
pessoal !...

Com grande assistência 
de fieis, iniciou segunda- 
feira, na egreja de N. S. 
do Carmo, o triduo em 
honra a sua padroeira, 
cujo triduo hoje encerra- 
se solemnemente.

Recebe hoje as felicita
ções dos seus numerosos 
amigos, pela passagem do 
seu anniversario natalicio, 
o distincto moço sr. Her- 
culano de Toledo Prado, 
socio da acreditada firma 
commercial ’’Toledo, Pra
do & Comp.”

Cordiaes saudações.

COSMANO a melhor .
marca de cigarros com fumo 

Veado-—Typo fino

Deixaram a nossa terra 
nestes últimos dias, afim 
de continuarem os seus 
estudos :

Senhoritas:
Lóló Silva, filha do sr. 

Manoel Joaquim da Silva 
Junior, alumna da Escola 
de Pharmacia da Capital.

— Maria Candida e Je- 
cia Pinheiro, filhas do dr. 
José Leite Pinheiro, alum- 
nas da Escola Normal. Em 
companhia dessas nossas 
conterrâneas seguiu tam
bém a senhorita Alice Bar
bosa, alumna da Escola 
Normal de São Paulo.

-Jandira, Cybelle e 
Ruth Amorim, filhas do 
sr. João Amorim, as duas 
primeiras alumnas da Es
cola Normal da Capital e 
a ultima alumna da Escola 
Normal de Itapetininga.

—Anna Candida de Al
meida, filha do sr. capitão 
João Antunes de Almei
da, alumna da Escala Nor
mal de S. Paulo.

—Bertica Goulart, alum
na da Escola Normal da 
Capital.

— Maria Laura Bueno, 
filha do sr. José Bueno, 
alumna em Piracicaba.

—Zilta Bauer, filha do 
sr. Felippe Bauer, alum
na em Campinas.

Senhores :
Servulo Corrêa Pache

co e Silva, alumno da Es
cola Polythcnica de São 
Paulo.

Antero Galvão, Flami- 
nio Favero e José Ignacio 
Grellet, acadêmicos d« 
Medicina.

— Ostiano Novaes, aca
dêmico de Direito.

—Luiz Bresciani,alum
no da Escola de Pharma-

Homenagem ao Sa
grado Coração de 
J e s u s — Revestida de en
canto e primor, foi hoje a 
festa da enthronisação da 
imagem do Sagrado Cora
ção de Jesus, na aprazí
vel residencia da exma. 
sra. d. Fausta Pacheco 
Jordão.

A esse brilhante acto de 
amor e devoção ao Sagra
do Coração de Jesus, esti
veram presentes as mais 
distinctas senhoras e ca
valheiros da nossa socie
dade.

Na occasião da cerimo
nia do benzimento feita 
por um sacerdote da Com
panhia de Jesus, algumas 
zeladoras presentes can
taram hymnos em gloria 
ao Coração Jesus.

Findo o commoventis- 
simo acto religioso, foi 
offerecido aos convidados 
uma lauta mesa de doces 
regada de finas bebidas.

Retirando-se todos cap
tivos pelo amavel trata
mento recebido.

Somos sinceramente 
agradecidos pelo convite 
e amabilidades a nós dis 
pensadas.

Realisou-se domingo ul
timo a festa da reabertu
ra do Hypodromo Ytua- 
no, sendo abrilhantada 
com a presença da banda 
<30 de Outubro».

A ’s 3 horas da tarde, 
o Hypodromo já se acha
va repleto de povo.

A’s 3 horas e tanto da 
tarde, davam entrada na 
raia, os animaes do pri
meiro pareo. As apostas 
se avolumavam.

Eram os animaes a 
”Egua” e "Cavallo”, sa- 
hindo vencedora a”Egua”.

Houve mais 3 carreiras.

A  Com panhia  
Y tu an a Força e I juz

t Acaba de receber fogões ele«- 
tricos, ferros de engommar, 
aquecedor de agua, aquecedor 
de quarto, fechaduras am eri
canas e cadeados yole legíti
mos. Tam bem  recebeu grande 
quantidade de lampadas de fi
lamento metálico de formato 
peras e redondas, de todos os 
tamanhos. Bem assim lampa- 
das opocas, brancas e de cores.

Segue amanhã para Ca 
pivary, sua terra natal a 
exma. sra. d. Anna Maria 
do Amaral, progenitora 
dos srs. João do Amaral 
Duarte e Luiz Gonzaga 
do Amaral.

Feliz viagem.

Começou hoje a freqüentar 
as aulas do nosso Grupo Esco
lar, a graciosa menina Francis
ca, pupilla do sr. Adolpho de 
Magalhães.

Seguiu para  Sorocaba, o 
sr. Accacio de Vasconcellos 
Camargo.

A «União M utua>, deu mais 
um premio de 10 contos de 
réis, na visinha cidade do Salto, 
a exma. sra. d. Ernesta Leite 
Pinto.

Cia.
A todos desejamos feli 

cidades nos estudos.

Esteve em Y tú  o sr. Luiz 
Grellet, professor publico na 
Capital.

Esteve nesta cidade, o sur. 
Antonio Basilio de Vasconcel
los, guarda-livros em S. Paulo.

Sahirá am anhã  um a com- 
missão de confrades de São 
Vicente de Paula, acompanha
da de dois sacerdotes da Com
panhia  de Jesus, a esmolar em 
beueficio daquella associação 
de caridade.

Recebem os confrades, ali
mentos, roupas usadas, etc.

Regressou da Capital do
mingo ultimo, o illustre pro
fessor ar. Felicio Marmo. Em  
sua companhia regressou tam 
bem a sua gentil noiva senho
rita Rita Goulart.

*
CüR A M M T E
ASTHM.(90Utiy®

O sr. Francisco Nardy 
Filho, prestou perante 
uma com missão examina
dora, em nosso Grupo Es 
colar, exame para execer 
o cargo de professor em 
escola isolada. Foi appro- 
vado em todas as maté
rias.

Reabriram-se hoje as aulas 
do nosso Grupo Escolar e es 
colas isoladas.

P ara  a syphilis o grande 
depurativo do sangue 

Elixir de Nogueira

Esteve nesta cidade, o «osso 
conterrâneo sr. Paulo Pacheco 
Jordão, alumno da  Faculdade 
dG Medicinado Rio de Janeiro.

O sr. Oswaldo de Carvalho, 
participou-nos hoje, o nasci 
mento ae mais uma sua filhi 
nha. Nossos parabéns.

Em visita a sua madri
nha exma. sra. d. Olym- 
pia de Mesquita, está na 
cidade, a exma. sra d. 
Laura Kiehl Brasiliense. 

Cumprimentamol-a.

Está na cidade, e deu- 
nos hontem o prazer da 
sua visita, o sr. Raphael 
Coimbra, irmão do sr. Au- 
tonio da Costa Coimbra.

S. s. está acompauhado 
de sua exma. familia. 

Visitamol-o.

O abaixo assignado, nego
ciante nesta praça, com esta
belecimento de seccos e melha- 
dos, declara que tendo de li
quidar o seu negocio, convida 
a sua numerosa freguezia para 

I virem saldar os seus débitos o 
j  mais breve possível, para evi
tarem de ser cobrado judicial
mente.
Ytú, 4 de Julho de 1913.

Jacob Bresciani.

O h a o a ra
VENDE-SE um a a 3 kilo 

metros de Ytú, bem localisada 
tendo todas as commodidades 
preço de occasião.

Informações por favor nesta 
Redacção.

O oleo de figa,do de baca
lhau é o remedio mais podero
so contra a anemia ; a ’’E m u l
são de Scott” é feita do mais 
puro oleo de fígado de baca
lhau, em forma facil de tomar, 
agradavel ao paladar, e muito 
mais nutritivo. ’’Attesto que 
tenho empregado em minha 
clinica particular a ’’Emulsão 
de Scott” com resultados mui
to satÍ8factorio nos casos de 
anemia, lymphantismo e tuber
culose pulmonar. O referido é 
verdade e dou fé.

” Dr. Alfredo de Mattos.
’’Rio de Janeiro” .

Brevemente grande suc- 
çesso no Theatro.

Marechal Frota
O illustre marechal Antonio 

Nicolau Falcão da Frota, decla
rou que seu filho Alfredo de 
18 annos de idade, curou-se de 
ulceras syphiliticas na gargan 
ta, as quaes lhe trouxeram 
grande depauperamento phy- 
sico, a ponto de ser considerado 
incurável, apezar de observadas 
até então todas as prescripções 
medicas.

Em caso extremo resolveu 
fazel-o usar o grande depurati
vo do sangue E lix ir  de Noguei
ra, do pharmaceutico chimico 
Silveira, ficando em pouco tem 
po radicalmente curado.
• (Firma reconhecida).

VENDE-SE NAS BO a S 
PHARMACIAS E  DROGA
RIAS DESTA CIDADE.

Casa Matriz —  PELOTAS—
RIO GRANDE DO SU L—

Caixa Postal 6 6 — Deposito geral 
e Casa filial— Rua Conselheiro 
Saraiva, 14 e 1 6 —
RIO DE J ANEIRO.________

Secção Livre

Um Catholico 
e a Biblia

m Y tú  todos re
conhecem quaes 
são os melhores 
m ais resistentes e 

mais B<llos Pianos.
São indiscutivelmente os Pia- 

■nos d<> fabrc*. - R. B-artbql de 
Berlim, <en l- ■ seu nnic*> im
portador e dep* rbuirm no Bra
sil, o muito conhecido entre- , 
nós Sr. Raphael Morgaui, habil 
afinador e concertador dos mes- 
mes, estabelecido em São Paulo 
na Rua Itapirapes n. 10, com 
deposito e officina.

Como todos sabem o Sn r. 
Morgani vende os referidos 
pianos em todas as condições 
mais vantajosas, recebe tam 
bem Pianos velhos em descon
to de pagamento pela compra 
de novos, finalmente faz qual
quer transação no ramo. Aos 
interessados, queiram verificar 
a vericidade da superioridade 
destes Pianos e vendidos nesta 
cidade: 1,° em casa do Piof: 
Alfredo Biagi, 2.° em casa do 
Sr. Francisco Falcato, 3.° em 
casa do sr. Joaquim Dias Gal
vão, 4.° em casa do cap. Irineu 
Rodrigues de Arruda. Os rere- 
ridos cidadãos estão orgulhoso 
por ouvir o melhor Piano no 
Brasil conhecido até hoje e 
fabricado especialmente para 
o nosso clima brasileiro.

Qualquer pedido e informa
ções por carta a Rua Itapirapes 
n. 10 São Paulo.

Em o ultimo numero 
de ”A Cidade” «Um Ca
tholico» passa a assignar- 
se J. Silva.

Não sabendo onde po
demos procural-o, convi- 
damol-o que nos procure 
em nossa residencia.

Conversaremos e pro
curaremos attendel-o por 
aquella forma que mais 
convier.

JAMES P. SMITH.

Real Combate
Nova marca de cigarros de 

fumo caporal

Papel de
embru

lho. Vende-se
Nesta Tipografia

13825382



A CIDADE DE ITU

50 c o n t o s
Loteria da Capital Federal

LOTERIA

Extracção Sabbado 19 de f lO O  C o n to s
J 11̂ 10 f  E x t r a c ç ã o — Quinta-feira 17 de Julho

Bilhete inteiro—8$000 fracção 1$000 I Bilhete inteiro—5$000 fracção 1$000

Oâ bilhetes estão a venda no C H A L E T  fiSTfi PRFTfl
Largo da Matriz n. 11 UH I U r n t l U
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"O FACIL DE COIBÄTEL-OS

til .A 
at? ■ r

íi
ce-*'

i■ ,j ex cuçâo tíe seus labores domésticos,
> , o ata-adis de cançasso, dores

: , nus coalas, dôr de cabeça, íon 
• . o .. pei-uiu.Uvò s da visão, sem que possam 
; a Oi i em vos ma es que as aeabrunham. 

n\ caír a appar nte que justifique tão grandes in- 
us L-:b.;em logo a fadigas physicas ou a

- . ;ii geral, tudo provem de perturbações geni- 
t ip-omeme a edade critica com seu cortejo de 

à is ou maniiestas que as determina, por si 
u .a  lOiti o árthriíismo. $

; da Mulher é um remedio muito efficaz não só 
7 c™-rr:;dade3 da cdade critica como tambem para 

íbstações arthriticas.
Mu-

* .■ ' i- j
. • . iiaOS :

: :0 etc. I 
l i 'um prepara- i 

do paia uso imer- j 
uo e sua dóse é de \ 
2 a ires colheres j 
de sopa por dia.

ASaude da Mu
lher vende-se em 
todas as Phar- 
macias do Brasil.

0Laboratorio Dandi & Lagunlila,

\ r .  B r e z  B icu d o
MEDICO E  OPERADOR 
Molestias das vias uri

narias e do apparelho di
gestivo. Injeções endove
nosas de 606 e 914—ab-o- 
ntafnenU sem dôr— paia 

a cura da sífilis e boubas.
Y TU ’

A Soesedure?r Indus
trial e  d e  A u te iu o -  
veis ,cI$uMa Metiro”

la qual o abaixo assignado é 
epresentante nesta cidade, 
tcaba de installar em São 
Paulo os machinismos necessa- 
ios para vulcanização de ec- 

bertões e camaras de ar para 
outomoveis, de qualquer bitola.

A mesma sociedade é fabri
cante da afamada cerca ’’P age” 
e unica depositaria dos auto
móveis ’’Ford ’ e ’’Gaforde” 
para cargas, que resistem ser
viços em caminho ruim. 

Octavia.no Pereira Mendes.

i  e n d e - s e
f As Casas n.° 30 e 32 

Rua da Palma, com 
bons commodos para 

familia e quintal até a rua do 
Patrocinio e berm arvorejado, 
quem pretender dirija-se na 
mesma como abaixo assignado. 
Joaquim de Moraes.

Anna Seiffert,
foinece comida para casa 
de familia.

Rua kS. Francisco n.° 15.

PESSOAS NERVOSAS
A maioria dos desarranjos nervosos 

são devidos á má nutrição no organismo, 
Pelo seu estado de debilidade, o systema 
nervoso não recebe o abastecimento de 
sangue necessário para mantel-o saudavel 
e normal. Com a

EMULSÃO DE SCOTT
augmenta-se a nutrição ao maior grao 
possivel e a irritabilidade, nevralgia, dys
pepsia nervosa, insomnia, etc., são effi- 
cazmente aliviadas.

A  Emulsão de S c o tt  reune n ’um a  só fo rm a  os 
hypophosphitos de  c a l e  soda e  o oleo de figado de  
bacalhau, fa ze n d o  um a com binação nu tritiva  in- 
valuaoel p ara  os nervos e  p ara  to d o  o organismo. 
“  A í  te s t o que ten h o  fe ito  uso d a  Emulsão de S c o tt  
m uitas vezes em  m inha clinica, encontrando  sem pre  
n ’esta  fo rm ula  m edicam entosa  um  excellen te  tonico  
do c r ja n ism o  e  que den tro  um  pouco tem po  bem  
deixa  ver o seu  n o táve l e ffe ito . ”

D R . M E N T O N  de  A L E N Ç A R ,
F orta leza  (C ea rá ), BraziL

E S T A  M A R C A  E  
G A R A N T IA  D E  P U  

E  EFFIC A C LA
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Notas de Consignação
A 2S500 0 TALÃO Na Typographia

A- M AGALHÃES & CO|WP

YTU

Precisa-se na Fa
zenda Vassourai, de 
um homem habilita
do para tirar leite e 

tratar de vaccas na co
cheira.

Fum em ? ENIGMA 
Deliciosa mistura

O proprietário da Pensão 
Familiar, declara ao publico e 
aos seus numerosos freguezes, 
que de hoje em diante, encon
traram todas as noites de es
pectáculos, nas portas do Cine
ma Parque e íris, os afamados 
pasteis de sua especialidade. 
João Benedicto dos Santos

EliasFai uv
VENDE-SE uma Casa coia 

bons commodos para familia, 
e para negocio e m u i to . b< m 
ponto para o mesmo, quem 
quizer dirija-se ao Proprietaiio 
Joaquim de Moraes. ^

Largo da Matriz, n. 3— Ytú

Companhia Ytuana Força e Luz
Esta Companhia communica 

aos senhores consumidores, que 
a corrente electrica fornecida 
para o uso de ferro de engom- 
mar, fogareiro etc. será cobra
da de accordo com a seguinte 

TABELLA 
Ferro para uso de alfaiate, 

por mez 10$000
Ferro de engommar, por 
mez 6$000

Fogareiros, por mez 6$000 
Aquecedores de ar, por 

mez 10$000
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PU L M O S E R U M  
BAILLY

Empregado com o melhor exito em 
todas as

Doenças do Peito 
Larynge, Broch cos, Pulmões

Poderoso Reparador 
dos orgãos da Respiração

Antiséptico Modificador 
das Affeções Bacillares

Constipações desprezadas, Bronchites, 
chronicas, catarrhos, Asthma 

Pleuresia, Laryngitas, 
Pharyngites, Tuberculose.

Modo de fazer uso d ’elle :
Adultos, um a colher de café diluido 

n u m  pouco de agua com assucar, ou 
em vinho pela m anhã  e a noite ou no 
meio das duas principaes refeições.

Este poderoso medicamento acha-se 
a Tenda da PHARM ACIA "SÃO JO S É ” , 

Largo da Matriz n. 17—Y T U ’

Q  SEGREDO DÁ INDIA
^  V U G  ! — Infalivel nas nevralgias, 
reumatismo e outras dores. Vende-se na 
Farmácia S. José.— Largo da Matriz— 17

Qasa Santoro
Relcjoaria e Joalhería ITALO-SUISSA

Rua do Commercio N. 62 YTU’
Nesta acreditada casa, se encontrará Relogios 

e Joias de todas qualidades e preços, t ra 
balho solido e garantido em ambos 

artigos. Deposito exclusivo 
nesta cidade dos afam a

dos Relogios Zenith 
e Cronometro 

íris, e tem 
tambein 

dos fabri
cantes Roskopf 

Pa ten t—Omega—
Aurea— e Leonidas—  á 

Preços de S. Paulo. Incumbe- 
se de qualquer concerto concernente 

a sua profissão. Todos os objectos vendi
dos são garantidos. Vende-se Relogios de 

paredes e despertadores, e concerta-se machinas de 
escrever e Gramophones.

Grande e variado sortiméuto em artigos 
de phantasia e objectos para  presentes.

José  Santoro
(YTU’ Estado de S. Paulo)

r COMPANHIA ITUANA 
FORÇA E LUZ ¡

Chamamos a atenção dos nossos 
prezados fregueses e amigos e dos 
interessados em geral, para o gran
de STOCK de fios de aço para tele
fone, e fios de cobre isolactos, WA- 
THER proove, e borracha, que te
mos em nosso depósito.

Sendo este artigo importado dire
ctamente, estamos habilitados a 
vende-los por preços reduzidos.

Para mais informações, 

dirigir-se ao escritorio desta

C O P S P A N t ^ i A

Rua Direita n. 51
TTTTT

:

<■

Companhia Ituana Força e Luz
Na loja da Companhialtuana For

ça e Luz, encontra-se um variado sor- 
timento de belíssimos vitreaux, assim 
como grande quantidade de objectos 
para escritorio. Livros em branco, 

papéis, cartões, canetas, lápis, etc 
Tudo par preços vantajosos.

LE TR A S  EM  BRANCO ftfgSSVKSS

Cerea de Teeído Page
A unica que assegura um feicko ideal para 

gado, porcos, pomares, terreiros, etc.

9 fios com 33 ou 0,85 de altura. 11 fios com 48 ou 
1,22 c/m de altura. 12 fios com 58 ou 1,45 c/m da altura. 
IF a !> rica çã o  da Socie-dade Industrial e de Amtomovel 
B O M  R E I  I R  O—Escriptoiro : Largo São Francisco n. 3. 

Officinas : Rua Julio Conceição 57— S ã o  P a u l o

A gente nesta cidade: Octaviano Pereira Mendes

A UNICA out A SSE G U R A M *  
! FECHO IDEAL PARA GADO, j 

i  PORCOS, PODARES. TERREÍRÔSnâ

F A B R lC A C A O  D A  % 
P & O C K D A O e  « H L U S T R iA lE  DE A I,»TO W O V«S;i 3CM ROtÇQ , v, \ £SCRIPTQRJC¿Um 5 

f icmas • Ru3 M  »  fçrcíscao 57- s pauiqI

Companhia Ituana Força e Luz
<£>
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L â m p a d a s  de filamento metálico, ven
de-se pelos preços abaixo

( TIPOGRAPHIA #
A. Magalhães & Comp.

RUA DA PALMA 23
i

Lampadas de filamento de 10 
velas 1$600
Lampadas de filamento de 16 
velas 1$800
Lampadas de filamento peras 
32 velas 2$000
Lám padas de filamento redon
das de peras 32 velas 2$000 
Lámpadas de filamento redon- 
de 50 velas 3$500

m
Lámpadas de filamento redon
das de 100 velas 5$000
Lámpadas de filamento redon
das de 200 velas 8$000
Lámpadas de filamento rodon- 
das de 300 velas 12$000 
Lámpadas de filamento redon
das de 400 velas 15$000 
Lámpadas de filamento de 
1000 velas 30$000

Este estabelecimento graphico mon
tado com toda ordem encarrega-se de 
todo e quaesquer trabalhos Typogra- 
phicos, com exmero, netidez, asseio e 
pontualidade, como nenhum outro 
nesta cidade.

Encarrega-se de impressões 
de Facturas, Enveloppes, Car
tas, Memoranduns, Convites, 
Rotulos, Notas de consignação 

Avulsos, etc. etc.
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PREÇOS MODICOS


