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Conforme noticiaram os 

jornaes da Capital, depois 
de um rigoroso inquérito 
procedido no Correio de 
São Paulo, e não po
dendo ser apurada a res
ponsabilidade dos empre
gados, sobre extravio de 
cartas encontradas em um 
quintal, foi demettido o 
expeditor da correspon
dencia.

A maior parte das re
partições publicas do nos
so paiz, precisa de refor
mas e grandes. Torna-se 
necessário que as reparti
ções publicas, sejam occu- 
padas por pessoas idôneas 
e que saibam cumprir me
lhor com os seus deveres, 
e não empregados prote
gidos pela política. Em 
quanto a política intro- 
metter-se em tudo, o pu
blico será sempre mal ser
vido, e o extrangeiro fará 
máo juizo do nosso paiz. 
Muito empregado pensa 
trazer o rei na barriga, 
por ser afilhado de qual
quer um clygarcha; e por 
essas e outras, sempre 
m altrata o publico além 
do serviço moroso e ruim.

A futura presiden
cia do Estado
E ’ realmente promisso

ra, a nova era política, 
cujos horisontes vão se 
descortinando no céu da 
nossa amada Patria. O 
movimento de regenera 
ção e alevantamento do 
regimen proclamado a 15 
de Novembro vae pouco 
a pouco augmentando-se, 
e ha de fazer com que no

sólo bendicto do Brasil 
tremule a bandeira da li
berdade, sorrindo ao ver 
que está distendida por 
sobre a cabeça de homens 
valorosos e patriotas, que 
muito e muito o saberão 
honrar. O Estado de São 
Paulo parece agora sen
tir-se com forças para en
trar no bom caminho, 
deixando de fazer peVdu- 
rar por mais tempo em 
seu seio, a deturpações do 
regimen republicano.

Não é possivel mesmo, 
que um Estado progressis
ta e bastante adiantado 
deixasse de approvar a 
boa applicação do regi
men da liberdade. O povo 
paulista, sempre patriota, 
está disposto a trabalhar 
pela regeneração política 
da Patria. Para isso é 
indispensável, é urgente 
mesmo, que seja elevado 
á presidencia do Estado 
homens de reconhecido 
valor e patriotismo. Um 
homem ha, que, pelo pas
sado que possúe, pela 
comprovada honestidade 
até então mantida, póde 
ser eleito para esse cargo 
e o saberá desempenhar 
do modo mais satisfacto
rio possivel. E ’ capaz de 
sanar os males da actual 
política paulista e de fazer 
com que São Paulo pro
grida muito. Esse homem, 
é Rodolpho Miranda, o 
digno chefe do Partido 
Republicano Conservador 
neste Estado. Rodolpho 
Miranda tem um nome 
querido e muitas vezes 
consagrado nos mistéres 
sagrados do patriotismo.

O digno ex-ministro da 
Agricultura, cuja passa
gem por esse departamen
to até hoje deixa vêr a 
luz intensa que lá deixou, 
é o unico capaz de fazer 
São Paulo feliz.

D e o c l e c i o .

ESTRADA DE FE R 
RO SOROCABANA. — 
Chamamos a attenção da 
administração dessa estra
da sobre a irregularidade 
de ser a plataforma da es
tação de Mayrink, deposi
to de lenha. Em dias de 
trens nocturnos que o com
boio é longo, são obriga
do os passageiros de wa-

gons de primeira classe 
que ficam em ultimo lu
gar, a estarem pulando e 
procurando lugar para po
der passar, sobre a grande 
quantidade de toletes de 
lenha, espalhados em uma 
grande extensão da plata
forma, arriscando-se os 
passageiros e familias a se 
machucarem, como ainda 
hontem tivemos occasião 
de presenciar, acrescendo 
ainda, além do perigo, não 
ser a plataforma sufficien- 
temente illuminada.

Além disso, é o caso do 
sr. dr. Secretario da Agri
cultura providenciar sobre 
as desvastações das mat- 
tas, e poder assim dar ex
tração ao carvão nacional.

A Febre Aphthosa
Por D. PAUL

Esta doença é contagiosa, 
virulenta, inoculavel, epizoóti
ca ou enzootica, caracterisada 
por febre mais ou menos pro
nunciada, por uma erupção na 
bocea, labios, tetas, membros, 
etc.

Começa por febre e distin
gue-se por umas pequenas be
xigas ou empólas isoladas que 
se formam ao redor dos labios, 
mandíbulas, nariz, tetas, etc.

A febre aphthosa ataca de 
preferencia os animaes maio
res e poucas vezes os carneiros 
e porcos. O homem adquire 
tambera por contagio a doeuça.

A palavra Aphtha designa 
e refere-se ás vesiculas, empô- 
las ou erupção da bocca, tetas, 
pés, assim como as empôlas 
que se formam.

A vesícula aphthosa, qual
quer que seja o sitio que occu- 
pe, é precedida de inchação 
mais ou menos perceptível, se
gundo a espessura da pelle. 
À parte doente apreseuta-se 
algum tanto tumefacta e dolo
rida. Dentro de um ou dois 
dias a inchação dirainue e fica 
como achatada quasi na sua to
talidade, transformando-se em 
empôla devido ao liquido que 
as pústulas segregara debaixo 
da pelle. Uma vez formadas, 
as vesiculas não tardam a des
fazer-se, sobre tudo as da boc
ca e labios, por serem as mais 
expostas a fricções constantes. 
As das mucosas dos orgãos 
respiratorios e restantes partes 
da pelle podem conservar-se 
dois, tres ou quatro dias. A 
pellicula que recobre as erapô- 
las costuma rebentar por esfre
gar-se o animal em qualquer 
parte e, quando assim não suc- 
cede, rebentam por si, devido 
a pressão que exerce o liquido 
n ’ellas contidos, ao augmentar; 
o conteúdo da erupção es

capa-se, sendo este producto 
ceroso, limpido, incolor e ás 
vezes amarellado. Depois da 
abertura da vesícula e um a vez 
desprendida a pellicula que a 
recobre, fica uma chaga mais 
ou menos larga, segundo a ex
tensão da erupção. Quando 
trasformadas em chagas, as 
aphthas cicatrizam com rapi
dez, e a cura é prompta, sem
pre qne as chagas não tenham 
sido irritadas.

As chagas que se formam ao 
redor da boca cicatrizam, geral
mente, no primeiro ou segundo 
d ia ; e se tiverem sido friccio
nadas, ha o perigo de virem á 
suppuração, tornando-se n’este 
caso mais difficil a cicatrização, 
podendo até sobrevir compli
cações, taes como inflamação 
dos tendões, dos ossos, das ar
ticulações, etc.

SYMPTOMAS GERAES
A febre aphthosa distingue- 

se n ’um animal por sympto- 
mas geraes e locaes.

Os symptomas geraes são 
caracterizados por febre mais 
ou menos intensa, conforme a 
gravidade do doente. Os locaes 
distinguem-se pela erupção 
que apparece, seja na bocca, 
labios, membros etc.

Os primeiros symptomas no- 
tam-se aos dois ou oito dias de
pois de introtuzido o virus con
tagioso no organismo.

Antes da manifestação dos 
verdadeiros symptomas da fe
bre aphthosa, nota-se no ani
mal febre mais ou menos for
te, mal estar geral, abatimento 
e tristeza, ruminação irregular 
e pouco appetite. Mais tarde 
deve vir a erupção, bocca quen
te e secca, a mucosa vermelha 
e dolorida, saliva abundante, 
espessa e viscosa, difficuldade 
em ingerir o alimento e a mas- 
ticação len ta ; o focinho e as 
fossas nassaes quentes e seccas; 
os olhos lacrimejantes e o olhar 
triste. Quando a erupção está 
para apparecer nos membros, 
o animal conserva-se mais tem
po deitado, tem difficuldade 
nos movimentos, parece que 
caminha sobre espinhos e nota- 
se muitas vezes um a certa atro
pina em uma ou duas extremi
dades.

Na vacca, a erupção appare
ce a meudo no ubre e, antes de 
manifestar-se, a parte que vae 
ser atacada torna-se averme
lhada, quente e um pouco in
chada.

Este periodo febril, que an- 
nuncia a apparição do mal, du
ra um ou dois dias, pelo m e
nos, modificando-se depois e 
deixando a erupção no seu lo
gar. Ordinariamente a febre di- 
minue e começa a apparecer a 
erupção ao redor dos labios, 
focinho, etc., notando-se em 
algumas partes tumefacção, 
tem peratura mais elevada e 
dôres.

CONTAGIO
A febre aphthosa é summa- 

mente contagiosa, sendo o con
tagio geralmente deyido ao

contacto de um animal doente 
com outro são, ou pelas babas 
que cahem nos pastos que 
mais tarde servirão de. alimen
to a todos.

Quando entre o gado se no
te algum animal aphthoso, es
se deve immediatamente ser 
isolado para evitar o contagio e 
espalhamento de babas.

Succede muitas vezes, por 
differentes causas, não poder- 
se isolar todos os animaes que 
podem estar infectados n u m a  
fazenda, seja por não ser pos
sivel examinal-os detidamente, 
por não ter campo disponível 
para o isolamento, ou por qual
quer outra razão.

N’estes casos, como é tão 
difficil tomar medidas enérgi
cas de isolamento, desinfecção 
e tratamento, os minutos pas
sam e são muitos os animaes 
que adoecem, devido á facili
dade de contagio e, portanto, 
os atacados teem que soffrer 
todos os effeitos do * mal, que, 
apezar de não serem mortífe
ros em grande proporção, to
davia produzem atrazos e en
fraquecem mais ou menos os 
animaes, segundo a força e du
ração da doença. O que con
vem, quando se nota epide
mia ds febre aphthotosa no 
gado, é fazer com que se com- 
munique a todos, porque d ’es- 
ta forma o mal é muito fraco 
e consegue-se com isto a immu- 
nidade de todo o gado por um 
anno ou mais. Para a inocula- 
ção tomam-se babas de um ani
mal que se deseja contaminar.

Com este methodo de infec
cionar os animaes sãos amea
çados consegue-se:

.1°. Immunidade da aphtho
sa de caracter grave.

2o. Evitar que infecção ata
que os membros e as tetas, 
que quasi sempre pròduz se
rios transtornos ao animal en
fraquecimento e complicações 
graves.

TRAMENTO
Não ha tratamento melhor 

que as medidas sanitarias pres- 
criptas, por lei. Desde que se 
constata a febre aphthosa ou se 
suspeita da sua existencia, os 
animaes doentes e suspeitos 
devem ser isolados immediata
mente. Mas uma vez cumpri
das as prescripções legaes, é 
perraittido instituir um ira. «- 
mento apropriado ao estado 
dos animaes doentes. As indi
cações a cum prir podem por 
outra parte resumir-se ao se
guinte : Preservar os animaes 
que ainda não estão enferma
dos; favorecer a evolução da 
molestia e attenuar a sua gra
vidade; apresar a cura; preve
nir as compricações ou comba» 
tel-as racionalmente quando 
as tenha havido; evitar quanto 
possivel o enfraquecimento.

Os vapores de iodo são pres- 
criptos como meio efficaz de 
preservar os animaes expostos 
a febre aphthosa ; para obter 
esses vapores basta verter, de 
m anhã e á  tarde, n ’um reci*



"tacts*

pienie de louça ou porcelana, 
collocado a meio do estábulo 
ou local onde se acham os ani- 
maes, dois litros de agua a 
ferver com duas colheres gran
des de tincturas d ’iodo, agitan
do a agua por alguns minutos 
para que produza o vapor 
d ’iodo, que misturado com o 
fumo se espargirá por todo o 
local. Depois de tepida, pode- 
se deitar a agua que sobrar na 
ração ou na agua de beber.

Com relação aos animaes 
doentes, será necessário, antes 
de tudo, submettel-os a um 
regimen apropriado e dar-lhes 
uma boa hygiene. Dão-lhes 
alimentos faceis de mastigar 
e digerir, nunca os pondo em 
dieta para evitar maior enfra
quecimento. Dá-se-lhes farelo, 
legumes, forragens verdes, etc. 
Podem ser conduzidos ao pas
to sempre que o caminho a 
percorrer não seja escabroso; 
é necessário preserval-os do 
frio e da humidade. E ’ muito 
conveniente aspergir agua sal
gada ou avinagrada nos ali
mentos para facilitar a cioatri- 
zação das chagas da bocca. 
Quando tenham febre intensa, 
dá-se-lhes algum purgante li
geiro, como, por exemplo, 
sulfato de soda (800 grammas 
n u m  litro de agua tepida). 
O estábulo deve ser conserva
do limpo, secco e arejado.

No tratamento da febre aph- 
thosa a indicação mais impor
tante a cumprir é a de preve
nir ou attenuar e combater as 
complicações.

As extremidades, sendo fre
quentemente o sitio de compli
cações, devem ser objecto de 
cuidados especiaes. E ’necessa- 
rio m anter as doentes no mais 
rigoroso estado de limpesa, la
vando duas ou tres vezes ao dia 
não só estas como todas quatro, 
como medida preventiva, usan
do para isso de uma solução 
de acido phenico de 10 gram 
mas n 'um  litro de agua. A ca
ma deve ser secca e sã, preser
vando as extremidades do bar
ro e excrementos. Evitar-se-ha 
a queda da -unha combatendo 
a inflammação por meio de 
adstringentes, banhos freqüen
tes de agua fria ou de soluções 
de sal nitro, que se prepara 
deitando 50 grammas do sal 
n ’um litro de agua. Tambem 
dá bom' resultado o emprego 
de cataplasmas.

E ’ conveniente ficilitar a 
òicatrização das tetas, banhan- 
do-as bem com solução pheui- 
cada (1 gramma de acido phe
nico em 100 de agua) ou solu
ção de sulfato de cobre na mes
ma proporção. Devem fazer-se 
as applicações com qualquer 
das soluções indicadas, duas 
ou tres vezes por dia.

Quando a unha se desape
gue, tira-se a parte que se des
prendeu e applica-se um au- 
gmento egypciaco, sulfato de 
cobre ou terebinthina em solu
ção de 2 grammas em 100 de 
água e um a vez feito isto ata- 
se o casco com uma ligadura 
longa.

E ’ necessário prevenir e evi
tar as complicações nas tetas 
das vaccas. Separam-se os be
zerros das mães doentes, fazen
do a estas applicações emolien- 
tes de sabugueiro ou agua te
pida no ubre. Quando as tetas 
estão em via de cura, untarn-se 
com pomada mercurial ou 
camphorada. Havendo abces- 
sos, abrem-se, combatendo a 
inflammação com pomada mer
curial ou tinctura dç iodo.

A erupção na bocea e labios 
combate-se applicando qual
quer das soluções desinfectan
tes já indicadas, ou lavando 
essas partes com agua avina
grada, que se prepara deitan
do 5 colheres de vinagre em 
meio litro de agua. O interior 
da bocca deve tambem ser la
vado .cora a mesma solução.

(Da ”LA HACIENDA”)

Chefes de familia, fazei vos
sos filhos usar o grande depu
rativo do sangue «Elixir de No
gueira» do pharmaceutico chi- 
mico SILVEIRA.

ENTRE-NÓS. — Acha- 
se nesta cidade acompa
nhado de sua exma. fami
lia, o sr. dr. Joaquim Mar
ra, digno advogado no fo
ro da Capital.

Yisitamol-o.
—Acham-se nesta cida

de, hospedadas em casa do 
sr. capitão Irineu de Sou
za, as gentis Senhoritas 
Antón,ietta e Bellica Gou
lart.

Comprimen tamol-as.

REGRESSO. — Chega
ram hontem a noite a esta 
cidade, de volta do Rio 
de Janeiro, os srs. capitão 
Francisco Pereira Mendes 
e dr. Octaviano Pereira 
Mendes. Ambos foram a 
Capital Federal tra tar de 
seus negocios.

A em preza cinemato- 
graphica A. Gomes, oi’ga- 
nizou para amanhã um 
magnifico programma, em 
que seram exhibidas bel- 
lissimas fitas.

Entrou no dià 2 do an- 
dante, no seu décimo oita
vo anno de proveitosa exis
tência o nosso collega «O 
Botucatuense», editado em 
Botucatú.

Saudamol-o.

LINHA DE T IR O — 
Acaba de ser confederada 
sob o numero 167, ao Ti
ro Nacional, a Linha dê 
Tiro do Salto de Ytú.

Louvamos muito o es
forço da Jun ta  do Salto, 
por trazer aquella cidade 
mais esse importante me
lhoramento.

Muito promette a nova 
Linha de Tiro, que tem 
como patrono o veneran
do Marechal Floriano 
Peixoto.

«LA HACIENDA».— Rece
bemos hontem o primoroso nu 
mero do mez de Junho ultimo, 
da importantíssima Revista 
«La Hacierida», editada em 
Buffallo New-York Estados 
Unidos da America.

«La Hacienda»,é uma bellis- 
siraa Revista illu trada, que

dedica-se exclusivamente a
Agricultura, Creação de cado 
e Industrias ruraes, elementos 
estes para o desenvolvimento 
do progresso de uma Nação.

«La Hacienda», a revista a 
que referimos é escripta em 
portuguez.

Agradecemos a remesa do 
primoroso numero.

JUVENAL PACHECO.—Já 
ha dias que Ytú hospeda este 
filustre jornalista, digno repre
sentante do «Jornal do Com- 
mercio» do Rio.

Visitamol-o.

O ’’Commercio de São Pau
lo”, diz ter chegado uma carta 
do dr. Olavo Egydio, que acha^ 
se na Europa, na qual este 
filustre estadista, diz recusar a 
indicação do seu nome a futu
ra presidencia do Estado.

Passou hontem o anniversa- 
rio natalicio do sr. Conselheiro 
Rodrigues Alves.

Por essa rasão ”A Cidade” 
cumprimenta-o.

CÃES VADIOS. — Chama
mos a attenção a quem compe
tir, para a grande malta de 
cães que infestam a cidade.

COMPANHIA YTUANA 
FORÇA E LUZ.—Essa empre- 
za fez grande reducção nas 
lampadas de filamento metáli
co «Philipps», pa a fazer pro
paganda das mesmas.

FALLECIMENTO. — Falle 
ccu no dia 5 do corrente, em 
Piracicaba com 75 annos de 
edade. o sr. Francisco da Sil
veira Mello, abastado agricultor 
no município de São Pedro, e 
proprietário n ’aquella cidade 
onde gozava de muita estima.

Pezames.

D. AGAR DE ARAÚJO 
GERIBELLO. — Tem obtido 
melhoras esta Exma. Snra. 
digna esposa do nosso amigo 
Dr. Graciano de Souza Geri- 
bello.

Continuamos a fazer votos 
de restabelecimento.

Realisa-se amanhã ás 2 ho
ras da tarde, em São Paulo, a 
cerimonia do lançamento da 
primeira padra do Paço Muni
cipal da Capital.

A esse acto comparecerão o 
dr. presidente e os srs. secreta
rios do Estado.

BARÃO DO RIO BRANCO. 
—O exmo. snr. Barão do Rio 
Branco, muito digno Ministro 
das Relações Exteriores, que 
ee achava enfermo, entrou em 
convalescença.

«A Cidade de Ytú» faz voto 
de prompto restabelecimento.

O ’’Vinho Creosotado” do 
pharmaceutico-chimico Silvei
ra, encontra-se em todas as 
pharmacias e casas de campa
nha do Estalo.

O SEGREDO DA INDIA 
VUG —Vende-se na Pharm a
cia S. IJosé.

REMEDIO infalllvel contra 
a Maleita. Vende-se na Phar

macia* São José—Largo da Ma
triz n. 17.

RAINHA D. MARIA PIA. 
Falleceu no dia 5 do corrente, 
ás cinco horas da manhã, no 
Castello real de Stupimgi a rai
nha D. M aria/ria de Portugal, 
avó do rei D. Manuel II e tia 
do actual soberano da Italia.

A veneranda senhora, que 
contava 64 annos de edade, 
morreu victimada por um ata
que de uremia.

Estranha coincidência : a 
rainha d Maria Pia falleceu 
no Castello de Stupinigi, onde 
nasceu e onde. se casou, por 
procuração, com d. Luiz rei de 
Portugal.

A bondosa rainha foi sempre 
muito estimada pelo povo por
tuguez, fazendo jus a essa es
tima pelo seu largo sentimento 
de caridade, pelas suas nobres 
qualidades de mãe e de esposa 
e mesmo pelo seu descortino 
politico, que não pouco se sa
lientou no reinado de d. Luiz.

Nossos pezame a familia en- 
lutada e ao povo de Portugal.

Começou hontem na 
Igreja Matriz, o triduo a 
mandado do Exmo. Snr. 
D. Duarte Leopoldo, arce
bispo de São Paulo.

Foi hoje á 1 hora da 
tarde, em sessão solemne 
do Congresso Constituinte, 
de São Paulo, promulgada 
a nova Constituição do 
Estado.

Por esse motivo o dr. 
Albuquerque Lins, presi
dente do Estado, resolveu 
declarar feriado o dia de 
hoje.

ANNIVERS ARIO . — 
Festeja no dia 10 do cor
rente, mais um anniversa- 
rio natalicio, o nosso ami
go e correlligionario snr. 
capitão Francisco Pereira 
Mendes Primo.

Nossos parabéns.

Homens, Mulheres 
e Crianças

FRACOS E COM FOME

Com o verdadeiro e sincero 
agradecimento que póde expe
rimentar o coração de um pae, 
venho publicar o presente para 
o bem de tantos infelizes sof 
fredores, que talvez desconhe
çam o remedio que pode dar- 
lhes novamente a Vida. Em 
minha familia foram muitos os 
casos de tisica e todos fomos 
sempre propensos para essa 
moléstia; minhas filhas mais 
velhas, Córa e Maria, de 19 e 
17 annos de edade, foram sem
pre muito fracas e adoentadas, 
constantemente com tosse e flo
res brancas, desapparecendo o 
incommodo por muitos mezes, 
pallidas, sujeitas a constipações 
pneumonias, etnfim, sempre 
doentes, apesar dos cuidados 
dos que lhes rodeavam. Expe
rimentaram infinidade de reme-

dios sem resultado; começando 
porem, a tomar no mez de mar
ço deste anno o REMEDIO 
VEGETARIANO do Dr, Orh- 
mann, foram taes as melhoras 
colhidas, que continuaram com 
enthusiasmo a fazer uso deste 
poderoso remedio e hoje, só 
com tres mezes e alguns dias 
de uso do REMEDIO VEGE
TARIANO do dr. Orhmann, 
estãe alegres, fortes, felizes, não 
tendo mais tosse, vindo-lhes 
regularmente o incommodo; 
venho eu, com o coração trans
bordando de alegria, publicar 
este attestado, chamando a 
attenção dos paes de familia 
para tão poderoso remedio.

M a n u e l  C a n d i d o  B a r b a  d e  
A l m e i d a ,—negociante por ata
cado.—Rio de Janeiro.

Vende-se em todas as dro
garias e pharmacias 

VIDRO 9$800
Agente em São Paulo

BARUEL & COMP. 
Agentes geraes -Unicos in 

troductores
SILVA GOMES & COMP. 

R IO  D E  J A N E IR O

Cabeça, rosto, pes
coço e seios !

JULGAVAM MORTA !

Máximo, 4.° districto de São 
Francisco de Paulo de Cima da 
Serra, 14 de Dezembro de 1909 
—Illustre medico sr. capitão Al
fredo Nogueira.

Saudo-vos com toda a estima 
e consideração.

Declaro que desde o santo 
dia que consultei com o Sr., e 
mandou-me usar, fornecendo 
de seu consultorio medico e 
pharmacia o "Elixir de Noguei
ra” , ” Salsa ”, ” Caroba ” e 
” Guayaco Iodurado”, prepara
do pelo immortal pharm aceu
tico João da Silva Silveira, 
graças a este importante reme
dio, acho-me completamente 
curada, da terrível escrófula 
que soffria a dois annos e meio.

Já  tinha tomado todo o ros
to, glándulas do pescoço, parte 
do peito e cabeça; achava-me 
em miserável estado quando em 
fão boa hora me aconselharam 
a ir consultar com o Snr.. Estou 
completamente curada, apenas 
com «38 vidros» do santo ’’E li
xir de Nogueira” . Graças a 
Deus, ao meu distincto medico 
e ao ’’Elixir de Nogueira”.

Pode o Snr. fazer desta o uso 
que convier.

Subscrevo-me com toda esti
ma e consideração, sua muito 
attenciosa criada e obrigada.— 
R o b e l i a  E d u a r d a  V e l h o .

’’Attesto” ser verdade o que 
diz a senhorita Robelia Eduar
da Velho, ter-se curado do «Es
crófulas», que soffria a dois 
annos e meio, apenas com 38 
vidros de «Elixir de Nogueira».

Estancia Valins, 4o. districto 
de S. Francisco de Paula de 
Cima da Serra, 17 de Dezem
bro de 1909.— A l f r e d o  N o 
g u e i r a , — Medico.

VENDE-SE NAS BOAS 
PHARMACIAS E DROGA
RIAS DESTA CIDADE.

C asa Matriz  —  P E L O T A S —
RIO GRANDE DO SUL—
Caixa Postal 6 6 — Deposito geral  
e Casa f i l ia l— Rua C onselhe iro  
Saraiva ,  1 4  e 1 6 - C a i x a  postal 1 4 8

—RIO DE JANEIRO—
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ESMOLA.—O cego Amaro 
Gomes, nosso conterrâneo, Teio 
ao nosso escriptorio e pediu 
nos para que fizessemos um 
apello ás almas caridosas. Dis 
se-nos que, sendo cego de nas 
cença e natural desta cidade 
justo que o bondoso povo ytua 
no o coadjuve com suas esmo 
las, que poderão ser entregues 
á rua da Palma n. 90, onde re 
side.

LAMPADAS DE FILAMEN 
TO METÁLICO — Chamamos 
a attenção dos interessados pa 
ra um annuncio que na secção 
competente faz a Companhia 
Ytuana Força e Luz. Faz grau 
de reducção nos preços de 
lampadas , que tem de dois 
formatos e diversos tamanhos.

PIXA VON.—Sabão de alca 
trão sem cheiro para lavar ca 
bellos.—Yende-se na Pharm a
cia S. José, largo da Matriz 17

Sccção Livre

Para vereadores
Francisco de Paula Lei 

te—Capitalista.
Dr. Graciano de Souza 

Geribello—Med ico.
Dr. José de Almeida 

Sampaio Sobrinho — Ad
vogado.

Capitão Manoel Joa
quim da Silva Jun io r— 
Capitalista.

João de Almeida Ca
margo—Lavrador.

Antonio de Paula Leite 
Camargo—Lavrador.
Ytú, 5 de Julho de 1911.

D r . L u i z  d e  F r e i t a s .

Companhia Ytuana 
Força e Luz
Aviso aos consumidores de 
luz electrica.

A directoria desta Compa
nhia, previne aos consumido
res de luz, que, de hoje em 
diante, não m andará mais re 
ceber COM DESCONTO o con
sumo de luz do mez vencido.

Assim, pois, todos os consu
midores que desejarem goza ar' 
vantagem do desconto, deverão 
effectuar o pagamento, NO ES- 
CRIPTORIO DA COMPA
NHIA, até o d :a 10 de cad> 
mez, ou no dia antecedente, 
si o dia 10 recahir n u m  do
mingo ou dia santificado.

Outrosim, previne aos mes 
mos consumidores, que, no 
dia 11 de cada mez, mandará 
proceder a cobrança SÊM DES
CONTO, e si esta não fôr satis
feita, será, nesse mesmo dia, 
suprimida a luz ao consumidor 
que se achar ematrazo.

C o m p a n h ia  Y tu a n a  Força e Luz
A directoria desta Compa 

nhia, previne ao publico e 
principalmente aos consumido
res de luz electrica, que cobra
rá  Rs. 10$000 por ligação de 
luz, quando ésta fôr mandada 
cortar provisoriamente, por 
motivo de ausencia temporaria. 
Outrosim, que a referida im 
portancia deverá ser paga no 
t?çto da ligação.

U n h a  do T i r o  C oronel S am paio
A directoria pede aos snrs. 

socios, quando mandarem 
fazer as suas fardas etc, 
procurarem fazer todas iguaes, 
afim de evitar que quando 
sahir o batalhão fardado, não 
haja variedade de cores na far
da, mas sim uniformidade para 
poder realçar. As differenças 
de cores, ficará feio, assim 
como já ha dois typos de cha- 
peos, quando deve ser um só e 
da mesma côr e formato.

O SEGREDO DA INDIA 
VUG ! — Infallivel nas 

nevralgias, rheumatismo e ou
tras dores. Vende-se na Phar
macia S. José.—Largo da Ma
triz n. 17.

A g e n c ia  «1'A PREVIDENCIA

Virgilio Nery Brandão 

Rua doCommercio 134 a —Ytú

I'

O Doutor Luiz Gabriel de Sou 
za Freitas, I o Juiz de Paz 
em exercício deste districto 
de Ytú, etc.
Faz saber aos que o presen 

te edital virem ou delle conhe 
cimento tiverem que, estando 
designado o dia 16 do corrente 
mez de Julho para se proceder 
a eleição de Vereadores á Ca- 
mara Municipal no triennios 
de mil novecentos e onze a mil 
novecentos e treze; e de accordo 
com o decreto de 17 de Junho 
de 1911, ' convido-vos aos se
nhores Juizes de Paz e imme- 
diantos em votos para no dia 
treze (13) do corrente pelas no
ve horas da manhã a compa
recerem na sala das audiências 
deste Juizo á rua Barão de 
Itahym n. 18 (antiga rua do 
Carmo) para organisação das 
mesas seccionaes que tem de 
funccionar na mencionada elei
ção, de accordo com o decreto 
n. 1411 de 10 de Outubro de 
1906 e demais disposições em 
vigor. Outrosim convido os 
eleitores deste districto para no 
mencionado dia dezesseis de 
Julho do corrente anno pelas 
dez horas da manhã se reuni
rem no edifício numero 24 da 
rua Direita desta cidade, logar 
designado pela Gamara Muni- 
nicipal para funccionar as me- 
zas eleitoraes para darem os 
seus votos na forma da lei. E, 
para que chegue ao conheci
mento de todos, mandou lavrar 

presente que vai affixado no 
logar do costume e publicado 
pela imprensa. Dado e passa
do nesta cidade de Ytú, aos 
cinco dias do mez de Julho de 
mil novecentos e onze. Eu, 
Braz Ortiz, escrivão de Paz, o 
escrevi.

Dr. Luiz de Freitas.

Bôa Oeeasião
Yende-se um banco com 

?erramentas de carpintei
ro, tudo em bom estado.

P ara tra tar com a Viu
va de Abrahão Cunnacia. 
Rua de Santa Rita N. 44.

Fazenda Vassourai
Nessa fazenda precisa- 

se de colhedores de café, 
como de trabalhadores de 
roça, e paga-se bem. Bem 
assim de alguns empreitei
ros para fazer roçadas e 
picar lenha.

Casas para colonos

Na chacara Brazi- 
Una contractasse com 
bons pedreiros a fa c 
tura de très ou qua
tro casas para colo
nos.

Paga-se bem.
Trata-se com o proprietário.

F. P. M e n d e s  Filho.

Aviso ao Publico 
— © A  —

Alfaiataria Borsari
Esta acreditada casa acaba 

de receber um variado sorti 
mento de casemiras das mais 
modernas, e apurado gosto de 
conformidade a ultima moda.

RUA DO COMMERCIO, 96
O  P R O P R I E T Á R I O

Abrahão Borsari.

COMPANHIA YTUANA FORÇA ELUZ
Chamamos a attenção dos nossos pre

zados freguezes e amigos e dos in teressa ' 
dos em geral, para o grande STOCK de 
fio de aço para telephone, e fio de cobre 
izolado, WATHER proove e borracha, que 
temos em nosso deposito.

Sendo este artigo importawo directa
mente, estamos habilitados a vendel-o por 
preços reduzidos

Para mais imíormações, dirigir-se ao 
scriptorio desta Companhia, á rua Direita 
n. 51

intura especial 
para Cabellos, 
Preta ou Casta

nha. ” A PigmalionP
Inoffensiva, imitação 

perfeita da côr natural, e 
de aplicação facil cada 
VjlDRO 3$000.— Unicos 
depositários

Gomes & Valente 
Casa Ãiberío 

Largo da Matriz 15

Animaes Perdidos
No dia 16 do corrente, desap- 

pareceu da Chacara do Snr. 
Tonico Narcizo: 1 burro ver
melho com os signaes seguin
tes: um a mancha na ponta da 
anca do lado de laçar, uma pe- 
ladura no fio do lombo. Uma 
besta picaça, dos quatro pez 
brancos. Esta besta peitence ao 
Snr. Joaquim Dias Galvão. 
Quem der noticias será gratifi
cado.

Jum entos a venda
Na fazenda Vassourai, 

ha alguns jumentos de 
meio sangue italianos, pa
ra serem vendidos.

ÜSAE SEMPRE
Receitai e Reeominenclai com Convicção o

y  0 E na opinião dos que tem usado 
A  ult im a palavra na cura

Maravilhosa. Rapida em hora e fas vezes) em Minutos 
Da Grippe, Influenza, Defluxo e Resfriamentos 

Vende-se em todas as Boas Pharmacias. 
FU N K U Sé preparação da conceituada e autiga

Pharmacia Sauza Martins deMnVibonda
Este extraordinario preparado cuja enorme procura tem 

determinado, pela recommendação de pessoa a pessoa, 
brilhante? curas conta perto de 300 depositarios ua Capital 
Federal e nas 220 principaes cidades do Brasil.

Um vidro capaz de curar 50 pessoas (sendo no principio 
da enfermidade), vidro 2$000.

Vende-se este preparado na Pharmacia S. José 
no Largo da Matriz n. 17 de Pereira Mendes & 
Fillio.

Companhia Ytuana Força e Luz
Grande reducção nos preços de lampadas

Participamos aos nossos consumidores, que, 
resolvemos fazer uma grande reducção nos pre
ços das lampadas existentes em nosso deposito.

Estas lampadas são legitimas americanas e 
as unicas adequadas á nossa voltagem.

Preços só a dinheiro á vista
Lampadas de 6

10
16
24
32

velas 1 $ 0 0 0
1 $ 0 0 0
1 $ 0 0 0
1$2001$200

REMEDIO infallivel contra 
a Maleita. Vnde se na Phar 
macia Sao José. Largo da Ma
triz n. 17.

A começar deste mez dei 
Junho, na CHACARA j 
B R A Z I L I N A ,  Estrada! 
do Ytahym, contracta-se ■ 
plantações de CEREAES 
FORRAGENS, FIBRAS 

FUMO.
Em terras 

já cultivadas.
Paga se bem e pontual

mente.
Para mais esclarecimen- 

tos, dirigir-se ao proprie
tário

Francisco Pereira Men
des Filho.

virgens ou

CASA
Alluga-se a casa da Rua do 

Commercio, onde foi estabele
cido com negocio, o Snr. Fer
nando Dias Ferraz.

Para tratar por favor com o 
sr. José Inuocencio do Amara] 
Campos.

Por 3.500$000
Vende-se a fabrica de 

farinha de milho, deno
minada «Fecularia Ytua
na. O motivo da venda 
não desagradará o com
prador.

Tambem aluga-se a ca
sa, ondié acha-se installa- 
da a mesma.

Dirigir-se a Vicente de 
Almeida Vieira—Ytaicy.

O SEGREDO DA INDIA 
VUG !—Infallivel nas nevral
gias, rheumatismo e outras do
res.-V ende-se na Pharmacia 
S. José. Largo da Matriz n. 17.

GRAVIDINA.—E ’ a salva
ção das mulheres. Vende-se na 
Pharmacia S. José largo d 

Matriz n. 17.



A CID A DE DE YTtT

Os proprietários deste estabelecimento grapbico chamam a 
attenção dos commerciantes desta cidade e das localidades 

visinhas para a variedade de typos e matéria moderao que 

possuem,
Fazem com que todos os trabalhos que sabem Je suas 

officinas sejam executados com esmerado gosto, perfeição e pe

los mesmos preços da Capital.
Encarregam-se de fazer obras de qualquer especie, taes

como :

Revistas, Folhetos, Obras Litterarías, 
Cartazes, Notas etc.

Uma pequena encommenda que se 
dignarem nos offerecer convencerá o 
que acima fiçã ito.
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Gompifiiiia Ituana Força Luz

P H A R M A C I A  

Suo Jos©

í Lampadas de filamento
metálico

Grande novidade
G ra n d e  Reducção 

lios PREÇOS

Sem competencia
O DEPOSITO DA 

COM PANHIA YTUA-  
NA FOPÇA E LUZ

O  
K d
O «  ®

Pereirã Mendes & Filho
Largo da M atriz ,

. YT ir
Sob a direcção do Pharmaceutico:
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Medicamentos por preços modieos.
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