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ASSINATURAS 

Para a cidade, annoO tOflOOO 
« « semestre òjõOO 
« fora anno UlOOO 
;« t semestre 6$000 
TYP. i REDÀCÇaO-RUA bk PiLMA . 

Todos os negócios concernen 
es á esta typograDhia devem 
•er dirigidos á redacção da «IM

PRENSA YTUANA». 

A redacção desta fo'ha decla
ra, para os fins con/cnientes,que 
não é solidaria com as idéias po
líticas emittidas na secção—Col 
laboração. 

NÕTICIARÍO 

Sessão de adivinhação 
Reelizou-se no domingo ultimo, 

conforme noticiamos, uma ses
são de adivinhação ou cumberlan-
dismo, que foi feita pelo dr. Eugê
nio da Fonseca, na casa do talen
toso clinico dr. Joaquim Maria-
no. 

O dr. E da Fonseca executou, 
tudoaquillo que lhe foi ordenado, 
mentalmente, por diversas pes
soas, tendo os olhos vendados. 

Assim é que tirou a gravata do 
dr. Silva Castro, conforme se ha
via determinado, entregando-a a 
uma senhora ; mostrou uma mu
sica que havia sido collocada en
tra grande numero de outras em 
cima do piano ; tirou da mão de 
uma senhora uma flor entregan
do a a outra c o que é mais not?-
vel achou a pagina de um livro e 
r'pquella uma palavra que todos 
haviam marcad >. 

Não tivemos aírrda,^ <» de 
assistir as sessões J•» c 
dro Vais ; mas, pelo rfue tem 
lido o dr. Eugênio da Fohse'ca 
todas, ou quasi todas as adivi
nhações d'aquelle celebre cumber-
landista. 

U m a animada soirée deu fim a" 
agradável reunião a qual compa
receram algumas famílias e cava
lheiros. 

Agradecemos ao dr. Tonseca o 
convite com que nos distinguiu. 

Congresso Nacional 
Eis o discurso pronunciado pe

lo sr. dr. Prudente de Moraes ao 
ser eleito presidente do Congres
so : 
O si*. F*ru.dLeiit© d o IVto-

r a e s (ao sentar se na eadeira de 
presidente)—Srs. membros do Con 
gresso Nacional Brazileiro—Tive 
a honra de pertencer á phalange 
de patriotas que durante 19 an-
nos fez a propaganda da Republi
ca em nossa terra, arvorando co
m o bandeira o £lorio«o manifesto 
de 3 dt Dezembro de 1870. 
U m dos últimos soldados aessa 

phalange (não apoiados) pelo presti
gio t pelo valor (não apoiados), en
tretanto nunca reconheci supe
rior quando se tratava da dcdica-
çã c da lealdade a bandeira re
publicana. 
Nunca, absolutamente nunca, 

duvidei da victoria da Republica 
em nossa terra.Para crel-o firme
mente, quando outras razões não 
houvesse, bastava considerar que 
o Brazil é uma parte da America, 
e a America pertence á Republi
ca, pertencence á democracia. 
(Apoiados. Muito bem, muito bc 
Os grandes erros a .cumulados 

pela monarchia nos seus últimos 
annos abreviaram a época feliz 
do adoento da Republica que se 
realisou pela gloriosa e nta 
revolução de ID de Novembro de 
1889. 
Nunca, porém, srs membros 

do Congresso, mirou nas minhas 
previsões que me pudesse caber 
a extraordinária honra de presidir 
o G Constitui» *e 

nn 
ireniii< 

r-me e 
| 1 poSl 

O sr*. A-ilgoIo M a c h a d o 
—Justa homenagem. 
O sr. pi*o»AdLon.t©—E se 
o aceito, apezar de reconhecer 
que elle é muitíssimo superior ás 
minhas forças, é porque, srs. 
mer Congresso, eu con
to c devo mesmo coniar com o 
concurso de vós afim de 

publica se mantenha na altura da 
sua elevada missão e coopere pa
ra que no prazo mais breve que 
lhe for possível, desempenhemo-
r.os da grande responsabilidade 
que sobre elle pesa, decretando 
uma Constituição que estabeleça 
a federação em bases sólidas,lar
gas e verdadeiramente democrá
ticas porque essa é á ardente as
piração do nosso paiz, que neste 
momento tem as suas vistas vol
tadas para este Congresso. 

Cumpramos, pois, o nosso de
ver, e esforcemo nos para que no 
prazo mais breve possível, a glo
riosa e incruenta revolução de i5 
de Novembro possa estar legali-
sada por um facto que faça hon
ra aos Estados-Unidos da Ameri* 
ca do Sul. (Muito bem, muito bem. 
Calorosos applausos.) 

Jury 
SFoi marcada para o dia 26 do próximo mas 
a Dezembro a quarta e ultima sessão deste 

anno. 
Consta que ha cinco processos para serem 

julgados. 
ispendeu a sua publicação o Jornal da 

Tarde de &. Paulo. _ 
De volta a esta cidade checou antes de hon-
tem do Rio das Pedras, onde demorou-«e al
guns dias, o sr. Joíío Fogaça de Souza Frei
tas. 
11 Correio Paulistano" 

Pedem-nos para reclamar que tem vindo 
muito irregularmente para esta cidade aquel-
le nosso collega. 

Nós, deixamos de receber o numero de ter
ça-feira ultima. 
Foi elevado a cardeal o sr d. 
A itoriio de Macedo Costa,cctual 
arcebispo da Bahia e um dos mais 

s b */.!... 
Tal noticia é dada poi jorn 'es 

do P^rá. 

O barão ̂ o Rio Ap 1 foi nomea
do ajudante gener.d do exercito. 

Já foi terminada a inquirição de 
testemunhas que fez o dr Osariodo 
Freitas, digno diM 'garfo desta cidade, 
sobre um pretendido ronfliclo que 
constava ter so dado ha dias cm ( 

breuva, e, qu« sçgundo nos consta li
mitara S'1 a ameaças nasci<jasdo qu 
toes políticas. 



Anniversario 
No domingo ultimo o sr. Elias Pe 

reira Mendes ofTereeeu a alguns a mi 
JÍOS e famílias um jantar c uma soirée, 
«ti sua fazenda, para festejar o anni
versario de sua senhora d. Clementina 
de A. Pereira Mendes. Dansou'ie 
animadamente aié ás 5 horas da ma-
nhS, sendo feitas saudações á d Cle-
iiKMitina e d. Lmenia de Andrade que 
lambem fez anoos no dia immediato. 

Acha-se enfermo, ha jã alguns dias, 
um nihinho do sr. Francisco Rocha 
ctfmrnerciànte desta praça. 
Desejamos o seu restabelecimento. 

Um dos melhores remédios, talvez 
o melhor, é certamente o X ^ R O *E 
D O DR. Z E D » que mais depressa 
rm Hl i ES C O >UELU-

CHES.CATARRHOS. EINSOM 
NIAS PERTIN*ZES (Paris-Rue 
Droutt, 22 e nas pharmacias 

i i]r su • 
<ua exma. família o sr. Joaquim 0*lv5o<l* 

iobrinho. 
Cun tamol-o. 

TELEGRAMMA 
RIO, 22 
-OCongresso elegeu a comrnis-

sáo que tem de dar pa-ecer sobre 
constituição, por estados, do se 
guintt modo : 

\mazonas. Machado ; Pará, 
Lauro Sodré ; Maranhão, Case-
miro Júnior; iSauhy, Theodoro 
i'achcco ; Ceará, Catunda ; Rio 
Grande do Norte, Amaro Caval
cante ;Parahyba, Nciva; Pernam
buco, 1 >sé Hy^in•» ; Alie; >as, Ga-
bino B ip Vul.ídao , 
Bahia. Virgifio D i ; Espirito 

Gil Goui.it ; Rio. Laper ; 
S. Paulo, Bern.ir i-Cafnw 
Paraná, Ubaldino ; Santa Calha-
rina, Lauro Muller ; Rio Grande 
do Sul. Júlio de. ( Vlinas, 

inheiro ; il F( de: 
Lopes Trovão ; ipl-
do Bulhões ; Moto Grosso, Aqui-
lino do Am.irai. 

E. F. Sal Paulista 
i -apresentado pela engenheiro chefe 

d'aquella estrada C. A. Mo;sing ao seu pre
sidi' MrtvlasJc- o relatório 
don aentoentre Yrú <• líruape. 

—D.z o Commcrcio de Iáfuape que. no dia 
12d ia da tar
de, I ide a ul-

I i linha de exploração de Ipua-

Í total da 

ính I kilometros. A ultima estaca 
foi' nontanha de mi-
nereo entre as minas nova e velha. 
Terminou o s u curso ji ridico 
o nosso c o'lega do Corrti) Paulit-
tnno dr. Wencealau Queiroz. 

Festa do Coração de Jesus 
Real domingo ultimo, na vil-

la i a festa fraejo Co 
ção as, consi i missa can
tada io e procissão á tarde. 

Houve muita concurrtneia. 

IMPRKHSAY TUANA 
• • M M M W iHHMnMaaofknr 

ssog 

leit< ra u m artigo que faz 
na secção livre, o sr. Delohino 
Leite de S o u z a ^ 

Foi auetorisada a abertura de
finitiva da linha férrea Carril ltati-
bense, visto acharem se concluí
dos os respectivos trabalhos. 

Partiu para o Jahú,onde deve demorar-»» 
15 dias o sr. Antônio Domingues de Sam
paio. 

Remetteu-se no dr. juiz de direito desta 
cidade a carta de doutor conferida pela I 
culdade de Medicina do Rio de Janeiro, ao 

\ntonioConst 
tro, para lhe aer entregue. 

Charadas 
(OFFERECIDAS A EXMA. SRA. D. RO

SAI.IN A N. DE ARAÚJO) 

2—2 Neste dia festivo esminha-
m u I h e r. 

2 — 1 N o caixão come-se p 
caçar. 

2—2 Na cabeça corre o mon
te. 

1—1 — 2 Na musica a nota na 
escola presa-sc 

J. LOLOT. 

'SECÇAO LIVRS 
A o p u b l l o o o pela m l -

ülia dignidade 
Chegando ao meu conhecimen

to que o sr. Manoel Dias Ferraz 
Júnior tem dito a varias pessoas 
que causei-lhe prejuízos na im
portância mais ou menos de qua» 
trocentos mil réis (4.oo$oooj, du
rante o tempo que trabalhei e toi 
mei conta do seu sitio e uca/u-io ; 
venho ao publico declarar que o 
que disse o referido *.r. Manoel 
Dias Ferraz Júnior "ão nas>a dz 
uma inverdade e calumnta,e para 
prova convido o dito sr. para vir 
ao publico declarar ou explicar 
d»! que forma e em que condições 

lh • esse prejuízo ̂ <>b pena 
de Sv- o não fizer ficar c ra-
do como um calumniador ousado 
perante os homens sensatos e as 
pessoas que me conhecem. 
Salto, a5 de Novembro de 1890. 
Delfno Leite de Souza (vulgo Deco) 

Reconheço verdadeira a assi» 
gnat ra supra de Delfino Leite de 
Souza (vulgo DecoJ, do que dou 
íé. Salto de liú, vinte e seis de 
Novembro de mil oito centos e 
noventa. 

E m testemunha J. C. C. do 
verdad< 

João da Costa Coimbra. 
Salto 26 de Novembro de 1890. 

Joio da Costa Coimbra. 
(seUado) Escrivão 

EDITAL 
O dr. José Rolim de Oliveira,Ayi 

res, Juiz de Direito e de O r 
phãos desta c o m a r c a especial 

dtltú,*tc. 

Almanaü do Estado ds S. 
Paulo 
A Companhia Industrial Paulista 
encarregada de editar aquelle impor
tante Álmanak para a-anno te 4891, 
pediu ao reduclor desta folha sr.Tau-
credodo Amaral pira incumbir se de 
fornecer as informações sobre o muni
cípio de VUi e do Salto. 

Eis integralmente as palavras 
com que o chefe do governo pro
visório respondeu a commUsão 
do Congresso que o fora saudar : 

• Durante o tempo de um anno, 
em que exerci as tuneções de di-
ctador, não tive outro pensamen
to nem outroiniuito, que não fos
se servir ao meu paz na ordem 
de COUSÍ s, cre '.,. pela revolução 
de 1 5 de Novembi o. 

<oopitando, ás vez.s, a impe-
tuosidade dv. sentimentos pes-
soaes, procurei fundar uma dicta-
dura de paz e de harmonia, nao 
so para melhor corresponder á 
conliança geral do paiz, mis ain
da igualmente evitar motivos de 
appsehensóes desfavoráveis no 
extrangeiro, o qual nem sempre 
se mostrara bem disposto a julgar 
com inteira justiça os actos do 
governo revolucionário. 

«Posso ter errado ; é possível 
que o meu governo lenha com-
mettido mais de um desacerto 
administrativo ; tenho, porém, a 
consciência tranquilla, porque 
nunca me deixei guiar a não ser 
pelas suggestóes do bem c o m m u m 
que me estava cunfiado. 

«Quanto ao Congresso, direi : 
educado na arithmctica positiva 
do conde de Lipçe, quer como 
soldado, quer como homem de 
governo, j^mai» desconheci a ne
cessidade de respeitar a lei, o di
reito e a justiça, e qualquer que 
seja de ora em diante a minha po
sição, hei de manter c cumprir a 
constituição dos Lstados-Unidos 
do Brazil. 

aAproveito lambem o ensejo 
para declarar ao Congresso e di
zer áimpre sa eao povoquenun-
ca tive nem terei pejo de emen
dar ou reparar qualquer erro com-
mettido nos misteres da ublica 
administração, desde que me for 
indicado ou reclamado pelos 
meios convenientes. 

• Tenho de>ta sorie respondido 
e agradeço sinceramente as felici
tações que me dirigiu o Congres 
a o N.tCR.Utfl.» 

Ao dr. chefe de policia—foi o despacho 
que teve o rcquei if Manoel Martin» 

loner&Q&o do car
go d idade. 

alguns dias, a 
usino 

1I0 Braz. 
lanioao seu completo regtabelecimen-
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PRE SA A M * 

iber aos 41 
?al virem ou d'elie noticia tive

rem, com o praso de vinte dia^ e 
dispensados os pregões do çstylo, 
que o porteiro Dingo da Fonseca 
Salles Guerra levará em hasta pu
blica por pregão de venda e arre-
matação a quem mais der e maior 
lance offerecer, no dia i3 de De
zembro próximo futuro, â  i 1 ho« 
ras da manhã em frente a casa de 
audiências, a fasenda denomina
da »Gramma» situada no municii 
pio de Indaiatuba a uma legoa da 
estação Itaicy,com duas casas de 
morad bina de bene. 
fiei ir café, trese ca»as para colo
nos, serra d\igua, moinho, enge
nho de assucar, com cerca de oii 
to ce :tos alqueires âi urras,com 
cin mil pés de cate c< 
fronfmdo com sitio c terras d^ 

iquim Rodrigues de Birros \n 
tomo de Almeida Sampaio, José 
Estanisláu do Amaral, Francisco 
Gilváo de Barros Leite,dr. Fran« 
cisco de Almeida Prado, Ignacio 
de Paula L. de Barros, José Fer
raz Bucno, Joaquim ; Bueno de 
Camargo, Luiz Zumbini, Felippe 
Corrêa Leite e dr. João Thomaz 
de Mello Alves, tudo visto e ava
liado por 35$ooo:ooo ; fasenda 
esta pertencente ao espolio do fi-
nedo Narciso José] do Couto, e 
que vae a praça a requerimento 
dos herdeiros. E para que chegue 
a noticia a todos mandei lavrar o 
presente edital que será aífixado 
em lugares públicos e publicado 
pela imprensa. Dado c passado 
xi'esta cidade Je Itú, »os 22 de No
vembro de 187,0 E 1 Joaquim Vaz 
Guimaíães,E o de Orphãos, 
o escrevi. 

Jo>é Rolim de Oliveira Ayres, 

A-NNUNCIOS 

RAMAL 

A partir de 25 do corrente seráo 
trantmittidos tel^grammas dee para 
estação de São Pedro no Ramal desta 
Companhia mediante as taxas estabe

lecidas. 
Ytú, 24 de Nnmnbro ds 1890. 

losé Pereira Rebouç s. 
Inspector geral. 

junto ao Taboão, sahida 
Sa io 
Quem pretender pôde dirigir-se 

á Francisco Vicente de Campos, 
um dos compossui aores a'aquelle 
prédio, para ver e tratar. 

Attencão 
Emygdio BapÇsia Bu MIO, pondo 

sua casa « m liquid ouvida ao 
publico para alguns gêneros que ain
da exisiem na sua confeitaria a ttua 
Direita, os quaes vende a dinheiro pa
ra acabar. 

rede lambem ás pessoas que lhe são 
devedoras o obséquio de vheni sal
dar suas contas, visto que sea 
de saúde não permitte fazehò pes
soalmente. 

CASAS 

Vende nr.ui-
toscpi Jin" 
tal, bastantes arvoredos e pastos 
com água dentro, n'esta cidade, 

Vende-se no Salto d'Ytú 4 ca
sas, sendo uma no pateo da egre-
ja, tendo um terreno no mesmo 
paleo com 19 i|2 metres de fren
te e 21 de fundo ; três ditas indo 
para a fabrica do dr. Barros. O 
motivo de se vender c porque o 
seu pi oprietario trata dereiirar-se 
para qualquer localidade deste 
Estado. As referidas casas rendem 
actualmente o prêmio de 10%. 
Quem pretender pode dirigir-se 

ao seu proprietário na mesma vil 
a Fernando Dias Ferraz. 

E" d e VLLTCI o^ao«»itu.aclo 
oüziioo 

Campinas, 22 de Novembro de 
1886. 
lilm. Sr. Luiz Carlos de Arruda 

J Mendes—Tenho receitado com 
| rande vantagem, n* minha roo 
è desta clinica nesta cidade, o seu 

preparado Pós anti hemorrhoida 
rios, com grande suecesso « va» 
tagem. 

Outt osirm declaro lhe que aia 
tU não tive accidentt algum a no 
tar. Pôde fazer desta o uso que 
lhe convier e dispor sempre do 
seu admirador e obrigado.—Di . 
ThomazAlves— Depositários: J. Va 
lente & Comp. n'estacidadã. 

Belém doDescalvado—Afim de 
guiar os doentes de boa fé, qut, 
desesperados com seus incommo 
dos, gastara dinheiro com medi

que nada approveitam, faço 
publico t jurarei se preciso for 

soffri muito tempo com uma 
ida na perna direita e 

que só sarou depois que tomei o> 
i verdadeiro» depurativos—Licor 

lado cnmo^ P6< 

Jepèrativo^ de Mendes. 
Fazenda Alliança, 25 de Outu 

brode 1889—Iu« Antônio de ̂ *-
meida-Depositarios : J. Valenta 
& Comp. n'esta cidade. 

Aos allemães—O abaixo :assi-

gnado attesta que esteve entreva-
do com o rheumatismo, e que toi 
tratado com todo o esmero «: que 
só levantou se, e considerava-se 
bom com ires VÍJIOS do Anti 
rh -umntico Paulistano do ~;r 
pharmaceutico Luiz Carlos. 
Arar-quara, 22 de Janeiro de 

i?$S-Anionio kcoa-Depositanos : 
J.Valente & Comp. n'esta cidade. 

Decididamente o grande* consn 

m o e a extrnord; ^ a 

verdaceíraprova da effi das 
Pílulas sudorificas de Mendes pa
ra a rápida cura da iofluenza, dc-
fluxos e constipacó'. —Dcposita-
rios : J. Valente & Comp., n'esta 
cidads e em S Colos do Pinha! 
na pharmacia Luiz Cario* que res
ponde as consultas para o us* 
dos ieus preparados. 

PREÜSASE 
De trabwlhadores para plantar 

canna. 
Informações nesta lypographia. 

lUlvlinu l/l u m uramVU 
Diminuindo o ferro na econo-

,1 incipnlmente no san
gue, manifestam-se logo ane-
mia, ehlorose e pallidez ; nas 
mulheres, a m enf tor-

regular, com a? suas 
conseqüências. 
Os habitantes jd«spaizesquen-

ííremda cloro-anemia 
ilin, velae sobre 

1 fa-

0, durante a ama-
. para augmentajrdta 

a quantidwie, melhorando so-
bre-tudo a qualidade do leite ; 
só assim, as creanças hac de 
fortal V unit-a prepara-

nin êxito 

istante, eque obt< veaa mais 
inVejades recompensAS em to-

FERRO 
B R A ne é u m 
de ferro solúvel, d alysado, re-

cieniificamente o 
ferro contido na economia. 
Elle não tem sabor desagra

dável ; tomado por dose de vin
te gottas,misturadas com qual
quer liquido, em todas as refei
ções, cura as moléstias que ne
cessitam ferro. 
Seguindj o meu conselho,ve-

reis quão relevantes serão o* 
serviços prestados pelo F E R R O 
BR AVAIS. 

Dr DE COPBIÍ 



T '̂'P -NSA YTUANA 

ULSÂOD 

Fumo especial 
DO RIO D A S P E D R A S 

Jf Este turno nada falta, tem tudo 
para quanto é bom, forte,aroma-
tico e de bom paladar. Vende-se 
•o Salto d'Ytú, no armazém de 
Fernando Dias Ferraz; pacote de 
l5 kilos 5o#ooo, t küo 4$°oo. 

de ÓLEO FURO 

FIGABG DE BACALHAO 
CC 

HYPOPHOSPHITOS 
DE CAL_E^SODA. 
Tão agradável ao paladar como o leite-

Approvada pela Exma. Junta 
Central de Hygiene Pub

lica e autòrisada 
pelo governo. 

O frrande remédio para a cura radi
cal da TÍSICA, BRONCHITES, MA-
CROFTJLAS, RACHITI8, ANEMIA, 
DEBILIDADE E M GERAL. DE-
FLÜXOS, TOSSE CHROMC/>, 

Al< FECÇÕES D O PEITO E D A GAR
GANTA e todas as enfermida-
sumptivas, tanto nas crianças como nos 
adultos. 
Nenhum medicamento, até hoje desco

berto, cura as moléstias do peito oTÍa* 
respiratórias, ou rost belece os débeis, 
os anêmicos e os escrofnlosci com tanta 
rapidez como a Emul*ão do Scott. 

A venda IM» principaes Góticas o 

ATTENCAO 

CHEGOIT 
* m UMA NOVA REMESSAIDE CARRINHOS, AS MUITO CONHECIDAS'CAOElRAS PREGUIÇO* 
*AS,CUW\AI)ASKOSV10}UM LINDO SORTIMEN 1 COBRAS DE M \DEIRAS EJPH AN TASÍA PAR * 
QRNAAtENI O DEJSALAS, EM CASA^DE 

GUILHERME WITTE 

15, Rua de S. Bento 15, 
S. Paulo 

PAPEL 
DE 

EMBRULHO 
/ ! i ! > • -. <i nesta íypographia a 4$003 arroba 
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ORIENTAÇÕES PARA O USO 

 

Esta é uma cópia digital de um documento (ou parte dele) que pertence 

a um dos acervos que fazem parte da Biblioteca Digital de Obras Raras e 

Especiais da USP. Trata-se de uma referência a um documento original. 

Neste sentido, procuramos manter a integridade e a autenticidade da 

fonte, não realizando alterações no ambiente digital – com exceção de 

ajustes de cor, contraste e definição. 

 

1. Você apenas deve utilizar esta obra para fins não comerciais. Os 

livros, textos e imagens que publicamos na Biblioteca Digital de Obras 

Raras e Especiais da USP são de domínio público, no entanto, é proibido 

o uso comercial das nossas imagens. 

 

2. Atribuição. Quando utilizar este documento em outro contexto, você 

deve dar crédito ao autor (ou autores), à Biblioteca Digital de Obras 

Raras e Especiais da USP e ao acervo original, da forma como aparece na 

ficha catalográfica (metadados) do repositório digital. Pedimos que você 

não republique este conteúdo na rede mundial de computadores 

(internet) sem a nossa expressa autorização. 

 

3. Direitos do autor. No Brasil, os direitos do autor são regulados pela 

Lei n.º 9.610, de 19 de Fevereiro de 1998. Os direitos do autor estão 

também respaldados na Convenção de Berna, de 1971. Sabemos das 

dificuldades existentes para a verificação se uma obra realmente 

encontra‐se em domínio público. Neste sentido, se você acreditar que 

algum documento publicado na Biblioteca Digital de Obras Raras e 

Especiais da USP esteja violando direitos autorais de tradução, versão, 

exibição, reprodução ou quaisquer outros, solicitamos que nos informe 

imediatamente (dtsibi@usp.br). 


