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Sitia do (So^knerciOj 62 

A redacçílo não é responsável 
pelas idéas emittidas em artigos as-
siffnados. • 

Todos ns asfuinptos 
k folfca e às ofticinas de 

concernentes 
a roi^a e as oincinns aevem ser tra
tados* com o dfrector= 

Carlos Machado. 

r n, 
Após uma interrupção de 

2 3 dias, correspondentes a seis 

números de publicação, reappa-

rece hoje o 'Republica". 

O s leitores e bons amigos 

desta folha desculparão esta lal-

ta, oriunda de difficuldades so-

brevindas na successão da re-

dacv<ão, e cuja explicação julgo 

desnecessário tornar publica. 

E ' sufficiente a affirmação de 

que o "Republica'' não desap-

pareceu, conforme prova o pres

sente numero, e que continua

rá a ser publicado 

Pela vasta noite indolente 

V a g a u m perfume estranho. 

E u sonho... F, aspiro o vago aroma ausente 

D o teu cabe)'o castanho. 

Pela vasta noite* tranquilla 

Pairam, longe, as estrellas. 

E u sonho... O teu olhar também scíntilla 

.ssim, tão longe c o m o ellas 

Pela vasta noite povoada 

D e rumores e arquejos 

sonho... E ' tua vos entrecortada 

D e suspiros e-*de beijos 

^osito &te i* 

, obras. 
erâo 

Eu 

?.A*> 

apostas de 
em sessão 

ao*día do veu 

m termo, 

mais ermo 

Sobe o dia risonho... 

E eu cerro os olhos para fêr-te ainda, 

Ainda e sempre em meu sonho. 

(Da "Rosa, Rosa de amor...") VICENTE D E C A R V A L H O , 

maiores glorias da consteilação 

paulista—encontrará sempre no 

"Republica" o seu defensor im-
perterrito. 

A presente redacção não se 

immiscuirá em questões que af-

iectem a paz social ytuana e 

regular-̂  j nem se responsabilisa pelas ideas 

mente ás quintas e domingos.'que forem emittidas em artigos 

O seu programma è o mes

m o : o "Republica" continua a 

ser o orgam legitimo dos inte-

assignados. 

Orgam do povo ytuano sè> 

resses cio município de Ytú e a 

causa do povo ytuano será 
pré solicitamente defend 

suas colunmas, não dire 

.quepres 

à minha, ma 

m>m todas as íòr , 

notem o patriotis

m o de brazileiro e o muito amor 

e veneração que voto a este bel* 

Io torrão onde tenho passado a 

maioria dos annqs de minha 

existência. 

Ytú—esta bella estrella que, 

por suas tradições heróicas e 

legendárias, constituo uma das 

A candidatura do Dr. João 

Martins de Mello Impfie-se á vo 

tação unanime do eleitorado de 

Ytú. 

O seu nome ò repetido por 
todos os nossos concidadãos com 

amizade e carinho independente 

dos interesses partidários. O dr. 

João Martins goza de ge»:al es

tima nesta comarca e a sua elei

ção é certa, porque a suacandi-

procurará o seu progresso, a sua j datara, alem da inclusão na cha-

paz. a sua prosperidade; e nes-jpa otHcial, é realmente popular. 

tas condições espera o appoiol Não poderia ser mais acerta** 

tão bom sabe•da a escolha teita do seu nome, 

eleições prévias realisadas no 

los representantes dos 

os deste districto. 

stineto e talentoso advo~ 

em si os melhores 

predicados de que necessita u m 

representante du povo : íntelli»* 

gencia robusta, enérgica força 

de vontade, disposição ao traba

lho, patriotismo sincero—são as 

mais notáveis qualidades do dr. 

João Martins. 

Ninguém melhor do que elle 

Is próximas eleições 
Nas vésperas do dia em que 

todos nós somos obrigados a 

cumprir o dever de eleger os 

nossos representantes ao Con

gresso estadoal, seria quasi des

necessário enaltecer os méritos 

do candidato ytuano. 

gado reúne 

poderia na oceasião representar 

um povo cheio de gloriosas tra-« 

dições; ninguém melhor do que 

elle poderia trabalhar pelo de*« 

senvolvimento desta comarca, 

supprir as suas necessidades im

pulsionar o seu progresso. Alem 

disso cousíitae uma gloria real 

para Ytü ser representado no 
Congresso estadoal por um de

putado da envergadura moral c 

intellectuãl do dr. João Martins. 

Os votos dos ytuanos b e m 

como de todos os eleitores que 

pertenceni a esta comarca,, de

vem, portanto, seremjiados una— 

nimonte ao nosso prestigioso con
terrâneo; seu nome deve sersui-

fragado por todos os bons cida

dãos, cuja abstenção chegaria a 

constituir verdadeiro crime de 
leso—patriotisi 

Sajbemcs r}uj 

João Martins 

deputado estai 

municípios, cuja votação lhe ga« 

ránte uma grande victeria ; Ytú, 

Salto, Cabreuva, Indaiatuba. 

Aracariguama, S. Roque, Ta— 

tuhy, Una, Porto^Feliz e Tie

tê. 

Com uma perspectiva tão 

bella, não podemos deixar de 

nos congratularmos com o povo 
ytuano pelo triumph > do dr, 

João Martins, tiíumpho este que 

se reflecte intensamente sobre a 

tradicional terra ytuana. 

Ytú--Porto-Feliz 
H a dias que se acham nesta ci

dade os illustres engenheiros que, 
•jommissionados pela Estrada Soro-
cabana, vieram dar inicio aos tra
balhos do ramal que deve ligar esta 
cidade a de Portu-Feliz. 

E' a realidade de um projecto 
pelo qual a nossa folha empregou 
os seus melhores esforços. 

O patriótico governo do Estado 
houve por bem attender aos justos 
rc ciamos daquelles que, bem conhe
cedores das vantagens d^sse ramal, 
empregaram toda a sua actividade 
em prol de tao alevautado dt$idera~ 
tum, 

O muiiicipio de Porto-Feliz é 
fertilissiino em cereaes; lá existe u m 
Engenho Central mantido exclusi
vamente pela canna pioduzida na-
quelle município. 

Entretanto, esquecido pelos pò-
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deres públicos ou antes, nâo tendo 
quem por si, fallasse aos poderes 
públicos sobre as suas necessidades, 
lá esteve desprezado por tanto tem* 
po o velho .Ararytaguaba, o antigo 
porto das Monções, a terra tradic-
cionaí, por tantos títulos. 
Nós, os ytuanos, tivemos a feli

cidade de vera nossa cidade esco
lhida para ponto de partida do tão 
almejado ramal. 

Se é uma felicidade para nós a 
e fácil communieação com 

Bha cidade, não deixa também 
^ ^ B B u n a vantagem para os porto-
fel-taeuses. 

Se o nosso mercado âi ser por 
elles preferido pela insignírieancia 
do frete e pela brevidade de expe-
dicçào, não ha duvida que a liga
ção com Ytú traz para os nossos ví-
sinhos, compensando, uma separa
ção de poucas horas da Capitai e 
raais directa eommanicação cem o 
Oeste do Estado. 
Dentro de um anno, segundo in

formações fidedignas qu^ nos furam 
ministradas, será inaugurado esse 
trecho de estRada de ferro que é o 
produeto de ingentes esforços em
pregados por filhos das duas cida
des ", diga-se com justiça, produe
to da bóa vontade do exmo. snr. 
dr. Jorge Tibíriçá, 

Si è justo que, ao coraraemorar-
mus o inicia das obras desse ramal, 
lembrado-nos"übs nomes illustres 
quê tfor.un o seu amparo, não po-
ftérernos esquecer-nos, per c«rto, o 

t* do esforçado snr. dr. Alfredo Maia, 
indiscutivelmente um dus auxiliares 
que muito tem contribuído para a 
beUissíuy^^^l^^tração do snr 

t j.:.stiWa Soroeabana que 
| P B : as bagagens 

mfnTachegavam ao seu destino e, 
peíoi do que isso, os passageiros fa
ziam seguro de vida para viajar. 

Hoje é uma estrada modelo : con' 
fortavej para o publico e rendosa 
pare o Estado. 
Celebrando O auspicioso facto de 

vermos a nossa terra ligada a Por-
to-Feliz, seja-nos licito levarmos os 
nossos agradecimentos e os nossos 
applausos ao snr. dr. Alíredo Maia 

Noticiário 

AGUA E EXGOTT03 
E m virtude da concurei 

aberta pela nossa illustre ej 

dade para a execução desi 

portante serviço, tem vii 

esta cidade diversos ensrei 

PARABÉNS 
O lar do nosso amigo dr. Ni-

or Penteado, acha-se em fes* 

s desde o dia 21 do corrente 

feio nascimento de mais um seu 

ilhinho, que recebeu o nome de 

estudar as plantas e orçamentos'd oão Celso-

do novo abastecimento JI m'\ Ao n̂ sso amigo e ásua Exma. 
'esposa apresentamos nossos pa 

rabens, e fazemos votos para 

que o novo herdeiro possua as 

bellas qualidades de seus dignos 

pães. 

e rede de exgottos, 

Até o dia 2 de Fevereiro de

verão ser apresentadas diversas 

propostas e por isso cremos que 

esse tão necessário serviço será 

dentro era breve uma realidade 

IMPOSTOS MUNICIPAE8 
Para o edital sobre o imposto 

de industrias e proíissões, pu

blicado na secção competente, 

chamamos a attehção dos interes
sados. 

Fomos informados de que a 

Jamara não prorogará o prazo 

para o respectivo pagamento, 

que se finda improiogavelmente 
a 31 do corrente; porta&to os 

snv:v. contribuintes deverão ef-

fectuar seus» pagamentos até esse 

dia sem falta, para não incorre 
us. pagamem 
'alta, para nã 

iem na multa de 20 nL 

CASAMENTO 
Lemos no ''Município'5 de 3. 

Gurgel, Eugênio Fonseca e sr. Aí* 
'tonso Borges, que foram ao Salto 
especialmente tomar parte na fegta. 

Ao õea desembarque subiram ao 
ar muitas girandolas. No Hotel In* 
ternacional foram saudados pelo pro* 
fessor Pedro Kíehla quem respon* 
deu o sr. major Alfuedo Fonseca. 

As 6 horaB foi servido o ban* 
quete, tendo sido feitos m 
de» sendo o de honra levafl 
dr. João Martins ao pre 
Estado. 

A'& oito horas da noite os visi* 
tantes partiram para Indaiatuba em 
trem especial* tendo sido a-jompa* 
nhados atè a estação pelas bandas 
de musica e muito povo. 

Man oel, a seguinte noticia ; 

DR, O S C A R D E SOUZA 

Lemos no "Estado" que o si 

'dr. Oscar de Souza, lente 

titut© da terceira secção 

•culdade de Medicina 
foi commissionad 

ri<f--afr- interior r* 

coar na Europa (jlHHNMHlPi 

to das matérias que*ieccíona. 

O dr. Oscar de Souza parti
rá hoje com sua tamilia, abor

do Corãíttére para o velho 

continente, devendo abi perma
necer um anno. 

O distineto professor é pri

mo do nosso amigo dr. Cra-

ciano Ceribello, digno intenden

te de policia e hygiene. 

«Contraotaram casamento o 

Exmo. snr. dr. Manoel Octavio 

Pereira e Souza meritissimo iuíz 

(iewía comarca com ,a gcntilis-

sima senhorita Cecília Ferraz^es' 

tremecida filhada Exina. sra. d-

JjYancisca Ferraz, enteada do 

sr, Benjamim Carneiro. 

Aos noivos auguramos muitas! 

íeTicidades.» 

Fazendo nossas as palavras do 

collega. almejamss ao tuturo ca

sal um porvir cheio de prospe-

rídades. 

A T RAZO D E TRENS 

Devido a ter apanhado na li

nha, no kilometro 10, um ani

mal, soffreu homem um < atraco 

de duas horas, o t̂ -em que par

tindo de S. Paulo á* 5.45, via 

Mayrink, aqui chega pelo ho

rário, ás 9̂ 40 da manhã; por 

essa razão chegou hontem 

!il,50. 
ás 

Fazemos hoje uma dis

tribuição geral do presente 

numero; os que receberem 

a folha e não a devolverem 

serão considerados assig-

nantes. 

Em virtude de terem 

faltado alguns números, 

ficam as assignaturas do 

primeiro trimestre reduzi

das a Rs, 3 $000, do *'• 
semestre a Rs. 7$000 e do 

corrente anno a 14$000. 
As assignaturas termi

narão sempre no ultimo dia 

de Março, Junho, Setem

bro e Dezembro-

Aos amadores eu digo : 
Quem quizer beber bom vinho 
Deve comprar sem receio 
Sô na casa do MARINHO 

ELTORAL 

nteressados 
>j3sredÍo oa-

ricinas e redae-

CAFÉ YTUANO 
J'\ se acha elegantemente instai— 

lado á rua Direita n. 53 esto bem 
m »ntado estabelecimento, de pro
priedade do snr. Luiz Gonzaga Bi
cudo. 

Ah ha de tudo O que possa agra" 
dar ao publico mais exigente : café 
era pò, manteiga de primeira qua
lidade, eacao t>m pò e em barra, sal 
refinado, assacar, fubá» vinhos finos 
etc* etc. 

Sabem que mais : cheguem até 
lá e vejam o que é bom e o qu 
realmente barato. 

CIRCO G t l A R A N Y 
Visitou-nos o sr. José da Ro-

cha, secretario da Companhia 
dirigida pelo artista João Alves 

e nos communieou que.sabbado 

da semana próxima,a dita * o m 

panhia devera estrear níist 

dade. » 

O circo Guarany acha-se 
-çíoaestHjornaU Rua do Com raer j t u a| m e n t e installado na visinha 
cio \\. bz esta instaüada uma mesa ... , a , , 
da coramissao de revisão do alista-1 v,llfl do Salto, onde fez u m a 
mento eleitoral, oo.de serão attendido temporada, necessária á refor-
diariamente todos aquellcs que se 
quizerem alistar. 

Os interessados não devem per* 
der teinpõ jiem deixar paia a ul
tima hora uiC serviço de tanta ne
cessidade. 

O voto é um direito do cidadfto 
e ao mes^io tempo um dever do 
patriota; por isso todos os borw bra-
ziieiros devem ser eleitores. 

ma do seu pavilhão e onde tem 

tido boas enchentes em todos 

os espectaculos. 

S A L T O 
A visinha villa recebeu no do

mingo passado a visita de um gran
de grupo de Iudaiatubanos, com
posto da melhor sociadade daquel-
la villa. Entte elles vieram os srs. j 
major Alfredo Fonseca, Benjamin v 

L. Almeida, Francisco 
Guimarães, José TunjJ 
to 

Celestino 

U M CONTERRAN 
Deve chegar amanhã "ã 

Paulo o nosso illustradó con 
terraneo Tenente Dr. Paulo 
Gomíde, engenheiro militar, 
formado em dezembro |).p. 
S.S, foi nomeado ajudante 

de ordens do 4.# districto mili
tar, cujo commundante taill- sos amigos tire, João Martins, J. 
bem é ytuano. Mamede da Silva, Joaquim Amaral 

IUJO Campos, An
tônio H. Soares e outros, de cujos 
nomes nAo podeo»os tomar nou,-
também veio a banda de musica de 
Indaiatuba. 

Os visitantes foram recebido» na 
estação, pelas duae bandas loeaes, 
commiseões da câmara» direetorio, 
Parcchía, Imprensa etc; e os nos-

CINEMATQGEAEHO 
Domingo passado a Empreza 
Merlo & Pinto deu, era despedida um 
bello espectaculo, bastante concor 
rido pelo publico ytuano, que mais 
uma vez foi apreciar as vistas do seu 
importante apparelho. 

Foram muito applaudidas entre 
outras as explendidas peças falha»' 
tes : Opereta, Rigolétto (quartettoj 
e Rigolétto (soprano e Barytono). 
Causou grande sueçesso a vista= 
Carletto e Rccca, que constitue ver 
dadeira novidade. 

rilliantou 0 espeetaculo a 
||cao musical "Joào Narciso" 

ipreza deve estrea^^^||iQj 
sabbado ei 

em vista da per 
aarYlho e da nov 
•xhibidas) deverá 
clientes todos os 
realizar. 

espectaccl 

TÍTULOS DE ELEITOR 
Os eleitores alistados em 1905 

e 1906 podem procurar seus 

títulos no cartório do 2\ officio, 

do dr. Nicanor Penteado. 

) 
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EDITAES 
címposto de Sndustria e 

profissão 

em do cidadão Hermo* 
s Brenha Ribeiro, In-
ente de Obras e Finan

ças desta cidade de Ytú etc. 
Faço sciente a todos os in. 

teressados que, todos aquelles 
que estiverem com as suas 
casas de negócios abertas até 
esta data e não mais queiram 
continuar com os mesmo?, 
deverão cumuiuiticar a esla 
Câmara, afim do que seus no
mes sejam eliminados do lan 
çamento para o pagamento do 
Imposto de Industria e Pró 
fissão. 
«Secretaria da Câmara, 31 

de Dezembro de 1906. 
Francisco Nardy 'Pilho. 

Secretario interino. 
— o — 

amposto de Sndustria e 
cfrofissão 

De ordefti do cidadão Hermo* 
genes Brenha "Ribeiro, In-
tendente do Obras e Finan
ças desta cidade de Ytú, etc. 
taco saber a todos interes* 

srlos que o imposto de In-
stria e Profisões será pag > 
urante. todo o mgz de janej' 
a bocca do cofn\ 
Ouirosim faço sciente* que, 

de conformidade com a lei 
n* 107 de 26 de Dezembro de 
1905, todo aqüelle contribuin
te que durante esse prazo não 

moilo conhecido nesla cidade, 
onde costuma vir todos os an-
nos a serviço de sua profissão, 
tem o prazer de communicar 
ás Exmas.Famílias que aehà-
se de novo á sua disposição 

^ mento de águas e rede de ex-
goto* desta cidade, de accordo 
com as? plantas e orçamentos 
organisados pelas engenheiros 
doutores Luiz Marinho de Aze
vedo e Francisco de Mesqui
ta liarros, e que se acha naIpara todo e qualquer trabalho 
secretaria desta Chmarn, onde'conseqüente á sua arte, espe-
poderio ser examinadas pelosfrando continuar merecer a 

'preferencia que sempre lhe 
dispensaram, n i certeza de 
que envidará Iodos os esforços 
para corresponder á confiança 
que lhe depositarem. 
Rua de Santa /fita n- 117 
Ytú, 2i de Dezembro 1906' 

João Damy ' 

TO!) •sta 

caso NO 
respocti-

r o pagamento do" ries~-1 v o con€iatt)> no prazo marca 
'do por esla Gamara fica sujei 

pretendentes 
Os candidatos deverão apru 

sentar suas propostas á esta 
Câmara ate o dia % de Feve
reiro em carta fechada, com 
firma reconhecida e em ter* 
inos claro-; e precisos. 
Os proponentes na oceasiã» 

de apresentar os seus projecíos 
deverão, a titulo de garantia, 
depositar nos cofres muntei 
pães cinco contos de reis 
(õ:000$000,)não tomando a 
Câmara conhecimento do< pro
postas cujos proponentes não 
tenha obcervado esla cláusula. 
Uma ve/, deliberada a es 

colha d-- umas das propostas 
ap 'esenfada-i, os demais con.-
currentis- podarão imcojiuuou 
te. levantara quaurias por-
elles depositadas, ficando so
mente om deposito aquella 
pertencente ao proponente,.eu-
ja proposta íor acctúta,aqual fi
cará em» deposito até a OJU-
clusão das obras. 

As' propo-las d 
abertas em sessái 

(uo*dia do veu 
prazo, ao meio di 
sença dos interê s 
O proponente cuj 

houver sido escolhida 
recuse a 

D 
lias 

oces de Figos vonde.se 
a 8J500 lata de \ kilo 
no negocio de Fomande 
Ferraz 

PAPEIS 
Quem 

PÀKA CASAMElNTOS 
precisar com pronpti" 

dão. de papeis para casamen 
tos, tpicr no civil que no relU 
gioso. o bem assim outros pa-, 
peis e requ-Tinimitos relativos 
ás diversas repartições publicas 
•'n Estado, dirija se à rua da 
Pa/ma n' 27. 

Attencão 
> 

Precisa-se comprar uma es* 
pada de official.í nforma-se na 
rvdacção deste jornal. 
Rua do Conimenio, 62. 

BEBAM Cerveja 

BAEOlNI 

Os Advogados 

M P U E L C S&ÍSflPMO 
JOàQ MARTINS DE IH- JUHEOB 

H- FQNSEC& FERRAZ-
ESCRIPTORIO: 

TAVESSA DA SÉ N. 6. 
S Paulo 

Compra se toda e qualquer 
porção, e pagâ se bem, 

Fcruamlo Dias Ferraz. 

páctivo imposto, fica sujeito 
a multa de 20c/a sobre a im|

l0.a lllalla d e cinco cont 
portancia a pagar e 80% case reis-

s i le 

a cobrança seja feita por exe 
cução judicial. 
E para que chegue ao co

nhecimento de todos e nin
guém allegue ignorância, pas
so o presente, que será publi 
cado pela imprensa.Francisco 
Nardy Vilho secretario interino. 

Serviço de (fjgruas e $x~ 

ffotos 

Edital de Concurreneia 
Dr. Luiz Marinhi 
do Presidente e 

Gamara, Dr. 
uíta Geribello 
Brenha Ribeiro Inten 

ntes Municipaes desU ci
dade de Ytú, ni-forma da 
h i e devidamente auetori; 
sados peiís. Câmara Munici
pal etc. 
Faz saber a quem possa in

teressar que,pela lei n: 135 de 
2 de Dezembro de 1306,foram 
aulonsados a abrir concorrên
cia a particular ou empresas 
que se proponha a executar 
os serviços do novo abasteci-

Por esta concorrência não 
se obriga a Gamara a acceitar 
qualquer das propostas apre
sentadas, reservando -se o di
reito de escolher aquella que 
melhor julgar, heni como o 
de annullar a presente con
corrência, caso não mlguo ac-
cèitavel nemhuma das pro-
postas apresentadas. 
F por assim haver delibeiado 

a Gamáramos, pela mesma de* 
vidameule aucEorisados, mau-
damn» lavrar o presenle ̂ ciitàl 
que s»erá publicado na impren-

e em outros diários 

UA DIREITA N. 
âffeste estabelecimento encontra"se sempre su~ 

perior café era pó, assucar refinado e filtrado, sal 

refinado, chá nacional de Sllorumby e estranhei* 

ro, chocolate do Slloinho de &uro, cacau, mantei* 

ffa fresca do TurVO e Trahytuba, queijos mi

neiros recebidos semanalmente e outros produetos 

Iaeticinios, biscoitos naeionaes e estranqeiros, qrran" 

de variedade em conservas. 

Distribue-sc coupons aos freguezes da casa com direito 
a lindos prêmio; 
ra chá, etc 

como sejam: c >pos, chicaras, colheres pa\ 

i 

secretario interino" 
o escrevi. 
Dr. Luiz Marinho de Azevedo 
Dr. Graciano Geribello 
Hermogenes Brenha Ribeiro 

CASA COMMISSAEIA 
òvaristo cBlachado Srmão d- (Fomp, 

JECon. S a n t o s 
efeliciano cPicudo 

Representante em YTü ) ? 

Faz adiantamento em dinheiro, fornece sacaria e encan
ga-se cio despacho de qualquer quanlidade de café paraaque 
Ia importante e acreditada (irmã. Paga nesta praça os sa 

Afmador e concerta 
dor de pianos 

í> abaixo ass>gnado, afinador dos das contas de vendas, de seus comraittentes 
c conceríador de Pianos, já' 23 RUA PO COMMEKCIO 23 

http://vonde.se


REPUBLICA 

5lcr (Üraitòe Slrmajcm 
A r 

r5D 
(ESQUINA DA RUA DIREITA) 

O actual proprietário deste grande estabelecimento re 
sdveu fazer uma grande reducção nos preços de todo < 
sortimento de MOLHADOS,LOUÇAS E FERRAGENS. 

"ttomoao 
Super/ores vinhos Verde e Virgem 

a i.ooo a garrafa 

Fstes vinhos são importados diretamente do lavrador, 
em Portugal, e não passaram pelos armazéns de Viíla Nova 
de Gaia, como em geral cs que se vendem no commercio. 

TcniHii ai li 
José u/ias Silavinho. 

Mereadinho iaUense 
DE 

GAETAN0L1RERAT0RE & £. 
0 Proprietário deste popu 

larissimo estabelecimento avi-
za ao publico desta cidade 
que, chegando ultimamente de 
Itatta, trouxe em grande quan-
íid de o atamado vinho CE-
22ASUOLO que garante ser de 
pura uva e que não se err 
contra em outra qnalquer parte 
Este fei aoalysado em tfanlos. 
Rua 7 de Setembro — Salto 
cfreço sem conpeíencia 

ENDE-SE*ca*a (ia 
roa da Gunvtnção n.13 
ne^ta cidade 
Trata-se^com ?. Bicu

do á Rua do Commercio n .32 

oces de Ivhngaba Jà 
de-te anuo. vende-se em 
casa de Fernando Dias 
Ferra».jg 4$00 > Lata Ale 

i L kíío. Largo do Garmo — R u a 
o Commercio n- 173. 

,6 

|Mafmoaria de ifficínade Baniam IfuanaJ 
RUA DO GüMMERGIO, N 

íbaixo a^signado faz sciente ao 
em geral, ([ue ne-.ta ofliema, alén 

, iar com toila a perfeição qualquer obra em mar, 
* egualmente executa em pedra granito, do Salto,' 
cunstrucções. como para túmulos, de qualquer for ..a e 
desenho. Acha-se nesta casa um t><io»vx de ti 

o ie; r. 

em inlir.noro «•._.; . ' 

a 400 rs. o kilo 
N >Pad iria e CcifffeitajiaAIlenià 

GKEpX^C> 
Fazemos scienle a quem in* 

teressar que encarregamos o 
Snr. Marco Steinor. á Rua 
Direita, n. 35, da venda, na 
cidade de Ytú, do Gelo, fabril 
cado em nosso estab 
to. 
Salto, 5 de Novemh 
Società per VEspo 

per Vndtistria Ítalo 
cana 

A'S EXMAS. FAMÍLIAS 

No qna-ton*. 6, d» Merca
do, encontrará opa Mico todo 
os dias, tripas, fígado, cora 
rão, miolos etc. tudo prepa
rado com o maior assei». 

Nunciante Cacielo> 

Ameri*-

eQUKGIÀÒ-* 
BE XX 

01 
($ balhos leitos em mármore 

® 
® 
® 

) PAPELARIA ALLÉMA ) — 

:ídpU,STA°MEHELMANN 
1)0,0 ($) Jminhu; se pai à a. rua do Coin-
p a r a íftTmercio n. *l)o. 

H E R M O G E N E S B. RIBEIRO 
formado pela Faculdade de Medi

cina do Rio de Janeiro, mudou-se 
para a rua da Palma n*. 2. 

í ~ ' " 
Nasapatarid Santos Dtimoni 

existe tom par de botas G\aaa 
i#*cas, com 6o çenti 
foma peca citrioza e di 
ser vista e admirada 
Commercio 108. 

^ • ^ i ^ t ó t ó ^ t ó á ^ i i i i 

e eraii ito 

Preços haraüssimos 

P.Bcnetti 
@f.@S©t^J@S@@^S@^@®^í>S@@©@© 

, Pires k CIIIHII 
COMMISSARIOS 

iry<??*z&*. 3^.3^^-^.^rs^^V^^*- S*ÍT3*S?r£7S>^rs*: 

lurifiGid Mista 
DE 

I 
I 

Grande sortimento de Relógios de todas as marcas e 
qualidades. Bijouteria de ouro e prata. 

Otficina de Ouriveis e Relojoelro 

TRABALHA SE EM SIXZEL E GRAVURA 

Vi Preços módicos-«oi-Jfcxa do Commercio n. 02—YTU 

K 
m 

j 
vi 

jjl 
9! 

m 
I 

Éá^^s^s^^ ^ - ^ - ^ V - « & P * ^ ^ * ^ ^ ^ < ^ ^ ^ s £ g ^ á ^ S Í 

tH_ Jrfcl 

í l -

a u l a tfeioixaEa 

e n d e r e ç o toloo"-8*^ 

Recebem café e outros gêneros nacionaes á 
comrnis?ãQ e prestam conta de venda a vista 

Especialidade em venda de ca

ies baixos 

nominunico aos srs,*i.avradores o ao 
,,ne de mudança pltfa esta 'tídade acabo de ínstalíar -
minha bem montadn"officina â Rua de S. Rita nc $ A 

e70 Emcarrego me de conslrucções de machinas para 
cafée arroz; faço Carrítellas, Tioly, Cabriolet, etc. Tudo 
na mais perfeita regra de arte, firme e solido por 

preços nunca vistos nesta praça, com todo capricho desejável 

francisço JInseimo Coelho 


