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Vida Carioca
Fugindo de intromissão 

nessa luta mesquinha da 
mais deprimente politica
gem, que rebaixa o Brasil 
perante «¡s nações civilisa- 
das, nestes conchavos e 
accôrdos irrealisaveis, va
mos transmittiraos nossos 
amaveis leitores um dos 
muitos «casostristes», que 
constantemente surge ao 
scenario da vida carioca.

Uma infeliz senhora 
irreflectidamente resolve 
abandonar este valle de 
lagrimas, porque o seu 
primogênito sahe de casa 
para casar-se, com uma 
jovem que não era de 
sua vontade, deixando ao 
desamparo seis creanci- 
nhas apenas entregues aos 
carinhos paternaes.

Yamos fazer o historico 
segundo um matutino bem 
informado, e cuja repor
tagem prima pela veraci
dade de suas notas.

Em uma modesta casi
nha da rua Eugenia, na 
estação de Engenho de 
Dentro, residem de ha 
tempos, o sr. Joaquim A l
ves Gomes Barroso, sua 
esposa, d. Maria Pereira 
Barroso e seis filhos do 
casal, contando o mais ve
lho 18 annos.

Este, como sempre acon
tece, era o mais estreme- 
■cido por d. Maria, no qual 
depositava todo o seu 
affecto de mãe carinhosa 
e boa.-

O joven, por sua vez, 
retribuia-lhe egual affecto, 
portando-se sempre com 
verdadeiro carinho para 

rcorn sua velha mãe,a quem 
estremecia.

Todos os affectos que 
d. Maria lhe dispensava 
não lhe chegavam e viria 
o dia em que o jovem ne
cessitasse de outros cari
nhos que não fossem os 
que lhe eram dispensados 
por sua progenitora.

Contando, apenas, 18 
annos, e além disso creado 
com verdadeiro carinho, 
nunca sendo contrariado 
dos seus menores desejos, 
o jovem como todoo os da 
sua edade, idealisou um 
outro amor que não fosse 
aquelle a que elle já se 
houvera acostumado a 
desfrutar desde a mais 
tenra edade. Freqüentan
do varias casas de familias 
conhecidas, dentro em 
pouco tempo o jovem Bar
roso conseguiu relacionar
se com varios rapazes, os 
quaes, por sua vez, o iam 
apresentando em outras 
casas.

De apresentação em 
apresentação, relacionou- 
se Barroso com uma fami
lia residente á rua Coru- 
paityn. 4, na estação da 
Piedade.

Nessa casa residia uma 
linda joven, por quem 
Barroso, desde logo, se 
sympathisára, affecto este 
que lhe foi retribuido in
condicionalmente pela mo
ça.

Passaram-se tempos e 
d. Maria, que a principio 
não havia reparado nas 
constantes ausencia de 
seu filho, chegou a suspei
tar que seu filho estivesse 
ligado talvez a algum amor 
impuro, e por isso tratou 
de syndicar a respeito. Cio
sa do seu amor de mãe, d. 
Maria nunca imagináia 
que seu filho, chegando á 
maioridade, tivesse que 
repartir os carinhos que 
lhe dispensava, por uma 
outra que se tornaria a 
sua companheira.

Por esse motivo, d. Ma
ria logo que soube que o 
seu filho amava uma ou
tra mulher, pensou desde 
esse momento de contra- 
rial-o, afim de que elle não 
chegasse a separar-se de 
si. Assim, quando o jo 
ven Barroso lhe commu- 
nicou os seus projectos de 
casamento, d. Maria, mui
to antes delle haver termi
nado, negou peremptoria- 
mente o seu apoio, dizen
do que nunca havia de 
consentir que elle se ca
sasse.

Essa sua resolução, po
rem, em nada veiu ate
nuar os projectos forma
dos pelo filho.

Pouco tempo depois, 
contrariando a vontade de 
sua progenitora,. o joven 
Barroso solicitava a mão 
de esposa da moça a quem 
amava, sendo o pedido 
bem succedido. Uma vez 
noivo, esperava Barroso 
que sua mãe viesse a con
sentir, na sua união. Pas
saram-se ainda dois me- 
zes. Hontem, sendo d. Ma
ria sabedora de que seu 
filho ia se casar, embora 
contra a sua vontade, logo 
que elle chegou á casa o 
chamou a si, e tratou de o 
dissuadir. Pedidos, rogos 
e ameaças foram inúteis.

Barroso achava-se ver
dadeiramente apaixonado 
e quanto mais sua mãe 
lhe pedia para não se ca
sar, mais elle se convencia 
do contrario.

Afinal, depois de demo
rada relutaneia de parte 
aparte, Barroso, indignan
do-se com sua progenitora 
que á viva força queria 
obstar-lhe a vontade, disse 
que havia de se casar, cus
tasse o que custasse, ain
da mesmo que fosse ne
cessário abandonar a casa 
e ir viver só, com alguns 
amigos. Dito isto, Barro
so calmamente arrumou 
as suas malas e mudou-se, 
nunca imaginando que 
desta sua resolução advis
se a morte de d. Maria.

Como todas as mães es- 
tremosas, susceptíveis ás 
paixões quando contraria
das nos seus desejos, ao 
se vêr abandonada pelo fi
lho, pensou em morrer.

Logo que Barroso aban
donou a casa, d. Maria di- 
rigiu-se ao quarto e ahi, 
apanhando de um frasco 
de 120 grammas de lysol, 
entornou o corrosivo em 
um copo e o ingeriu de um 
trago. Momentos depois, 
entrava a infeliz em fran
ca agonia. Os seus filhos, 
que ouviram os seus ge
midos, gritaram por soc- 
corro, comparecendo en
tão varios visinhos, que 
requisitaram os serviços 
do medico da Assistência 
Municipal.

Comparecendo o auto- 
ambulante, o medico de 
serviço nada mais pode 
fazer, por já ter a desven
turada deixado de existir. 

§QU esposo, osar. Joa

quim Alves Gomes Bar
roso, funccionario da Es 
trada de Ferro Central do 
Brasil, chegando á casa, 
communicou o facto á po
licia do 20.° districto, par
tindo para o local o corn- 
missario Salles, que pro
videnciou, para que o ca- 
daver da infeliz suicida 
fosse remettido ao Necro
tério Policial, afim de ser 
examinado pelos médicos 
legistas. D. Maria Barroso 
era de cor branca, de na
cionalidade brasileira, ca« 
sada, contava 33 annos de 
edade. Deixa sete filhos 
menores, contando o mais 
moço oito mezes de nasci
do.

S S
Rio, 19/7/913

ECZ EM A TIN A  do pbarma- 
ceutico Nelson Silveira,age com  
grande successo nas eczemas, 
darthros, empiugeus, emfitn em 
qualquer moléstia da pelle.

NOTICIARIO

O nosso filustre conter
râneo sr. capitão Francis
co Pereira Mendes Filho, 
teve a gentileza de nos 
participar da Capital, o 
nascimento de sua filhi- 
nha que recebeu o nome 
de Suzette.

Cumprimentamos os di
gnos progenitores e felici
dades desejamos a gentil 
recem-nascida.

Recebemos o numero 
primeiro, do jornal «O D i
nheiro em Ouro», editado 
na Appare^ida do Norte, 
sob a direcção do sr. José 
Antunes Filgueiras.

Gratos.

Realisar-se-ão nos dias 
13, 14 e 15 do nroximo 
mez, as festas em honra 
a Nossa Senhora da Bôa 
Morte e Assumpção.

Em tempo publicare
mos' o programma.

Yisitou-nos hoje o snr. 
José de Vasconcellos. S. s. 
pretente fazer uma con
ferencia nesta cidade so
bre a tuberculose.

Agradecemos a yisita,

Com o velho casarão da 
rua da Palma, completa
mente cheio de especta
dores, o sympathico ’ ’Avi
da” , inaugurou sabbado 
ultimo, o seu magnifico 
cinematographo.

A exhibição em nada 
deixou de agradar, pro
vando realmente o valor 
artístico das fitas exhibi
das.

— Domingo houve nove 
funcção com o theatro ra- 
pletissimo. Sentimos vêr 
diversas familias e ca
valheiros da nossa socie
dade deixarem o theatro 
por não haver mais lugar.

A  exhibição foi apre- 
ciadissima.

■ — Sabbado, extraordi
nario successo ! ...

Hontem deu-se nova- 
mentq na rua do Commer- 
cio, o encontro de um au
tomóvel com a carroça do 
Portella, ficando o auto
móvel damnificado.

Ora uma vez que não 
temos Camara para decre
tar lei, o sr. prefeito por 
si podia regularisar a mar
cha dos automoveis.

N ão! não pode isso ser 
feito emquanto não hou
ver victimas I...

Dizem os jornaes de S. 
Paulo, que varios directo
rios políticos do Estado, 
romperam em opposição 
ao governo do Estado, em 
face da attitude deste 
sobre a successão presi
dencial.

Em vista da attitude do 
Governo de S. Paulo, e da 
Commissão Central, accei* 
tando a candidatura do 
dr. Wenceslau Braz, o 
dr. Galeão Carvalhal, re* 
nunciou o cargo de «lea' 
der» da bancada paulista 
na Camara Federal.

Fazem annos hoje :
A graciosa menina Es- 

tella, filha do sr. Francis
co de Souza Freitas.

— A exma. sra. d. Eu- 
relia Pinho, digníssima es
posa do snr. Antonio de 
Freitas Pinho. 

Felicitações.
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O nosso presado colle- 
ga <0 Alpha», folha dia- 
ria de Rio Claro, entrou 
no seu X III anno de bella 
existencia.

Nossas felicitações.

Foi adiado para o pro
ximo domingo o ’ ’comi* 
cio” em propaganda da 
candidatura do sr. dr. Ruy 
Barbosa, á presidencia da 
Republica.

Segue amanhã para S. 
Paulo, a exma. familia do 
sr. Joaquim de Mattos.

Domingo deu-se na es
trada da fazenda ' ’Jurumi- 
rim” , neste municipio, um 
conflicto entre José Couto 
e José Mariano, sahindo 
ferido o primeiro.

O sr, delegado de poli
cia abriu inquérito.

O aggressor evadiu-se.

Falleceu hontem em Ca* 
pivary, o respeitável an
cião, sr. João Baptista de 
Aguirra, tio do snr. Aure- 
liano de Aguirra e irmão 
da exma. sra. d. Rosa de 
Aguirra.

Nossos sentimentos de 
pesar.

Como se consegue a 
cura do rheamatismo
Pelotas, 24 de Agosto de 1907.

Illmos. Srs. V iuva Silveira & 
Filho

Tenho durante longos 11 
annos soffrido os cruciantes 
torm eqtosde rheumatismo, que 
continuamente me levavam ao 
leito, transform ando a vida 
n ’um verdadeiro martyrio, h o
je  que me sinto inteiramente 
curado com  o uso do afamado 
jElixir de Nogueira, do phar- 
jnaceutico chim ico João da 
Silva Silveira, cum pro gostosa
mente com  o  dever d  conse- 
cÍ6ncia de trazer-vos* nestas li
nhas os protestos da minha im- 
m oredoura gratidão.

Autorisando vos a dar publi
cação a esta carta com  o in
tuito de indicar o cam inho do 
allivio* ás victimas de tal cruel 
enfermidade, tenho a honra de 
me subscrever de 
V V . SS, Respeitador e Criado 

Jose’ M abia Cardozo. 
Reconheço verdadeira a assi- 

gnatura supra do que dou fé. 
Em  testemunho A R . da ver 
dade.
Felotas, 26 de A gosto de 1907. 
Antonio Rõhnelt. 3.* notario 

VE N D E -SE  N A S BOAS 
PH A R M A C IA S  E  D R O G A  
R IA S  DESTA CIDADE.

Casa Matriz -  PELOTAS—
R IO  G R A N D E  DO SU L—
Caixa Postal 6 6 — Deposito geral 
« Casa filial— Rua Conselheiro 
Saraiva, 14 e1 6 - “ ‘ . . . . .
R IO  D E  JA N EIRO .

Passa-se sexta-feira pro- 
xima, o segundo anniver- 
sario do passamento do 
inesquecível ytuano snr. 
Franklin Basilio de Vas- 
concellos. Em suffragio 
da sua alma será rezada 
nesse dia uma missa na 
egreja Matriz ás 8 horas.

O sr. Antonio de Toledo 
Lara, acaba de fazer o do
nativo de 1:000$000, ao 
recolhimento de Nossa Se
nhora das Mercês, desta 
cidade.

Não é o primeiro dona
tivo que o referido cava
lheiro, faz a essa casa re
ligiosa.

O especifico da escrophula e 
tuberculose pulmonar é a 
’ ’Emulsão de Scott” . ’ ’ Attesto 
que tenho empregado larga
mente, com  a maxitna confian
ça, e o m elhor resultado possí
vel a ’ ’Emulsúo de Scott” , eua 
todos os casos de rachitismo, 
anemia, escrophulose, etc. e 
principalmeute na tuberculose 
pulmonar. O que attesto, é 
verdade e firmo o presente.

” Dr. J. L  Vianna Filho.
” R io de Janeiro".

CO SM A N O  a melhor
marca de cigarros com  fum o 

V eado— T yp o fino

Bastante sagazes para discutir 
as vantagens do negocio os 
prestamistas estrangeiros, en
tretanto, só enxergam em blo
co as coisas administrativas do 
Estado desde que estejam em 
risco os seus interesses.

Ora, o que torna particular
mente odiosa a conducta de 
algumas Camaras é que ellas 
incorrem na falta voluntaria
mente, sem que a sua situação 
financeira seja de reaes apuros. 
A de Ytú, por exemplo, está 
segundo se diz, nestas condi
ções. Ainda ha pouco tempo lá 
se fizeram aa arrecadações de 
impostos: este, ao que consta, 
não foram applicados em coisa 
alguma, e contudo, chegado 
agora o momento do pagainen 
to dos juros de seus debito-, 
que de mais a mais, monta, 
segundo corre na praça, á in
significante quantia de quatro 
contos e poucos, Ytú, encolhe- 
se era uma desoladora immo- 
bilidade e fecha tenazmente os 
ouvidos a grita dos credores 
prejudicados. Bariry, segundo 
é notorio, esta tambem em 
circumstancias idênticas. Trata 
se de ura m unicipio rico e 
prospero, em que as arrecada 
ções dariam de sobra para sol
ver cs com prom issos existen 
tes, mas que se inscreve «apon
te sua» no rol das m unicipali
dades relapsas, que preoccu 
pam o espirito dos directores 
da política, com os perigos da 
liberdade municipal era que 
vivemos.

E ’ bem de ver que, se por 
um lado se comprehende que 
localidades com o Jacarehy se 
atrazern nos compromissos pela 
sua manifesta exiguidade de 
recursos, pela lamentavel es 
cassez de suas receitas, muito 
embora não haja desculpa para 
a facilidade com  que contrahi- 
ram dividas, sabendo de ante
mão que as não podiam solver 
dentro do regimen normal de 
suas tabellas de impostos, por 
outro não ha nos glossários da 
lingua vernácula expressões 
bem adequadas para fulminar

Seguem sexta-feira para o 
Rio, as exmas. sras. d.d. Aure- 
lia Pacheco, Maria Oandida 
Malheiros e Antonia Pacheco 
Ferraz. Fçliz viagem.

Secção Livre

Ainda os emprésti
mos de Camara Mu- 

nicipaes
Mal haviamos traçado o nos

so editorial de ante-hontem,ver
berando a esquivança de al- i esses frutos degenerados do 
gumas Camaras M unicipaes' 
em pagar os seus «com pons» 
vencidos e já  chegava ao nosoo 
conhecimento que pendia sobre 
uma dellas a ameaça de cobran
ça por via diplomática. Aliás 
enumerando os males da im
probidade, que envolve inevi
tavelmente o credito do Estado 
e o d o  paiz alludimos aos peri
gos da hypothese que tende a 
confirmar-se.

Effecti vãmente, quando a 
noticia dessas inqualificáveis 
vergonhas chegue ao estrau- 
geiro, onde alguns dos nossos 
prefeitos do interior vão buscar 
dinheiro em condições mais 
ou menos onerosas, e com  a 
intenção dolosa de os applicar 
não em melhoramentos retri- 
buitivos mas na montagem dos 
apparelhos eleitoraes, que lhes 
asseguram um predominio 
sphemero, sem raizes na op i
nião, não se cogita de averi
guar si ellas se verificam pelo 
excesso das prerogativas que o 
nosso mechanismo institucio
nal confere aos municipios ou 
se pela inepcia com  que os 
delegados das Camaras gerem 
os respectivos patrimonios.

O que apparece em fóco  é 
a irregularidade official, em 
toda a sua plenitude, e o que 
se sabe é que ha representantes 
da autoridade publica paulis
ta que illudem, com  o maior 

a fé doa contratos.

autonomismo, que se refocil 
lam por prazer na lama do 
descreoito, arrazando as tradi
ções da correção, do escrúpulo 
e da honestidade, que sempre 
recommendaram no estrangeiro 
o nome paulista.

Para tal gente, todo o rigor 
é pouco, e esta folha cumpre 
um dever patriótico insistindo! 
para que se façam e se execu-i 
tem leis severamente repressi
vas de tamanho descalabro.

(Transcripto do editorial da 
«Gazeta», de 11 do corrente 
mez).

Letras de Camaras
— Si ha um papel de Camara 

de que a Bolsa deveria registar 
movimento diario, a preço su
perior a 94$000 réis, dando a 
sua excepcional garantia, equi
valente e uma apólice do Esta
do, é a letra da Camara do 
Jahú

Entretanto, vemos com ple
tamente largado, com  uma co
tação ridicula, com o si fosse 
letra de Ituverava, Bariry, Des- 
calvado, Ytú, Porto Feliz, S. 
Roque ou Jacarehy, que são 
papeis desmoralisados e que 
não deveriam figurar mais no 
quadro das cotações.

C O M PAN H IA  IT U A N A  
FORÇA E L U Z .— Essa em pre
sa fêz grande redução nas 
lâmpadas de filam ento metáli
co «Philipps», para fazer pro
paganda das mesmas.

(Da chronica semanal do sr. 
J. Pimenta, na «Gazeta»).

Elixir ãe Nogueira 
do pharmaceutico-chimico Sil
veira, é o depurativo de maior 
procura e é encontrado em todo 
o Brasil. A ’ venda nesta cidade.

A  Com panhia  
Y tuana Força e L uz

Acaba de receber fogões eléc
tricos, ferros de engommar, 
aquecedor de agua, aquecedor 
de quarto, fechaduras ameri
canas e cadeados yole legíti
mos. Tam bem  recebeu grande 
quantidade de lampadas de fi
lamento metálico de form ato 
peras e redondas, de todos os 
tamanhos. Bem assim lam pa
das opocas, brancas e de cores.

ADVOGADO
Dr.Carl os G-crihel I o
Com escriptorio d o  Largo 
da Matriz, n. 5, trata de 
causas civis, commerciaes 
e criminaes, nesta e nas 
comarcas visinhas.

m Ytú todos re
conhecem quaes 
são os melhores 
mais resistentes e 

mais Bdlos Pianos.
São indiscutivelmente os Pia

nos do fabricante R. Barthol de 
Berlim, sendo o. seu unico im 
portador e depositário no Bra
sil, o muito conhecido en-re- 
nós Sr. Raphael M.organi, habi! 
afinador e concertador tios mês 
mes, estabelecido em São Paulo 
na Rua Itapirapes” n. 10, com 
deposito e officiua.

Com o todos sabem o Snr. 
Morgani vende , gs referidos 
pianos em todas a- 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 vencidade da superioridade 
destes Pianos e vendidos nesta 
cidade: 1,° em casa do P iof. 
A lfredo Biagi, 2.° em casa do 
Sr. Francisco Falcato, 3.° em 
casa do sr. Joaquim Dias Gaí 
vão, 4.° em casa do cap. Irineu 
Rodrigues de Arruda. Os rere 
ridos cidadãos estão orgulhoso j 
por ouvir o melhor Piano no 
Brasil conhecido até hoje e 
fabricado especialmente para 
o nosso clima brasileiro.

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

Gertrudes Engler de 
VascoHcellos, filhos e gen
ros, convidam as pessoas 
de sua amizade para assis
tirem a missa de 2.o anni- 
versario que por alma de 
seu saudoso esposo e pae 
Frstifiklisi ¡ { a f  ilio d e  
V a s c o n c e l l o s ,  será ce
lebrada se^Vi-io as 8 da
manhã ua Matriz.

Por esse act o de r e lig iã o  
confessam ■ a a-

A v ic u lt u ra  Sauta  
Anua Ytú

Frangos Leghorn bran o .a- 
Bresse preto, H orpingioi; ama- 
reïïo (puros), vendu se r o c  ra
so a vei.

Pedidos á Ja d go Martins

? ; h Q Y* AKJ  / a  . \ CM X CL
V E N D U S F nraa a 3 k f 

metros de \ tù, 'pcnn le calisii l.i 
tendo todas as com  mod idades 
preço de occasião.

Inform ações por favor a u ’ * 
Redacção.

I  Or. Eugenio Fonseca ^
^  mudou-se para a ^
SS n r>- ., n . ^m ia  D ireita , 21
m &
é s « » « » «

1 r y  ASTHWA.(SOUáyQIE

UllUl 11L t Rouquidão

Fazenda Vassourai
Preeisa-se de colhedo- 

res de café.

Real Combate
Nova marca de cigarros de 

fum o caporal

JA R M A C IA  S. JO SE ’ 
Compram-se vidros vazios 

limpos, para remédios, e pa
ga-se a 100 réis,

13827581
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2 0 0  c o n t o s
Loteria da Capital Federal

Extracção Sabbado 26 de 
Julho

Bilhete inteiro— 10$000 fracção 1$000

LOTERIA :ü;iii' • l,:;;jiii:iiniiiiiiiniiimiiiiiiiiiiiniiiiiiiinMi,‘i,"'iiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiimmiiiuiiimuiinimiiiiminHHfliniinniniinimi!’|g

4 0  Conto
Extracção—Quinta-feira 2 4  de Julho
Bilhete inteiro— 4$000 fracção 1$000

Os bilhetes estão a veada ao EH AEET
11Largo da Matriz n. GATO PRETO

CURA DAS FLORES 
BR Ah CAS

£

Nas cidades populo
sas e nos climas 

quentes, dois terços 
das mulheres 

soffrem  de flores 
brancas.

A Leucorrhéa ou 
flores brancas

tem por causa a anemia 

e é considerada como si- 

n*l üe debilidade, sendo tambem muitas vezes con-i
sequencia do arthritismo.

0 tratam ento racional é aquelle que tem  a cça o  
sobre o fundo da moléstia 

O remedio por exce lencia é

A  SAÚDE DA M U L H E R
par uso interno, formula privilegiada dos pharmaceu-
b* r—  ■■■■— ■— — —
tic s Dau t &  Lagunilla, Rio.

A SAUDE DA MULHER é indicada em todos os 
imommodos de origem uterina: — Suspensão, Re
gras escassas e dolorosas, hemorrhagias e 
inflammação do utero. ^

S r ,  Ei 
me nie o
vf ,]

- í ;.;s

LÍ li U ?'Á
FP Ví) ) 

istias d.ts vu .s  li 
'* d O HpjjHIV.lh

Tf> r. 01 . •

i

.1 i Ho é
representante nesta cidade 
acaba de installar em São’ j
P os macliinismos í¡ecessa | ^
r ara vul ; a n i z n de co-jü
bertões e camaras de arjjpara i  
o itomovcis, de qualquer bitola.

A mesma sociedade é fabri 
c ■ • l da afamada ccn a ’ ’Page’ ’ 
e •; d.-pOoita/ia, dos auto
ra • ’ Ford Gafo rde”
para cargas5 que resistem ser- 
v . * em r aminho ruim.

Octciviano Pereira Mendes.

PESSOAS PALIDAS
.Necessitam a

EM U LSÃO  DE SCOTT
E  ao mesmo tempo alimento e 

medicina e o organismo responde 
promptamente aos seus effeitos re- 
constituintes. Vigorisa e purifica 
o sangue, dá carnes, energia e vi
talidade. Comece a tomal-a hoje 
m esm o e continue até que lhe 
venha ao rosto a côr da saude.

V
e n d e - s e

Vende-se em todas as Pharmacias do Brazil

As Casas n.° 30 e 32 
Rua da Palma, com  I  
bons com  modos para | 

familia e quintal até a rua do 1 
Patrocínio e bem] a rv o re ja d o jl 
quem pretender dirija-se nai|  
mesma com  o abaixo assignad<vl 
Joaquim de Moraes.

Anna Seiffert,
fornece comida para casa 
de familia. |

Rua S. Francisco n.° I i^Hiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiinmiiiiiiiüniii;;

O  o le o  de fígado de bacalhau é  o remedio 
m ais p cd ero so  contra a anemia;  a Emulsão de 
Scoit á feita d o  mais puro oleo de fígado de 
bacalhau, em forma facil de tomar, agradavel 
a o  paladar, e muito mais nutritiva além de ser  
m uito m ais efficaz do que as drogas a base de 
f e r r o :  ** A ttesto  que tenho empregado em
minha clinica a Emulsão de Scott, obtendo 
sempre resultados favoraveis, principalmente 
n os  casos de anemia e rachitismo;  e  tambem  
nas affecções do aparelho respiratório. ”

DR. L U IZ  SO A R E S d ’O L /VE IR A, 
Bahia, Brazil. ■ ■ -  -

EXU A SEMPRE QUE 
OS FRASCOS TENHAM 

ESTA M ARCA .  ç

Notas de Consignação
A 2S500 G T ã LÃ04 ü f Â

y YTU

Pr e c i s a - s e  na Fa
zenda Vassourai, de 
um homem habilita
do para tirar leite e 

tra i de vaccas na co- 
ch a.

Fumem? E N I G M A  
Deliciosa mistura

0  proprietário da Pensão 
Familiar, declara ao publico e 
aos seus num erosos freguezes, 
que de hoje cm  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

E l  as Fausto
V E N D E -SE  uma Casa com  

bons com m odos para familia, 
e para negocio e muito bom 
ponto para o mesmo, quem 
quizer dirija-se ao Proprietário 
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, fo g r ,Qiro etc. será cobra
da de accoruo com  a seguinte 

TA B E LLA  
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



A IDADE DE YTÜ

Ü é ! i

P
U L M O S E R U M

B A I L L Y
Em pregado cam o m elhor éxito em 

toda* as
Doenças do Peito 

Larynge, Broch eos, Pulmões

Poderoso Reparador 
dos orgãos da Respiração

Antiséptico M odificador 
das Affeções Bacillares

Constipações desprezadas, Bronchites, 
chronicas, catarrhos, Asthma 

Pleuresía, Laryngitas, 
Pharyngites, Tuberculose.

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

n'um  pouco de agua cora assucar, ou 
era vinho pela manhã e a noite ou no 
meio das duas principaes refeições.

Este poderoso medicamento acha-se 
a yenda da P H A R M A C IA  ' ’SÃO JO SÉ ” , 

, Largo da Matriz n. 17— Y T U ’

O  SEGREDO DA INDIA
Y U G  ! —  Infalível nas nevralgias, 

reumatismo e outras dores. Vende-se na 
Farmácia S. José.— Largo da Matriz— 17

G a s a  S a n t o r o
~ ^ u í * a K o o o o o o o i r i « " —  

Relojoaria e Jcalhería ITALO*SUISSÁ
Rua do Commercio N. 62 YTIP

Nesta acreditada casa, se encontrará Relogios 
e Joias de todas qualidades e preços, tra

balho solido e garantido em ambos 
artigos. Deposito' exclusivo 

nesta cidade dos afam a
dos Relogios Zenith 

e Cronometro 
íris, e tem 

também 
dos fabri

cantes R oskopf 
Patent— Om ega—

Aurea— e Leonidas—  á 
Preços de S. P aulo/Incum be- 

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 sortimento em artigos 
de phantasia e objectos para presentes.

José Santoro
(Y T U ’ Estado de S. Paulo)

COM PANHIA ITUANA  
F O R Ç A E L U Z

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 isolados, W A- 
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,

1 dirigir-se ao escritorio desta

, COM PftfiítlIA
í l  Rua Direita n. 51
i| TTU
J s s s s :

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 por preços vantajosos.

LETRAS EM BRANCO t ? p o g r a p h i a

Cerca de Tecido Page
A unica que assegura um íeicho ideal para 

gado, porcos, pomares, terreiros, etc.

9 fios com 33 ou 0,85 c/m de altura. 11 fios com 48 ou 
1,22 c/m de altura. 12 fios com 58 ou 1,45 c/m da altura. 
Fabricação da Socie-dade Industrial e de Automovel 
BOM  R E 1IR O — Escriptoiro : Largo São Francisco n. 3. 

Officinas: Rua Julio Conceição 57— São P au lo

Agente nesta cidade: Octaviano Pereira Mendes
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Lampadas de filamento metálico, ven 
de-se pelos preços abaixo

Lampadas
velas
Lampadas
velas
Lampadas 
32 velas
Lámpadas

de filamento de 10 
1$600 

filamento de 16 
1$800 

filamento peras 
2$000

de filamento redun

de

de

das de peras 32 velas 2$000 
Lámpadas de filamento redon- 
de 50 \elas 3$500

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

I

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.

PREÇOS MODICOS


