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rUKüílLC EM 1854

Assinatura snnual 28$000

ORGrAJM: OO PABTIDO . ^EPUBUOAJfO

S. PAULO, TBRÇA-PEIRÃ7 6 PE JDEZEMBRO PE I9Q4

MUttERO 14.843

Asslgnatura samastral 15S00O

CHRONICA LITERÁRIAII
Cabo hoje a voz a Viclruvio Mar-

condes, uin poola n quem n natureza
foi umn-dcscnronvel martrastn olmo-
xia, tal n crueza eom qua o desarmou

para os combates* da vida. Esto moço
nüo possuo mãos nem pás: 6 um
verdadeiro nlcljilo. No eralanto, é do
ver como cllo consoguc iiinntor-se em

pé (ii um modo do dizer) o caminhar,
o como so servo da extromleludo dos
braços, som palma nem dedos. Vi-o
escrever para mo. offercccr o exem-

ptar dos seus «Qimitros agrestes»: com
os dois cotos disformes segurou n

pcnnn o traçou sobro a primeira pn-
giua do livro, ora legível curstvo, uma

gentil dedicatória ao escrlptor destas
linhas.

Para qV* occnltar?. Nesso Instanlo
csiunieucl nos olhos uma lagrima in-
discreta com a ponta elos dedos, e
abençoei a nrte quo eu cultivo o quo
elle cultiva, a piedosa arte, quo fez
dermbiocliar naquclla palllda fronte
do poetn a Uor elo sonho, slmllhante
nquelln que, quando o nrabe encon-
tra nos desertos sahnrlc sduabrnzada
arca, se póelc considerar feliz, como
canta o bardo, feliz, muito feliz, por-
que, ondo clln cresço, so ftiz mais

puro o nr, mais brando o clima, me-
nos ngros se tomamospesares,menos
Viva a dor, o a vida lho corro nos
areaea nduslos como si o procodesce
no deserto a bcnçain do propheta.
Viver pela arto e com a arte, diz
Victnivio Marcondes no procmlo no
seu livro, 6 ser feliz. Realmente, a
arto 6 um vinho quo embriaga, que
faz sonhar, como nqucllo vinho do
sainnista elas «Flores do Mal», extra-
hida elcssn bizarra videira quo tem
suas raizos no cGo e no inferno.

E' o sueco bemdito quo veste do

pompas n eabana do operário, eme dá
a UlusSo do amor oos amantes des-

prezados, que recebe a derradeira ca-
rida dos agonizantes, que nnosthcsia

. a dor dos torturados, quo recebo o

Ultimo boljo dos quo procuram es-

quecer...
Já disse alguém quo gostava mais

da sciencia do esquecer quo da scien-
cia do lembrar.

Guyau sustenta quo o homem, em

geral, 6 um desgraçado : dahi n ne-
cesslelade de esquecer. Por isso é quo
n paixão dos licores fortes no homem
t universal. ísslm, por melo do ai-
cool, o operário das grandes cidades
esqueço a sua mlsoriit, o camponez
da Ilussia esqueço o seu solTriinenlo,
oalelciéo da Noruega esqueço o filo que
o entunguo o enrcgelp, o arricano cs-

quece a sua vida elo cmbreitccimento,
o irlaudez esquece a sua falta de li-
herdade, o polaco esquece n sua idéa
do pátrio perdida.

Aquelles que nüo tem bastante cner-

gia para preparar um futuro fecham
os olhos uo passado. E' n loi liuina-
nat Nuo ha sonão doía mulos do ros-
goto piern*os desgraçados: o olvido ou o
Sonho. Mesmo aqnollcs quo so afadi-
gani na vida quotidiana com proven-
tos certos e s (jurou nãp procuram por
acaso esquecer n morte T Ou si, por-
ventura, delia so lembram, não pro-
curam prolongar a vida por essn idem
clirlstã. do c6o com uma vida futura?
Ii' o sonho, senipro o sonho.

Pois a poesia, concluo Guyau, ó o
melhor dos sonhos.

Uma vez quo as religiões dogmall-
cas tendem hoje n enfraquecer-se,
conformo diz o autor ela «Irreliglfio
do Futuro», de sorto quo so tornam
cilas insufllcientos para sallsfazer a
nossa necessidade elo ideal, unia vez
quo Ines reuniões viram os seus cit-
nones destruídos ou abalados pela
seictiein, bum certo 6 quo aquellc quo
nõo conhece a distrncçuo dn arte não
possuo outra prcoccupaçüo que nüo
seja n elo comer c elo beber, do. hobor
principalmente. •

Quem diz esta verdade é uma dus
'mais sadias ecrebrações quo conipla-

narnin o melhor caminho na critica,
estudndii A luz do critério positivo,
occupnndo um di»J mais avançados
postos nn alu elos mestres como Tal-
nc e Hcimequin, opesnr do haver
morrido prematuramente na odade
de trinta e tres annos.

A arte 6 a religião do futuro. Tal 6
a crença elo Guyaq.

Arrimado, pois, n esla bordão, 6
quo Viclruvio Marcondes, o poelá alei-
Jade, consegue atravessar n via doto-
rosa da vida. A poesia recebo em seu
seio ns lagrimas do poeta c as crys-
talllza, como num divino crysol, cm
versos ou poemetos cm prosa, como
os »Quadros agrestes». Mus o mnis
admirável ó que o poeta não so te-
nha rebcllaelo coulru n sua impiedo-
sa madrasta—a natureza, a exemplo
do I.copardi, cujo organismo enter-
mico lhe dava mollvo para os mais
desolados cantos pessimistas.

O escrlptor italiano Patrlzl, esludun-
do a pcrsonoiidado do cantor da -In-
felicita» sob o ponto de vista psycho-
nnthropologlco, põe a nú o seu sof-
frlmento c como que descarna unia
chaga, pouco se importando com o
pavoroso cspoctaculo ele tamanha ml-
seria physlca o moral. O olhar per-
cuclcnte o pesquisador do sábio psy-
chologo patenteia a «causa-mater» do
pessimismo do revoltado cantor Itália-
no. E' uma devassa completa na vida
nnimlca do um poclo.

Tal é hoje o systema empregado
pela critica para se estudar um es-
crlptor. Sabe-se hoje que llousscau
chorava sentindo voar uma mosca,
conhecem-se hoje os terrores infantis
do Schopcnhaucr, aprofunda-se ho-
jc o origem Itnmoral da descrença
de llyron, dissecam-se hoje as fio-
res do mal de Baudelatrc, proclama-
se hoje a dypsomuiln de Verlalne,

. degenerada em mystlcismo religioso,
estuda-se hoje o hysterismo de Santa
Theresa de Jesus, explicam-se hoje
o* estigmas das chagas, abertos na*
mios do S. Francisco de Assis na
celebre visão em que este santo viu
descer do céo um seraphlm que pa-
rada crucificado, lendo cotio sentido
•esse momento as suas mios como
que trespassadas de cravos...

Mas voltando ao poetn Viclruvio :
como Leopardi, esperava que o antar
doa «Quadros agrestes» fosse ura pes-
¦imista para se vingar da natureza
qne o maltratou. NSo, Victnivio nío
ê um descontente conviva da vida;
ao contrario, nòtam-se no presente
volume paginas em qne o poeta se
sente uma forca dessa mesma n.iture-
*a, ponco se importando com a mela-
pbvilea do amor de Arthur Schope-
flhauer ou com o que este philoso-
pho escreveu sobre fts mulheres.

O segredo de tal milagre, porém,
esta* no culto apaixonado que vota
Tirt ii*. iu ¦'. Arte em cujo seio sonha
• melhor dos sonhos—« pa; tâ.

Hom haja, pois, essa peregrina
elóa, om cujos lábios encontra o poeta
o vinho mystlco que o fax esquecer a

grando 
"dor 

que o truuxo â vida para
solTrcr e abonçonl-a a um tempo, cm
vez ele, como tantos oulros pcsslmls-
tas hodiernos o anllgos, ropollr ns

palavras do Job : « Q»aro do vulva
eduxlsto mo ?• « Porquo mo déslo o
nascimento?».

Wf.ncbsl».u du QUEIROZ.

MA.T1UCARIA.DUTHA ó attos-
tadu por 60 clínicos de S. Paulo.

. SENHORITAS E SENHORAS
— Leiam o annuncio com esto ti-
tulo.

JUNDIAHY
Jundiaiiy, 5. —Fornm hojo recebi-

das. durante o ella, 10.003 saceas do
café, sendo 9.020 "para hnntos o 1.0.17
paru S. Paulo.

SOllOCAÜANA
MOVIMENTO DE UONTax

taeaa*
Descarregadas om S. Paulo. . 2.387
Descitrrogndas cm P. Uhaves . 5«j
Ilaldeadas om S. Paulo para a

S. P. 11. '•»*
Baldeadas em Jundiahy para a

S. P.  368
Ilaldeadas em S. Paulo para o
Norte.  ¦

Total . . 30.474

Existência de café om 3 o 4 do do
zembro do 1901:

Secção Sorocobonai
Dia 3:

Café em carros . . 35.998 scs.
Café em armazens. 3.500 ¦ 39.502 scs.

Dia 4 {
Ctiíé cm carros . . 30.128 scs.'
Café em armazéns. 1.702 ¦ 37.890 scs,

LONDRES
.. LoNiinns, 5. - O mercado dq café
abriu hojo inalterado dn abertura an-
terior, cotondo-üo 30|9 para dezembro
por c. w. t. ( coroa • do-48 Kilos).

A cotação para mnlo foi 381-, mal-
torndn du abertura anterior.

A's 3 horas o mercado nprosonlnva-so
inalterado. . .

Subhndo fechou a 30i9 para dezom-
bro o 38 para mulo,

NOVA YORK

Nova Yomt, 5. —O mercado dn café
abriu hojo com bnlxa elo 5 pontos.

Snbbado fechou com 5 u 10 pontos de
alta.

Disponível liinlterndo.
Cotações : dezembro, 0.8n, conta,

março, 7.30 cimls.; julho, 7.45 conls.
setembro 7,80 por libra.

Estatísticas semanaos

NOVEMBRO

rUvnn, 3. — 'stock no Ilavro i
Cnfés do Brasil, 2.155.000 contra

2.100.000 saceas. ; ¦
Outros procceloncias, 820.000 contra

S10.000 saecns.

Nova Yoiik, 22.-0 stock do café
existente nos portos ela America do
Norte era hojo do 8.315,000 contra
3.315.000 saecns.

- Entregas da semana, 107.000 contra
122.000 saceas.

Supprlinonto visível, 4.050.000 contra
3.930.000 snecns.

Estatísticas mensaea
NOVEMBRO

Hambuiigo, 1.—Stock em Hamburgo!
Cales do Brasil, U20.000 contra

1.S01.000 snecns. Mn
Outras proccelcnclns, 180.000 contra

190.000 snecns.

Nova Yomt, 5.-0 supprlmcnto ylsl-
vel do mundo, nesta data, segundo a
cstallsticn dn Bolsa- do Nova Yorlt,'
era de 14.087.000 contra 14.351.000 snc-
cas.

noT-rnniuM, 7. — Eslnlistlcn mensal
dos srs. Diiriug & ZonVs ^

Stocles na Europa o America: G2j.8II0
contra 012.901) tons.

Entregas nn Europa o America
8S.O0O contrn 89.000 tous.

Siippiimeiilo visível na Europa o
America : 853.900 contra 839.600 tons.

PnnNAMiiuco, \
O vapor «Isabel» snlilu hoje para

Macau,-Entrou hojo As O horas da ma-
ilha o paquoto «Fagundes Vnrella», da
Empresa Freitas.

Las Palmas, 4
Procedente do lllo entrou hojo o

paquete •Dtichessa dl Gonovn», da
ciiipniilitu La Velcco.

lJara a dontiçiio elas crianças
MATRICARIA OUTRA.

Casa Mlchol. —Rua Quinzk dr
NovEMnno. — A maior o mais bom
sortiela joolheria da capital.

TDôres...

Secção Yttiana i
Dia 3:

Café cm carros. . 803 scs.
Café em armazéns. 3.B17 < 4.420 scs.

Din 4:
Café cm carros, , 831 scs.
Café cm armazens. 3.019 > 3.8a0 scs.

SANTOS

Santos, 5. - Bane 5$500.
Hlercudo «nluio.
Fornm vendidas lioje - saceas.

Entraram hojo . . . 32.559 soccaB.
Entradas doselo 1.*

deste mez .... 10p.i>O »
Métlin i"'*17*1 '
Enlrnilnii desde 1.*

elo julho . . , . 5.517.0T.2 »
Esistinin hojo cm primeiras o se-

gundiis mãos, 1.011.728 snecns.
Passagens hoje, 21.453 suecas.
Desde 1.* elo me/;, 109.543 saceas.
Desde 1.* ile julho 5.509.110 saceas
Paula semanal, 580 réis.
Fornm hoje baldcndns, com deslino

n Santos *.
Em .lundlnhy . . . 12.025 saceas
Ein S. Paulo e Soro-

, * cobnnn  7.983 »
Em-Campo Limpo . Mil. »
No Braz  592 »
No Pury  2.112 »

Tola! 21.453 saceas

Foram embarcadas, em 3, 25.177 sae-
cns.

Dcselo 1.* elo mez, 70.319 saceas.
Foram despachadas, hoje, 17.553 sue-

eus.
Siililrnni desdo o 1/ clln do mez i
Pnrü a Europa, sncctts.
Para os Estudos Unidos, sae-

cas.
Para Buenos Aires, — saceas.
Pnra Monlcvldeo, — snecns,
Pnra llosario, — saecns,

GtlOO n 0i2un
5*900 ii 0Í0OO
5$700 n 5*800
SfSOO u 550H0
5$ 100 n 0?500
5Í200 n 5Í300

— 5$000

7*300

Compradores cm San-
los pnrn o n lypo 3 dn
liolsn de Nova York .

Idem, lypo I . ,
Idem, typo & , ,
Idem, typo li , ,
Idem, typo 7 . .
Idcm,* typo 8 . .
Idcm, lypo 9 . .

Multa superior do com-
missnrlo;

Mercado calmo.
Confronto *.

Em egunl data do nnno passado :
Entradas .... 20.028 xaccas
Desde 1.» do mez. IIO.jIO »
Desde 1* ele Julho 4.807.030 »
Média  18.108 •
Stock 1.303.400 »
Vendas  21.000
Base, 5$300

RIO DE JANEIRO
«io, 5. — As entradas do liontom,

pcln Estrada do Ferro Central do lira-
sil, por cabotagem o barra a doutro,
foram de 10.734 saceas, tendo sido os
embarques do 0.242 snecns.

Existência, 498.412 saceas.
Mercado Urine.
As vendas realizadas lioju no mer-

cado, entro ensnecadores o exporta-
dores foram de cerca do 5.000 saceas,
sondo regulado no morcado, entro
cominlssarjos e cnsaecadores, o preço
de 9*C00 no typo n. 7.

PRAÇAS EXTRANOEIRAS
CONFItOXTO OAS ADEHTUnAS

Centro do Commercio de Café
COTAÇÕES DE HONTEM

8. PAUI.O
Café do boso 5S300 a 5*400 por 10 kilos
Miúdo . . . 4ÍO00 a 4*800 » » '
Escolhas . . 3*800 a 4*200 • ' '

CAMBIO
EXTERIOR

PAms, 5. -S. Londres, 25 15 1|2
Pauis, 5. -S. Itália, 10»
Pauis, 5.-3. Hespanha, , '7.;-.*?
Pauis, 5. -S. Berlim ™3?À
Bnuxm.i.AS, 5. -S. Londres, i*>,1« >\{
Nova Yoiuc,5. - S. Londres, ¦\™?*
Gbxova, 5. -Sobre Londres, 25.1?;.ll*;
LlsníU, 5. —Sobíc Londres, 4j 1110

RIO DE JANEIRO
Rio, 5.-0 mercado ele rainblo abriu

hojo firmo, sacando os bancas u
12 fj|8c 12 21i*)2 letras n 12 23(32 o com-
prndóres n 12 3|1.

,»nles do melo dia ilrmou-sc, genç-
rallznndo-so n base bniic;iri!i do
12 JlilG e A tarde n do 11 2:);J2, com
lelrns n 12 25i32 e compradores a

Nossa posição posição fechou o
mercado.

SANTOS
Santos, 5 — Na aborlum ete mor-

cado os bancos adaptaram alinso ele
12 5'8, havendo letras a 12 11|10 e
compradores n 12 3|1.

Subiu Iniin n taxa bancaria a 12
21132 ei K UltO e íí tarde n 12 23|32,
com lelrns u )2 25)32 e compradores
n 12 27(32.

O mercado fechou com ns bancos
sncn.ido n 12 11|10 o 12 2:i|32 letras n
12 3[4 e compradores a 12 2ii.li.

S. PAULO
O Banco Commçrclnlo Italiano nlTl-

xou sua tabeliã A taxa de 12 IM10; o
Urltlsh Batik of Seiiilh Ameiiçn o o
London and Bruzlllan Ilank, n do 12
0112, modincada pouco depois pnrn n
ele 12 5|8; cos .demais bancos íi ele
12 5[8.

O mercado nbrlu com os bancos
sacando a 12 5i8.

Aliles elas 11 horas foi essa taxa mo-
¦lUtenda para 12 2I|32.

Ao melo dia gcnernllzoii-so a .hüfO
de 12 lt|10, (juo á tardo, loi elevada
purn 12 2:1.32.

O merendo fechou com ns tn-
xiih do 13 UllO cl8 SHlil».

O movimento dou negócios do
din, considerado rcp-tilnr foi
niill/.niln nos extremos de
ia uiio e 1» a»ii;a.

Falava-lhes ou 
"hontem 

de crianças,
dns crianças que frcquontnm ns es-
colas; dcllc-riins.flores do civilização
epio dcsnbroeliam pnrn a vida, roga-
dus pelos bons exemplos, pcln vlrtu-
do, pela bondado. Enxergava na
cultura desses cerobrozliihos uma

promissora esperançn do regonoraçüo
do mundo, nuin cslndo social do per.
feita harmonia e fellcldaelo... ¦•

Orn, quando lhes oscrovin Isso, um
fnclo Irlslisslmo volu cliocnr, em to-
da n sua brutnlidado, n minha sunvo
dlvngnçilo. Umn crlnnçn, na cdade
do ouro daquella* Inncceuclas, inala-
vn outra crlançn.

Sele annos, inconsclcnclu, irrespon-
snbllidadc, desgraça! Essas palavras
ncédem-nos rcnlmcntc, nuina nltenu-
ante irreprimível.

Culpn-so n fnlnlidado, lamenta-se o
deslino, nmldlz-so n tmprcvldencln
que elclxnra armas ao alcance dus
inexpertas miliizlnhas... No fundo
dessu trogedln Infnnlll.comniovcilorns,
Inconspínvcis, ha duas míies dolorosas,
qual dcllns mnis desgraçadas .. .

Tudo Isso enternece a atina mais
elementar o mnls dura, Umn reflexão,
porém, nssnlla-nos o espirito. Eram
essas crianças duas crcnliirlnhns ru-
dês, quo nuo riprondçrnm 11 soffrcnr,
pcln educação, os Ímpetos selvagens
dn «pequonu férn, ele Hobe, o cujos
çoraçãozinhos, npciins elcsnbrochndos,
jé snblnni guardar o od:o rancoroso.

Aos seto nnuos, odlo I Nu odade em

quo so não conhece o mal, n vlngan-

çn... Não vão Julgnr quo eu necuso;
não, nem aos pequenos, nem nos

pQCS...
Véni-ino, 110 cintanlo, é memória

umu pagina scnlldn, do oulr'ora. Es-
creveu-n *.*.m moço elo quem muitas
vezes to discutiu o chegou-se a ele-

preciar mesmo, o Intento ndnmnutl-
110 .. Que é morto ha dois nnuos, ce-
do de mnls pelo que nlndn poderio
fuzer.

Vnlenllin Magalhães collocn um em
frente do outro, cm filzant» o eloloro-
sa nntittiesc, os dois edlficlos.n cadéa
o n oseola. Abalielo, com 11 fnce nas

grudes eln prisão, lia um criminoso
quo selsinn o, ao ver subir da escola
os «pnss-.iros gentis», murmura, amar-
guraitlssinio o triste : «Eu nunca sou-
bú ler».
f:' Sim,'-as crlaiiças^íímtnosM (pois ei

quo so deixou ninlni* cru tombem
odlüiitn e nié) nüo frcquenlnrnm n cs-
coln. Ha pnes quo o julgam desneces-
snrlo. Que os pequenos trabalhem,

quo so cmbrüteçnin nn falnn do todo
o ella, que ganhem, Al, cegos, como
so urrepcndcni I...

Veiiia MIRANDA.

padaria: intitulava-so tal, moB
aponas vendia um magro Iqbk
mento do pães, fornecido 

"i^r

um padeiro genuíno o liouroilò.
O que ora ella, na verdade, tara

um couto dô ladroos o armazési*
do coisas roubadas. O doloaa-
do lá encontrou quatro daqu|i*
los, Alfredo Rossi, Antônio Ra-
mos, Manuel Athal o NicoM
Lolurno, todos r)rovonientos.|o
Rio, o eluns carroçadas desí|s,
duas grandes carroejadaB de Cp-

jectos de toda a sorte mas i; do

uma única procedência: oif:
bo. Esto focto foi noticiado jàr
todos os jornaos, inclusive o Êg-

tadò.' ,1£
Alóm elo quo ahi fica con;*»

nado n conta do honrado ne»
ciante, ha mais o seguinlo jm'
menor, quo não 6 para des^M*
zor, porquo acaba do pintai®i
admirável candura do honMp
cidadão assim hrulalnicnlo 

'ffi-

vaelo do colloborar nos lntoí|l"
ses da sociedado.paulista: o»
nhor Paschoal mantinha ac(^
correspondência com os gatiputos'
recolhidos á cadtn, sempr&V^
lh'o permltlia u vigilância doép
estabelecimento. *¦:

Recolhido ao xadroz oom^P
sous.dignos amigos o coTJé|,j>
instaurou-so contra elle P ,*iie-
cessario processo o remottemm-
kc os oulros quatro para Ü'W&
a rcquisirjão da policia do lá«#';

Pouco dopois o honrado j^s»5
choal foi posto em liberdade,
sendo intimado a comparar
diariamente a presença da n&p-
ridade. Mas não appareceii má|s,
—sabendo, de certo, o destino

Nos sotírimentos du deiitição
MATKICAIUA DUTRA.
—Toaaag© -«*>-0 -O- çasssa———

'3-'""í>*-«BBiL0ticiáni08, vieram a esta cnpilol.._,..........sjj^u^, jmi^mr-a-r***-3*rtreW« psfinrmtnto-dqa.ira' finalizar: con-íüle-sô o ofnr-oc, e praças elos elois corpos.-

Notas

DO DIA 5 ANTEHIOR

CotnçOes para deiem-
bro:

llavre. . . . 453|4
Hamburgo. . 371|4
Londres. . . 36(9
NovnYork— 5 pontos

do baixa.

Colações paro inalo:

Ilavrc. . .
Hamburgo.
Londres. .

47
38 1*2
381-

Ao meio-dia 1

Havre— inalterado

Hamburgo—l|l de alta

A's S horas 1

llavre — Inallerado

Londres — Inalterado

45 J|2

5 • 10 ponto*
de*lta

40 3(4
30 1(1
38

inalterado
1(1 de nlt*

inalterado

1(4 ddfdla

3 d. de alta'

AMnxndoia 1 HIO, quo foi u
orilcinl do Uoiitciu. ímn*. letrns
» »U din* do vlsln. n libra es-
ti»rltiin vnln 1HI?01«. o franco
êí5*í o o marco -*9»8.

X' vlstn Cl« Oil«), n llhrn
vnlo 11»$101, o rrunco 8T50, o
mnreo 1JH117, n llr» y«l«»"«»A7««, cem r«Sl* forte» IJ800 e
o dollnr SIÜ»»*}.

Us Kobernnoii fornm vendidos
a lO&ailO, mau ou mcuos. .

TÍTULOS BRASILEIROS
Ultimas colações na Uolsa do Lon-
dres: ' „. . „
1903,5 'I.. ..... »»«a
»l'l .' __
1805, 5 •( M3l4
f-niiDlNO-LoAN, 8 •!• IM }l*Oeste de Minas. R •!• *3 1|4

Bubkós Ainns, 5. — Aglo do ouro,
127.36*1.•Cambio sobra Lpndres

cm Buenos Aires. . 48 1(3

NOTICIAS MARÍTIMAS

HAVRE
llivu, 5.-0 mercado de cale abria

hoie eom alta de 1(4 de fríneo da
abertura anterior, cot«ndo-sc 45 3(4
francos por 60 kilos para dexembro.

A cotação para roajo foi 47 francos
alu de 1(4 dfe francos da abertura an-
terior.

Ao melo dl» • mercado apresenta-
va-se inallerido e ás 3 horas inalte-
radõ.

Sabbado fechou a 451(2 francos para
deiembro cal/ francos para maio.

HAMBURGO
IlAMm-nr.o, 5. —O mercado de café

abriu hoje inalterado da abertura an-
terior, cOUndo-se 371(4 pfennlngs por
libra para dcrmhro.

A colação para maio foi 33 Ij2 pfcn-
nings inallf rado da Abrrtnrâ anterior.

Ao meio dia o mercado apresenta-
va-se 1(4 mais alio.

Sabbsdo fechou n 'M Vs\ aa-r* aV-xm-
bro c 38 1]2 \~\ -"**

(Telegrammas do Correio)
Itio, 6.

Entradas:
Vapor Inglcx «Ntle», do Southam

plon;
vnpor lnglcz «Calcdonla», de Car-

vapor austríaco «Mclpomcnc», de
Santo»; „,

vapor italiano «Ducca di Galllera»,
de Buenos Aires.

Sabidas:
Vapor nacional -Maranhão», para

Manaus;
vapor infles «Blrmi«ham«. para

No»ra Orlean*; _ -
vapor franeez »Mont Cenls», para o

Bio da Prafa;
vapor italiano «Ducca dl Galllera»,

para Oenova;
irapor nacional «Garcia» para San-

to*;
vapor nacional «Itatlba». para Per-

nambnen;
vapor nacional »llapoan», para Por-

to Alegre.
Santos, 5

Entradas :
De nío de Jaueiro, vapor nacional

«Annlc», eom 34 boras de viagem.
carga vario* sener-os, 05 toneladas,
coiulgoado a o. Santos.

Despachados:
Para Nova Tork, vapor belga -Ca-

moens», com café :
paro lllo Grande do Sul, vapor in-

glex «H-mier», em transito;
para filo Grande do Sut. vapor In-

glèx «Toinbridge», em laslro:
Para Rio de Janeiro, vapor nado-

rui «Desterr-;». com vários gêneros:
para Brem<-'. vapor allemao «wil-

leirrtícrg», cue> cate:
para Igusp»*'. vapor nac.onal «An-

nJe», com vários gênero».

O lotado está muito ziingnele)
e*,om ti *io!ioio, por amor de um
lui Paschoal Francisco, honrado
negociante da rua Visconele do
Parnniiybn, <iue o sr. eh*. Antônio
do Godoy fez dcsapparecòr re-

penliname.iile, as.sim como quem
meltij um niekel do loslão na
manga do paletot.

— Quo i'* feito do senhor Pas-
choal? Onde püsseram o senhor
Paschoal ? O juiz du 3.* vara ja
reclamou o senhor- Paschoal o
j cidadão não ijppareccl Com
eiuo cara voe ficar u policia
quando so descobrir que o se-
nhor.Pasehoal loi mandado parn
o Rio,—olle, o honrado com-
mercianto desta praça,—elo en-
cambulhada com meia dúzia do

gatunos ?..,
Kltoilos da zango. A zanga ó

assim mesmo: dado o impulso,
inchadas ns coidovcias do pes-
coe-o.cHbugalhnelosos olhos, des-
concerlodos os nervos, subido o
sangue â terceira clrcumvolu-

ção elircila—e o outra3 que se-
ria longo enumerar — um ho-
mem já não é mais senhor do
sua linguo, o diz elespropositos.

— Foi o que aconteceu ao Es'
tado.

Vamos pôr o caso n limpo, o

para tanto não precizamos, gra-
ças a Deus, «Jesmoiitlr cm nada
o collcgo. O Estado esbravejou

por conta de informações, cuja
veracidade não afflrma. Essas
informações estão erradas, c o
Estado só merece censura por
não ter desconfiado disso, per-
dendo tão boi Ia oceasião de não
se zangar. ±

Ha alguns dias a policia do-
Rio communicou á do S. Paulo

que perigosos, desordeiros c la-
drões daquella c.ipila*» com- me-
do do estado de sitio, fugiam
em quantidade para cá. O sr. dr.
Antônio de Godoy ordenou ás
autoridades que dóssem caça o
-similhantes hospedes, cuja visi-
ta era muito dispensável. Cum-

prindo, por sua parte, a recom-
mèndaçjo do seu chefe, o sr.dr.
Açcani" Ccrquera, delegado da
3.s cii^umscripçâo, foi bater á
ca*a de Paschoal Francisco, cs-
tabeleoido com uma «-pecie de

padaria á rua Visconde de Par-
nahyba.

A casa do honrado negocian-
te não era, antes do mais, uma

quo o aguardava com a ter
naçSo do inquérito, quo osttf
andamento.

Ora ahi está.
Para quo havia o Estado3®

embravoecr-se tanto á|*;
Inopporluna pelas razõcs^pS

poslas, a zanga do collega tòr-

na-sc inexplicável si se cotijíi-
dera que ao passo que dois^i"
tulliües da policia paulista^sç
acham no Rio, muitos ladrõa^
desordeiros elo Rio so acham
em S. Paulo, o que apesar di|?o
o policiamento nesta copilol
está sendo feito por uma íórina
altamente salisfactoria,'; seiido,.
íem raras as proezas ^doo If ra

jgios
Pa

collega, e; quasi cerlo que o
honratro Paschóaí roápparcça. A

policia pròcurá-o parn eiilrcgal-o
ú justiça, do quem elevo recejlior
o juslo prêmio do sun pròbi-
elndo.

O Commercio está com um gran-
do dò dos soldados du S.: Paulo,
estacionodos no Rio.

Quo eilles são maltratados, utè

pnssnm fome, os pobres soldados.
13 o Commercio, iovado pola piedu-
de, procura intrigar us iristituiçeTcs
com us praças dos elois corpos.

Siirene-se o coruçèío do bondoso
collega. Aquillo tudo è mentira,

pura mr-ntira.
. Os soldados do S. Paulo são tro-
tados, como se diz, a vela do libra.
Os cncarregado.í elo olhar por ei-
los tèm sido inexcediyais cm zelo
e generosidade, c não ha uma só

pniça quo possa queixar-so do nado,

podemos garonlil-o.
Quando nüo, monde o collega

saber disso no Rio.
*

Sabemos quo o empréstimo auto-
rizaejo pelo art. 28, da lei n. 930,
de 17 do agosto deste anno o quo
o governo de S. Paulo e3tú nego-,
cinnelo octuulmemte, será realizado

por prestações, listas flearflo em
Londres o só serio sacados 11 mo-
dida quo o reclamarem os JJggjessi-
dodes dos serviços que moclipraiii
cquolla operaçflo.

dos srs. Lacmmort ft Comp., Du-

prat & Comp., Espíndola Siqueira
4' Comp., para o forneolmonto de

,Qb|óc'08 do expediente."'.Os 
proponentes elovorüe) compa-

recor hojo á Dlroctoria da Justiça
'afim do assignorem os respectivos
ejontrotos.

*
- Foram nomeados os sra. dr. Oscar
Thompson, Horacio Lane o Alfro-
do Brosser pura, em commissão,
tratarem du rovisão elo progrom-
ma elos grupos escolares, redigindo
qg,pnsino do accordo com a lei do
cinco a quatro annos.

#
Por estos dias os srs, drs. Jorge

'Tibiriçá e Cordoso do Almeida vi-
sitorão o grando prédio ondo ha
tempos tunecionou o hospício de
.alienados desta capital, determi-
nando os reparos mais urgentes o
uma limpesa geral no estabeleci-
mento para nello serem aquartol-
lados a guarda-civica e o 3." bata-
lhão da Força Policial da. capi-
tal.

Logo quo sejam transferidos os
eíois batalhões para o novo quar-
tol,o governo fará demolir o volho ca-
serão ondo está uquartoloelo actual-
mente a guarda-civica.

k
.0 sr. secretario do Interior o da
Justiça está ultimando as negocia-
çõos paru u acquisição do Quartel
do SanfAnna, ondo se acha instai-
lada a torça fedorol, allm do serem'construídas 

alli u nova Cadêa Pu-
blica o a penitenciaria.

No enterro do profescor sr. Ro-
mão Püíggnri, 11 se realizar hoje pola
manhã, o sr. dr. Cordoso elo Al-
meida so fará representar ppr seu
ófflciul de gabinete, sr. dr. Honri-
que Coelho.

O sr. dr. Cardoso do Almeida,
ho coriterencia que tovo hontem com
o sr. presidente do Estado expe/í o
s. oxa. os lautos mais interessou-
tes da sua administração na pasta
do Interior o da Justiça, os emaes
deverão figurar no relatório do fim
,do atino que aquellc secíQtorio vae

Reforo um tclogrummn do Ma-
naus para o Jornal do Cornmer-
cio :

Ogenornl Cnrlos F.ugoilln do Andra-
do Gulmur5os, onmmnndiiuto do 1."
districto inlliltii*. e delegado fedoral
pnra o território do Acro, rceiibeu
lieiiilein um ofllcto do coronel Tlinu-
maturgo elo Azevedo, prefrlto do do-
parlamento elo Alto Juruíí, sobro os
nòontcclmentos elo Ainoncn, odlclo
esso neoinpanluido do um minucioso
relatório, em 'a documentos, dirigido
no ministro do Interior, dr. Seabru.

Fo! o cnpilão Francisco do Ávila o
Silva, o nilo o eapllito Martins de AvI-
ia, quem coinmandou o deslaoamon-
Io brasileiro mandado pau» o Amo-
nen. A fuzilai-la começou no dia 4 o
terminou nn inanliü do 5 coin n ren-
diciio dos peruanos. Feitos estas re-
cllilcuçõcs, resumirei o quo pudo sa-
bcr.

O coronel Thaumoturgo do Anove-
do, Informado de'que, contra o eus-
posto no «modiis vivendi», o destnca-
monto militar pordano quo occupiira
a foz do Aniouiín om 2í do outubro
do 1902 alli so mantinha o o seu com-
mandante, major Itomtlez Hurlado,
continuava a exigir quo os vapores
brasileiros arvorassem n bandeira pe-
rúuna 110 mastro de proa c a pn-jor
direitos de imporlação o exportação,
nlfim do outros, resolveu mandar pnra
aquellc ponto um delcgaelo do pollc a
du Prefeitura o um destacamento ele
50 prnçus elo 15.* do Infantaria, sob o
coiiimniietn do eapltfio Avlln o Silva,
paru ulli Inslallnr o nosso posto llscal,
depois ele convidado o mnjòr peruano
a respeitar o «modus vlvcndl» ojus-
tinto.

O vnpor nacional «Contrelras», que
levava o delegado do policia 00
agonio (Iscai opproxlmava-so da fon
do Amonéa quando foi iuliinndo para
so deler. , .

Em umu o-iiiôn diriglu-so a bordo o
nlferòs peruano Severo iliimire*!, ncom-
panhndrraé alguns soldados, o esigiu
o piigiiiuento do direitos.

O delegado fez-lho ver o sem razão
desse procédimentu, sobrotudo dopois
elo occôrelo dtí 12 do julho onlro o
Ilrasil a o 1'crú,

Irislstinelo o ofílclol, o delogado
prendeu-o, assim como quatro solda-
dos quo hnviiiin entrado a bordo, o
comiminlcou Isso ao mnjor Ilur-
tado. "•¦•..-'.

I.ogo quo esto soubo do recorrido,
da barranca elo rio, junto (1 iiiiirriem' ¦¦¦¦¦-- ¦¦¦¦ '"\t nbrlu

elaborar.
*

Seguiu honlem, pelo nocturno,
pnrab Rio, o sr. dr. Eloy Choves,
deputado federal por S. Paulo.

Ao embarque' do s. oxa. compa-
receu o sr. tenonto Coutinho, nju-
dnnte do ordens da presidência elo
33stado.

Pelo nocturno do honlem segui-
ram para o Rio os quartéis mes-
tres elo 1." e 2." batalhões du nossa
íKorça Policiaji alferos Manuel
Egydio dos Santos e Manuel ele
Moraes Magalhães, quo, conforme

... praças elos elois corpos.
Ò3 vencimentos respectivos fo

rum hontom remottidos porluter-
medio do Banco do Commercio e
Industria.

Estovo hontom, a noite, no Paln-
r-io em visita no sr. presidente do
listado, o dopulndo federal paulista
sr. dr. Hcrnardo do Campos.

esquerda dn bocea elo Aiíionío,
fogo ele fuzilaria contra o «Coulreinis.,
e os purúnuos arrancaram uma biin-
delra brasileira que estava 0111 unia
das casas elo logar, de (|iio & propric-
turio I.ulz do Mello, do Paní.

Chegava, porem, outro vnpor, com
o capitão Ávila o Silva o o contln-

f;enlu 
eio 15,' batalhão, c esse ofllclnl

ogo dusembaicou com a sua gento e
lutlmou o mnjor l-Iurtndo n evacuar
o território brasileiro.

O cominniidnnto perllnno respondeu
quo se aiunteriu nuquello poslo, cum-
prindo ns ordcu3 quo tlnhn elo Go-
verno do seu paiz.

Nüo tendo tido resultado algum os
meios suasorlos, o capitão Avlln o
Silva tomou posição conveniente pn-
ra o ntnquo, no din 4. o, recebido ri
bala, abriu o fogo contra a trlnchei-
ra peruana. A fuzilaria continuou, de
parte n parle, atú n munhã ele 5, em
quo os nossos se apoderaram eln Irin-
cheira. O major Furtado e o cnpilão
Avlln a Silvn resignaram uma nela do
capitulação, em vlrlilile dn qunl os
peruanos se reiirailam cm liberdade,
mas desarmados, para o Ucayalc, ele-
vendo ser as suas armas o munições
entregues aqui em Manaus no cônsul
peruano.

O general Cnrlos Eugênio já Ti'z cn-
trega desse ninteriol no cônsul Villa-
ijuova.

« coronel Tlioumnturgn do Azeye-
du espcellu um onlro conlingcnle do
Iropn com ordem ele ocetipnr o tioiso
território até ít margem direita elo
Ilréu, formando esso rio n fronteira
setentrional do t^|t0fio^tr°^'1'

O Diário Official publicará hoje
um edital ponelo em concorrência o
fornecimento elo vurios artigos paro
o corpo do Bombeiros.

•K
O sr. secretario do Interior o da

Jusliçu agrodceieu.nos srs. dr. Aman-
cio elo Carvalho o Luiz Manuel
Pinto do Queiroz, a cornmunioaçflo
que lho fizeram do terem assumi-
o oxcrcioio do cargo de direclor o
vico-director da Escola- du Phar-
macio, pnra quo foram eleitos
ultimamente.

*
Foi nomeado o sr. Josó Pereiro

Barreto para o logar elo ajudante
interino do Instituto Bacteriológico,
duranlo o impedimonto do dr. Adol-
pho Carlos Lindonberg, quo so
acha licenciado.

•*

Foram justificadas as loltas da-
dns poln professora d. Goorgína elo
Amaral Pinto, aeliunta da professo-
rn do trabalhos elo primeiro grupo
escolar do Braz.

Foi nomeado para 6 cargo do
inspector escolar do município de
Jahú o sr. Francisco Xavier Galvffo
de Moura Lacerda.

•*'
Foram concedidas as seguintes

licenças pelo sr. secretario do In-
terior e ela Justiça:

Do 15 dias, ao sr. Gustnvo Adol-
pho l-Sonilhü, professor do bairro do
Carmo, om Jacaréhy; elo 30 dius,
ao tenonto do 4." batalhão, Jeremias
Feitosa; do 60 dias, ao 2.» sargento
do mesmo batalhão, Francisco Cu-
nha.

Al Câmara Municipal de S. Ma-
nuel do Paraizo communicou a Se-
oretoria do Agricultura quo vae
determinar a ielu do um engenhei-
ro, afim de relatar os trabalhos
leitos o por fazer naquella cidade
e, em seguida, estudar o melhor
moio de satisfazer o pedido de for-
nocimento dft material para a con-
clusão do abastecimento de água.

*

92$700, o Ernosto do Custro &
Comp., polo fornecimento de elivor-
sos artigos pura os miilliorameiiton
ela várzea elo Carmo o ''onsorvação
do calçamentos, no rnez do outu-
bro,

*
Acham-so opprovodos nn Diro-

ctoriu de Obras, ã rua do Com-
márcio h. 10, as plantas apresenta-
dns pelos srs. Alberto Lerch, soa»-
quim Bernordes, Luiz Desiderio,
Manuel dos Heis Pinto da Rocha,
Natalli Mariuno, Lourenço Mar-
tins o Alexandre Mnclinelo.

Devo comparecer a mosmu ro-
pnrtie*õo o sr, üiovnnni Fusaro,

Telegrama
(Serviço especial, do CORREIO )

í DE DEZEMBRO

Do interior
SANTOS

Cruzeiro do Sul
A companhia do navegação cCru-

zeiro do Sul>, quo já se ucliu con-
stituida, iniciará a sun linha entro
os portos do Rio de Janeiro o Mon-
tevieléo om março próximo fu-
turo.

Esta nova companhia está fun-
dado com o capital de'3.60O*.00Q$OOOí
sondo os seus maiores accionistas
as líamburg Amerilea Linie, liam-
burg Sudiimorikaniseho Dampshif-
forsiils, o os srs. Gaflréo & Guinle,
Theodor Willo o Telles, Quirinofc
Nogueira,

0 serviço será iniciado com qua-
tro esplendidos vapores, tão con-
fortaveis como os melhores vapo-
res allemães, tendo a bordo a mes-
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A Secretaria ds Agricultura ro-
quisitou a abertura do credito de
1:W9$333 ao director da Hospedaria
de lmmigrantcs.

O despacho do hojo com o sr.
presidente do Estado, cabo ao sr.
seci-etari') da Agricultura.

*
Ao juiz do direito da 4.' vara

dirigiu o sr. chefe de policia o so-
guinto offlcio:

• Em resposta ao «.osso olílclo de
hojo datado, relativamente A prisão
rio ItlícMonl Francisco, declaro-vos
que esto Indivíduo, chefe de uma pe-
rigosa quadrilha de gatunos, em cu|a
cisa, á rua Visconde do Parnahybn
n. 09, foram en-ontrarlns muitos obie-
cios roubados e presos vários ladrões
nrroinbadores. esteve eiTeellvanvnte
delido na 5." delegada da policia para
cipllcir a origem dos referidos obje-
cios, mas fot posteriormente posto cm
liberdade, cambrme esta chefia jú iu-
formou a este JuUo, cm ofDelo de 1
do corrente.

Outroslm, declaro-vos qne o respe-
ctivo inquérito oli em andamento e
scrn em tempo opportnno remctlido
ao JuUo competente.»

O sr. dr. Cardoso de Almeida
esteve hontem na Directoria da Jus-
liça examinando as proposta* para
fornecimento a diversas reparti-

ções subordinadas à sua Secretaria,

proposta» estas que tinham sido
abertas na semana finda.

Dentre cilas, o sr. secretario re-
«olveu acceitar a* seguintes:

De José Uclli, para rancho ás

praças da força policial;
de J. Martin* Real, para alimen-

tsçio do3 presos recolhido* i ca-
d'"* publica e dos internados no
Hospital Militar e Inatita*** Disci-

plinar;
de F. Matarazzo * Comp., para

o fornecimento de alfaio;
de d. Anna Ferreira da Costa.

(«ra fornecimento de milho « fa-
rello ;

de Joaquim Marques, para o for-
necimento de oapifn e cana ta-

quara;

No próximo domingo, cm sessão
soloniio que se realizará á 1 hora
ela tarde 110 Salão Steinway, será

'conferido grau aos estudantes da
liscola do Phormooia quo termina-
ram o curso esto anno.

Começam hoje os exames nas
escolas Isoladas.

A todos os intendentes munici-

pnos do interior do Eslado o sr.

dr. Cnrdoso.de Almeida vae dirigir

a seguinte circular:
• Cabendo 4s câmaras municipaes

poln lei, cm vigor, além do outros
medidos, a bem dn hyglcno local, pro-
vidcnclar sobre, o enxugo elo solo,
osselo das ruas o qulntacs, remoção
do águas servidas, inclneração do li-
xo, policia sanitária das habitações,
novos comtrucçOcs, fiscalização dá ali-
mcnlnção publica o bem assim sobro
n vaceinoção o rcvaccinaçSo contra a
varíola, rcslrlcção do focos geradores
do periillongos (slejornia fatciala), re-
conhecidos couduetores da febre ama-
relln, o eliminação do ratos tráiumts-
sores dn posto bubônica,— com o ma-
xlmo empenho solicito todos os ei-
iorços, allm- do qqa os consolhos o
rcconiiuendaçõcs sobro oslo ussumplo

já mullns vezes feitos pula Directoria
do Serviço Sanitário sejam postqs cm

pratica o lambem quo òs olludldos
serviços sejam cuidndosamcnto feitos
do modo a cvltar-so que essa lccall-
dade seja atacada por qualquer mal

quo possa affcctar a saúde publica.»

*
Sabe o Jornal quo ostá em mãos

do governo bem elaborado trabu-
lho do conhecido jurisconsulto so-
bro a expulsão do extrangeiros.

•*
A existência official elo papel

moeda em. circulação em 3 de
ngosto de 1S93 era do 
78l.3(W:()U$òOO.

A imporluncia retirada da cir-
culoe;ão no mez do novembro fin-
elo •'-t:o21$000 c desde aqüolla elata
Iii559ifl83$000.

A existência om 1 de dezembro
corrente era do ti73.80i:6õlSãOO.

*

Ao seu collogo da Fazenda de-
clarou o sr. secretario da Agricul-
tura que o pagurnento do 232S300
á Gamara Municipal do Piracicaba,
pela conservação ela estrado daquel-
Ia localidade ás divisas de Limei-
ra, durante o 2." trimestre, devo
ser effoctuaelo pela collectoria do
Piracicaba.

*
A' Boparlição do Águas o Exgot-

los remeltcu o Secretaria ela Agri-
cultura a relação do material que
devo sei* sujeito a experiências, un-
tos ele ser remetlido ns Câmaras
Municipaes de Bragança o elo So-
rocabu.

*
Polo si*, secretario da Agriciillu-

ra foram autorizadas ns seguintes
restituições:

valore Speranza'r de 4i'ò Jiras. a To
centésimos, o Salvatore Agri; de 105
liras, a Agrippino Limoli; do 105
liras, a Carmelo Turno; de 165 li-
ras, a Antônio Serpentina: de 105
liras, a Salvatore Turno ; elo 165
liras, n Santo Sinatra ; elo 330 li-
ras, n Antônio Manduca.

ma cerveja e lornccimcnto ele boc-
ca que tèm os vapores ela liam-
burg Arncrika Lime, para o que
importará direclamente da Allema-
nha. •

Os vapores são denominados Sa-
turno, Orion, Júpiter o Sirio, o quo
dá o nomo á* companhia do «Cru-
zeiro elo Sul», huvendo ainda um
pequeno vnpor, Venus, destinado a
receber e levar nassugoiros o bor-
do dos vapores ela companhia, no
porta do Rio Grande elo Sul.

Os novos vapores tocarão em to-
elos os portos brasileiros entro Rio
elo Janeiro e Montevidóo.

A Sociedade do Agricultura do
Estado de Alagoas, corn o auxilio
do governo, commissionou o cn-
gcnlieiro Miguel Guedes Nogueira
pnra vir visitar o estudar &s ostn-
çíics agronômicas dosto listado o
da Republica do Chilo o as fazen-
das de crioçáo na Republica Ar-
gentina, para reorganizar a Esco-
Ia Agronômica do Alagoas.

E' lanibom incumbência do com-
missionado a nenuisiçao do ani-
mãos de raça, na Republica Argon-
tina, pnra o Posto Zootcchnico ela-
quollo Estado.

, Requerimentos despachados.

Pela Secretaria elo Intorior o da
Justiço:

Do Hélio Penteado de Castro o
d. Elvira de Moura Santos.—^âo
poelom ser nttondidos; de d. Ida
Sadocco.—Provo o qualidade ele bra-
sileira; ele d. Ismcnin do Moura.—
Indeferido; elo Thcophilo Lopes dn
Silvu.—Ineleferidò; ele dei. Isaura
Pimentel o Isaura Emílio elo Ca-
margo.—Requeiram outra escola;
do bacharel Augusto Saraiva, pro-
motor publico eíeYtíi.—Ao dr. juiz
do direito do Ytú, paru que so sirva
informar c devolver; de Antônio
Baptista Diniz, olficiai do Registo
Geral elo llvpolhocas de Cnconde.
—Ao dr. juiz" do direito de Cuconele
para qno so sirva informar e de-
volver; dn Josó Bruno Monteiro,
1." tabollião elo notas ela comarca
ele Araras.—Ao dr. juiz de direito
do Araras, para que se sirva infor-
mar e devolver.

O sr. dr. Bernardino do Camposi

respondendo de Paris ao telegram-

mo quo lha foi enviado pola So-

ciedado Paulista do Agricultura

felicitando-o pelos resultados obti-

dos em S. Luiz, feio no» seguin-

lcs lermos:
«Agradecendo, fellcilo A Sociedade

Paulista dò Agricultura pelos beneft»
sos rcsulliidus do nosso bstado, comcos rcsuiiuuva «m ¦»«*»*« «w-™«w, --«
«eus patrióticas e acertado! traba
lhos.»

*
Foi oxouorodo o agente do cor-

reio do Ituvcrave, sr. Onofre Buc-
no de Moraes, sendo nomeado para
substituil-o o sr. Pedro Augusto de
Menezes.

O navio-escoln Bcnjamin Con-
stant, (ÍUo se acha em viagem para
a ilha ele Fernando Noronha, dovo
ohegor alli no dia 0 elo corrente.

Depois do fazer vários exercícios,
o Bcnjamin Consiant proseguirã
no sun viagem do regresso para o
Rio, cjjegafido no dia 22 ou 23 des-
to moz.

*
O movimento immigratorio da

Itália no mez de novombro proxi-
mo passado foi do 3.610 homens e
2.-Í-33 mulhoros, entro as quaos 371
seguiram para Buenos Aires, 319
purh Montovideo, 111 para Santos
o as restantes para America do
Norte.

Ao sr. director do Fórum desta
capital recommcndoii o sr. secreta-
rio do Interior c da Justiça que
atô o dia 15 do mez de janeiro
vindouro, improrogavelmonte, devo
apresentar o relatório dos serviços
da sua repartição durante o "cor-
rente anno.

Bem assim foi-lhe lembrada a
conveniência de ser organizada
uma estatística do movimento doa
cartórios da capital, que deverá
acompanhar aquclle trabalho.

*
Ao juiz de paz do districto de

Toriibnhú o sr. secretario do Inte-
rior o da Justiça solicitou informa-
çóes si tem sido oceeitos pelo offt-
ciai do registo civil daquellc dis-
tricto attesfodos do óbitos passados
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-Pelo sr. prefeito

Foram-nomeada*, por decreto de
hontem, as seguintes autoridade*
policiacs:

Taubaté .*—2.* supplenle do dele-
gado, sr. dr. João Valladão de Frei-
tas; 3.* lupplente, «r. Adelino Jo*e
de Araújo;

Sanfo Cru» das Posse»:—l.**«up-

Ílente 
do aubdelegado, ar. Antônio

osè de Rosa; 2.* supplente, o sr.
Brasilino Nogueira de Carvalho;
3.» supplente, o sr. Antônio SimeJcs
da Silva;

Ribeirão Fines:—2S supplente do
subdelcgído, sr. Juvenal José de
Almeida Rooha.

*
Os srs. coronel J080 Nepomuce-

no Pereira Lisboa. Germano Fran-
cisco ele Medeiros e Luiz' Ameri-
cano, designados pelo sr. secreta-
rio do Intsriir o da Ju-v.iça-para in-
speccionarem os batalhões da For-
ça Policial, iniciarão j»r estes dias
aquelle trabalho, d? cujo resultado
apr-ssenlaiío minücioüO relate>rio
ao governo.

por pharmaceiiticos residente* pa-
quella localidcdc, apesar de residi-
rem ahi doi* medico* clínicos.

* -

Foram autorizados a inscrever-se
em concurso pára provimento de
escolas vagai os seguintes pfoíe»-
«òre*:

Frederico Brayerlen, para a da
estaçlo de Guariba; Benedieto de
Paula França, para a segunda de
Silveiras; d. Leonina Moreira Pi-
fe*, fiara a terceira d* Ribeirão
Bonito.

#
Era nome do sr. presidente elo

Estado, o sr. secretario do Interior
o da JuçiiÇB agradeceu ao srx Ray-
mundo Nogueira aa Cruz e castro,
a communfòacao que fez dê haver
assumido o gòvcrho do pstado do
Maranbio, na qualidade df* 3.' vice-
governador.

Foi autorizado O direclor do gru
po «jscolar d,è Piracicaba a despon-
der a quantia de 80$0G0 corn os
festelos escolares, naquelle eslabe-
Íí:! monto.

Do Victorio Mulloni, pedindo li-
cenço para jogo de bolas.—Sim;

do Banco do Credito Real do S.
Paulo, pedindo relevamento de
multa.—Ueferido;

do João Estcvom do Siqueira,
sobre desapropriação.—A lei n. 765
nüo podo sor executada, por já te-
rem decorrielos mais de seis mjzes
do sua promulgação.

do Gabriel Lanzi, sobro lança-
monto.—Compareça ao Thesouro;

do Superior do Extcrnato de
Nossa Senhora da Gloria, pedindo
prazo.—Concedo tres mezes ;

do Reno Lcfcvro o Josò Camillo
Albono-, pedindo approvoção de

Íilonta, 
o do Banco de Credito

leal de S. Poule, pedindo paro
fazer muro .— A' Directoria do
Obras, para os devidos fins,

*
Pagamentos.
Requisitados pelo Secretaria do

Interiore da Justiça:
De 999$325, aos fornecedores, do

Instituto Vaccinogonico; de 76§320,
aos do grupo escolar do Sul da
Sc: do «'$000, aos do da alameda do
Triumpho; de 100*í000, o Loem-
mort & Comp.;' do 4OS0OO, a Du-
prat * Comp.; do 192$000, ao co-
ronel Argemiro Sampaio; de*
lt-litOOO, o Cvrioco Borbosa de
Campos; de 

*6*$500. a Ignacio
Francisco Ferreira ; do 419*590. a
Acbilo* Spilborghs; de llUílOO.
ao coronel Paulo Orozimbo de
Azevedo; de 600$000. a d. Çaroli
na Augusta de Jesus; de 9*000, a
Antônio Miguel * Conip.; de.....
107Í800, ao Diário de Santos; de
Í23$õ00, a J0J0 José de Santo Ri-
fa

Commissão de Tarifas
A Commissão do Tarifas, reunida

sob a presidência do inspector, dou
parecer sobre as seguintes quês-
toes:

N. 733.— Avelino Silva _& Çomp.
pedindo classificação. Decisii'1 ; To-
cielo ele algodão lavrado, tinto, 80-
gimdo o peso por metro quadrado
elo art. 473. , , „

N. 734 — Moraes Burcharel &
Comp., pedindo classificação! Déci-
são: Tecido elo algodão lavrado
branco segundo o peso por metro
quadrado do urt. 473.

N. 735.— Siriuni & Comp., des-
pacharam pela nota n. 41.8$ desto
nnno bolacha para a taxado 1S000
do nrt. 00. Decisão: Obreiás do
mnssa de farinha ele Irigo elo art.
1.063 tuxa de 1S200.
-;~^.:73ll-^.J'"i*nJ.eJii.fe.,Marline*IJ.i.A
Cóirip., elGspacháraTfrfRfla nota 42310'
deste anno como, inoius não espe--
cificádos do algodão, pura n taxa
de tííOOO do art. 465. Decisão: Meios
de algodão do fio de LCscossia com-

pritlosi do mais de 20 centímetros
de comprimento no pó, taxa 20ÇOOO
art. 465 por dúzia de pares.

N. 737.—Tho São Paulo 
'Iram-

wnv Light and Power Compnny
Limited, podindo classificação. De-
cisão: Os direitos devem ser co-
brados segundo sua qualidade : as

pecos de cobre como obros não
1 classificadas de cobro simples o os

barras do ferro no urtigo próprio
dessa mercadoria.

N. 738.—Alexandre de Miranda
pedindo classificação.

Decisão:"— Puxadoras do forro
com maçanetas de madeira do art.
752, taxa 2$000 por leilo.

N. 739—Vlzinnni & Comp., con-
sultondo si sementes de coentro
são livres de direitos de con-
sumo.

Decisão:—A semente ele funcho ou
coontro deve ser livre da direitos
elo consumo por ser considerado
semente para horta, jardim, etc,
do art. 105 eln actual tnrila.

N. 7-iO.—Vi/.ianni & Comp. despn-
chnram pela nota n.41.032 deste anno
laxns elo forro simples para a taxa
do 300 réis, do art. 751.

Decisão :-Pontas do Paris, para
a taxa do 400 réis por kilo, do art..
751.

N. 7.M.—Frat. Mnrtinclli 4 Comp.,
pedindo classil!coí'ão. j

Decisão :—Tecido ele algodS-J la-
vrado, estampado segundo-o peso
por metro quadrado, art. 473.

wém.

""-<;'-!*

1

—Requisitados pela Secretaria da
Agricultura:

De 309$6S0, á Câmara de Guará-
tinguatá; de 926$605. à Câmara de
S. José do» Campos ; de 3005000,
a Hartmann A Ruchenbach; de
1:1861000, á Companhia Mecha-
nica.

—Determinados pelo sr. prefeito
õKJèÕiãOl, a Júlio Micbeli, pelas

obras de ligação da rúa Conselhci-
ro Furtado com as ruas Tomanda-
rà e Gloria, desconlanlo-se 5 0]0
de cauçáo psra ga:ou: •- da conscr-
vação dos serviços;

léüJOOO, a Paschoal Tambesco,
pelo aluguel da casa onde íunecio-
na o hospital veterinário, & rua
Dr. Climaco 5 e 7, correspondente
•ib mez findo;

1<0$000. a J0S0 Vicente de Mo-
raes, pelo serviço de passagem so-
ore balsa entre o bairro do Umio
e a Barra Funda, no mez findo;

Pagamento do direitos
Relação dos exportadores quo

pagaram direitos durante a sama-

Theodor Willo 
'&. 

C. 119:616^850
W.F; MacLonghlin.. 45:25Í¥5S0
Prado Chaves & Comp. 51:8885040
Nnuman Gepp & C... 3il,877&25
W. Botei & Comp.... 28:058$7fíf)
E. Johnslon & Comp. 24:888|400
Hard, Ranel & Comp. 20:766|980
Krischo ft CompíV... 19:37n?4)0
J. W. Doanc 12:977.^.0!)
Nossock 4 Comp W:020§399
H. Ellis & Comp.... 9.979-J090
Carl Hellwig A C... *fc810|66í
The ilills Bros & C. 4:401$%0
Hoyn A Rosenhcin... 8rO9OS0Of)
Borbosa A Comp 3.2005560
Henry Voltje AC... 2:015*960
SchmmdtA Trost.... 1:029^0
Zerronner Bülow A C. lo'*;,'*S
Müller A Comp „ n\_\]_\
Diversos 73:943$930

Cafés do Minas Geraes
Diversos  8°:

—Exportadores que pogo
reitos hoje:
O. W. Ennor
Theodor Wille A Comp.
Prado, Choves A Comp.
Zcrronner, Bülow A
Comp

E. Johnston A Comp.
J. \V. Doone A Comp.
Krischo A Comp......
A. Trommcl A Comp.
\V. Botei A Comp
Georges Frey A Comp.
F. Matarazzo A Comp.
Schmidt A Troost
Bernardo Runes
D. Fioiita
J. P. da Veiga Torre*.
Siríanni A Comp......
Diversos •

:77tí>011
¦am di-

:472S0W
•618S50S
:822$500

:800S2I4
;:858$000
:853í00O
:929S0»n
¦929I00II
:929S00O
flMi
1001

Rendimento* flacaos
A Recebedorla rendeu hoje:

Kxporta^o  ''^'t'??}
Impostós  l-WBftjfl
Estampilhas 2*7SÜÕJ

10i27õiM|

- -.*.-
.1 . 

¦ ¦¦>¦.:¦<-. ¦-.

........ ...V ^ j?-- -¦-¦¦-:¦¦

63:625«í»
A Alfândega wndeu hoje ••

Papel •..•••
Ouro
Verba.....
Consumo
Licenças Há—i
Estaropilhaa  1^27í00»

lil»8)#»53
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Dr. Alfrodo Ellls
Aolio-80 noslu cidade o er.

Alfrodo Hllls, oenador federal.
Dr. Azevedo Mnrquès
0 elopulodo dr. Azovodo Morquos,

quo so nohava a banhos no Parque
Balneário, soguo hojo para osbo
capitai oom a sua oxma, íumiliu,

CAMPINAS
Dr. Paulo Floronoo

(Recebido ás 7 a 22 minutos da
noite).

Acaba do chogar a esto cldodo o
triste noticia do quo o dr. Paulo
Floraneo, delogado do policia, quo
íoguirei para a estação do Cobras,
om diligencia, so suicidou alli.

A noticia causou aqui grando
consternação.

O lamentável focto foi oceosio
nado pola campanha movida ulli
momento eontro aqucllo dislineto

--republicano.

(A's 9 e 28 minutos).
Pnrn a estação do Cabras par-

tiu ós 7 horos o 65 minutos um
trem especial, conduzindo as auto-
ridades polieiacs, commondante do
dostneamonto, pessoas da fomilia
o amigos do dr. Paulo Floronce,

que foram buscar o sou cadáver.
O especial regressara íib 11 horas

c meia da noite.
As runs da cidade estão opinha-

das o n estação repleto, aguardan-
do todos a chegada dos despojos
do dosclitoso campineiro.

RIO DE JANEIRO
Senado
Após a leitura da actn da sessão

anterior, o sr. Benedicto Leite,
usando da palavra, fez o elogio
fúnebre do monsenhor Gucdclha
Mourno, salientando os serviços
prestados pelo deputado maru-
nhense oo seu Ksluclo o o Repu-
blica.

Terminou o orador' requerendo
o inserção na acla de um voto do
posar pelo fallecimenlo daquelle
deputado.

O requerimento foi unanime-
menlo approvado.

Passou-se á ordem do dia, sendo
suliinetlido á votos e approvada, a
omeudn relativa a reorganizoção
do ensino militar apresentada ei
proposição da Gamara elos Depu-
tados que lixa a despesa do Mi-
nisterio da Guerra para o exercício
de 1005.

Aiiimnciadn a votação do roque-
rimento apresentado om umo das
ultimas sessões, regulando a con-
cessão de licenças o furiçciònariòs
públicos, o sr. Francisco Glycoriq
requcreu.e o Senado upprovoii que
voltasse o mesmo á commissao
respectiva, anl.es de ser votado.

Entrcu depois cm terceira dis-
cussão a proposição dn Câmara elos
Deputados, autorizando o sr. Pro-
sidente da Republicar a abrir ao
Ministério da Industria, Viação e
Obras Publicas o credito exlrapr-
dinario do 28:170$ para pagamen-
to das diárias que competem aos
engenheiros fiscaes elas estradas de
ferro arrendadas pelei União.

Sobre o assumpto fez longas
considerações o 6r. Joaquim do
Sousa.

nambuco oommunluando que o
cruzador Barroso buIiíu bojo do
Recito com dostino a osto porto,

Helntorlo do chefe do policia
O rolulorlo do sr. dr. Cardoso

do Costro sobro os últimos aoom-
Iccimontos, o que já ostei quasi
concluído, será entregue) no sr. mi-
niotro dn Justiça o Nogoeios Into-
rloros utá Biibbudo próximo.

O relatório será improsBO nas
ofllciuas da Imprensa Nacional o
publicado pulos jornaes desla ca-
pilai,

Marechal Costnllat
O sr. marechal Bibiano da Fon-

touro Costallnt, quo havia obtido
sensíveis molhoros, poiorou á noi-
to pnssodo, sondo ogora gravo o
sou estado,

O Bou modioo assistonto, dr, Is-
meiol ela Rocha, quo não deixa a
suei cabeceira, applicou-lho hoje
varias in facções do morfina,

Monsenhor Gucdclha Mourüo
Um tolegrnmma recebido nestn

capital noticio o fallccimcnto na
Bahia, do deputado federal polo
Estado do Maranhão, monsenhor
Gucdclha Mourüo.

Para o Acro -.
Entro os trosentos o setento e

dois vagabundos o desordeiros o
gatunos que ostão recolhidos oo
presidio da ilha das Cobros, o sr.
chofo do policia já mondou sopa-
ror oquelles quo tèm do 60guir
pora o Acre.

auo 
so quoixa do preço oxcoasivo

o pfio.Hontom, offcctuou-BO um comi-
cio do protesto, falando dlvorsos
orndoros,

Finanças do rolno
Consla quo o ministro das flnon-

ças sr. Luggolti vao fazer na Ca-
mara dos Deputados unia expoai-
cão sobre o estado das rondas ita-
lianas.

Dinheiro para o Vaticano
O proluclo norto-nmoricuno Cn-

solte, quo veiu u osto copitol as-
sislir us festos do jubilou ela Im-
maculada Conceição, offorecou o
importância do sessenta' mil liras
para o obolo do S, Pedro.

ALLEMANHA
Berlim

O ministro cubano
Suu mojostado o imperador Gui-

lhcrmo dn Allcinanha recebeu hoje
o(flciolmonlo o sr, Monloro, mi-
nistro plenipotonciario do Cuba,
ultlmomento nomeado para osto ca-
pitai,

Do exterior

Câmara
foi suspensa
pelo fallcci-

Baliia, do de-

A sessão de hoje
em signal de_ pesar
moiilo, oceorrido nu
pulado pelo Maranhão, monsenhor
João Tolcrilino Guedclhà Mou-
rão.

Occuparam n tribuna, fazendo o
elogio fúnebre do saudoso mara-
nhense o realçundo os muitos ser-
viços por elle prestados, os srs.
Luiz Domingues e Vulois de Cus-
tro.

Nu acla foi . inserto um voto de
pesar pelo infaüsftj acontecimento.

—A Commissao de Constituição,
Legislação e Justiça, cin reunião
de hoje, assignou o parecer favo-
ravel uo projecto que dá execução
ao tratado do Mndrid, relativa-
menlo á introdueção no mercado
de vinhos elo marcas falsificadas.

—Na reunião cffectuada boje, a
Comiriissão elo Orçamento estudou
varias das emendas apresentadas
na terceira discussão elo projecto
quo fixo a despesa elo Ministério
ela Industrio, Viação c Obras Pu-
blieas para o próximo exerci-
cin.

Privilegio negado

Pelo sr. ministro dn Industria,
Viação o Obras Publicas foi nega-
do o privilegio requerido pelo sr.
Anlonio Egydio do Amaral para
construcção de uma estrada de
ferro de Uberaba, em Minas, a
Mogy-güassú, em S. Paulo.

O carvão brasileiro
Em abril do próximo anno, o

dr. Carlos Moreira, crommissionado
pelo Ministério da Industria, Via-
ção o Obras Publicas, partirá paiaos listados Unidos niim ele, jiin-clemente com o geólogo Wliilc,
tratar da questão do carvão brasi-
loiro.
* No Cattcte

Estiveram hoje no palácio do
Caltetc, em visita ao sr. presidente
ela Republica, os srs. drs. Lopes
Chaves u Condido Rodrigues, sena-
dor e deputado federaes por esse
Estado.

Agencia da <Lancash!re>
A Lancashiiv Fira Insurance

Company vao ern acionar uo The-
souro Federal vinte apólices, para
poder abrir uma agencia nessa ca-
pitai.

Condcssa Fernando Mendes
Por alma ela sra. condcssa Fer-

nando Mendes de Almeida, esposa
do elr. Fernando Mendes, rcdnolor-
chefe do Jornal do Brasil, foram
rezadas hoje, no egreja dn Condo-
lorio, missas de sétimo dia, mau-
dadas dizer pela exma. família da
flnndn e pelas associações: Sorie-
dade Beneficente Mendes de Al-
incida. Associação de Auxílios Mu-
(ko.i dn Pessoal do 'Jornal do
Brasih; Associação Funerária do
Pessoal do «Jornal do Brasil* e
uma nelo pessoal do Jornal do
Brasil.

Esses acíos religiosos loiamcon-
corridissimos, notondo-se a presen-
ço do sr. elr. Cardoso de Costro,
chefe de policio ; representantes dos
srs. ministros de listedo; general
Piragibc, commondante da Brigo-
do Policial; coronel Sousa Aguiar,
comtnandante elo Corpo de Bom-
liciros c outras muitas pessoas
gradas.

Os solos foram contados pela
Srofessora 

srd. d. Mario de An-
rada
Uma banda de musica do Exer-

cito executou diversas marchas lu-
nobres.

Escola de Bellas Artes
Foi iranslerida para amanhã a

abertura da exposição dos traba-
lhos dos alumno, da Escola Na-
cional de Bellas Artes, em signal
de pesar pelo Jfoiiecimcnta do pro-
fessor sr. Heitor Cordoville.

Demonstração honrosa
A directoria do Centro da Colo-

nia Porluguezo esteve hoje no ga-
binete do sr. chefe de policia, on-
de foi agradecer a sua exa. o mo-
do .-mi procedeu para com os
seus compatriotas, pela oceasião
das recentes arrunças.

Elogiando o seu procedimento, a- directe-ria conferiu oo sr. dr. Car-
dose à: Castro o titulo de sócio
bonorario daquella associação.

Cruzador .Barroso»
O ir. ministro da Marinha roce-

beu hoje um teiegramma di Per*

FRANÇA

A revolução no Pnrnguny

Tulognimmns elo Formosa dlzom
quo villa Eiicnrtiocion continuo om
poder dos revolucionários.

liontem, o giiiiriiiçãn (liiquolla
cldodo foi roforçudo por cem lio»
meus do cavailariu,

Noquollo loonlidndo desmontem-
so os boatos aqui propalados do
ler sido morto mu combato, ha
dias, o caudilho lliinion.

CHILE
Santiaoo

Para a Ilha da Pasohoa
A frngata-osooln Baguedano par-

tiu hojo pora a ilha da Pnohoa
ondo voe fundear, até quo bo ros-
tabelcça alli a ordem.

Festa dos allemuos
Em Vuletivin a colônia allorrifi

recebott lastivnineiilo os offlcioo3
do cruzador allemão Falk,

A peste bubônica
O governo chileno mondou elos-,,

mentir os boatos do bo ter dcela-
rado n posto om varias localidades
da Republico.

om urligos Biibsaquontos quo ob
Vinhos Importados do oxtrnngolro
moracom reparos pula min conte-
oçflo, muitas iIuh vezes nocivas á
saúde, como poderei provar polasniitilyseti obtidos om nossos lobo-
rntorios offlclnos.

E.sondo aiiidu o meu propósito
parlloularlzar ostn quoalõo om to-
dos os suas phusea, terei ensejo
ainda do provar quo ou polo lado
econômico ou polo Industrial deve
essa ornando merecer a eaneção do
Congresso, não como umn simples
medido do protoeção, porom, oomo
obrigação quo tom o nosso corpo
legislativo do levantar bom alto o
nomo da industrio nacional.

S. Paulo, 6 dodozombro do 1901.
Eugênio AHTIGAS.

AS ESCOLAS

Pauis

RÚSSIA E JAPÃO

A GUERRA

ULTIMAS NOTICIAS

Nova Yonit
Propaganda contra europeus
Communicam do Washington que

alli loram recebidos despachos de
Pekim dizendo reinar naquella ca-
pilai o om vários pontos dn China
grando agitação contra os curo.-
póire, isso devido a aclivn propa-
ganda que desenvolvem omissarios
japonezes.

Londiiks
A situação em Port-Arthur
Referem do Chellou que 6 crença

alli não se manterem os japonezes na
coluna que conseguiram tomar ha
pouco próxima do interior da praça
de Port-Arthur, tal a violência elo
logo elos russos,

O general Slocssel, eommandon-
te da praça, dirige pessoalmente o
bombardeio, que varre a collinn
dio o noite, com auxilio ele pode-
rosos bolpphplcs, impossibilitando
assim ao inimigo a construcção de
qunosquçr obras de íortiticação.

A situação dos japonezes não c
tão salisíaclorin como se propalava
sendo enormes as baixas quo tive-
ram neslcs últimos dias.

Offieiaes agraciados
Informam de Chcfou que um

chinez, alli chegado vindo do
Port-Àrlhiir, referiu que em fins
ele novembro passado, o general
Sloessel baixou uma ordem do diu
commuiiicando que o czar agracia
r;'i com ordens honor!ficas n bràVu-
ra de vários ófficjiics, sendo que os
gencraes Alexandre lrloclc, Roman
ICóndratenko c NVladimir Nikitino
obtiveram a cnmmenda de terceira
classe da ordem elo S. J6i'ge.

Outro3 gonoraes e coronéis tive-
rama còmmcriilo do quarto classe
da mesmo ordem o Outros olfloines
receberam distineções das ordens
de Santo Wladimire ele SanfArina.

Prohlbiçfio do governo inglez
O governo inglez mandou probi-

bir que um navio allemão conti-
nuasse a carregar carvão no porto
ele Cureliff, visto que o combustível
era destinado ã esquadra russa.

Provisões para os russos
Telegrapham elo Shangni que o

governo russo inundou occumulor
alli grandes provisões do boeça e
de guerra, tendo contralaclocom um
coiiimercianle o aluguel ele exten-
sos depósitos, cheios agora do car-
vão destinado ao abastecimento da
esquadra do Ballico.

Conferência entre generaes
Um despacho aqui recebido de

Karbin nolicia que o general Grip-
penberg, commandaiilo do segundo
exercito russo cm operações na
Mandcliurin, partiu dal li afim de
ir conlercnciar com o goneral liou-
ropntkine.

Incêndio em Karbin
Sabe-se aqui que foi incendiado

honlem cm Karbin, por mão cri-
minoso o deposito clu sociedade Cruz
Vermelha russo.

Os japonezes batidos
O geeerol llenciikompf enviou o

seu relotorio oo general Kouropn-
tkinc sobre o comboio cm que se
empenhou com suo divisão, ante-
honlem, n oeste de Icnlai.

Reluta aquelle general que por
meio elo umn ocção combinado du
artilharia c infantaria, ponde bater
o inimigo, fazendo-o retirar-se pre-
cipitadamente das posições que oc-
cupavo.

Compra de navios
para a Rússia

O Standard, recebeu um telc-
gramma de seu correspondente cm
Pclersburgo dizendo que um rico
industrial americano, proprietário
de estaleiros navaes, partiu daili
para Constantinopolo levando uma
carta de credito da importância de
sele milhões de libras para paga-
mento dos navios comprados pela
Rússia ao Chile c A Argentina.

Adeanta o teiegramma que con-
sta os navios de guerra adquiridos
uliiizar-se-So da bandeira turca,
com permissão da Sublime Porta.

PCTEIlSIlUIlCiO

Reforços a Oyama

Telegrammas de Karbin dizem
que algum chinezes vindos de Li-
aoyang, af firmaram que o exercito
do marechal Oyama foi ultima-
mente reforçado por quatro divisões
das. tres armas. ,

ITÁLIA
Roma

Para as festas do jubilcu
Chegam diariamente a esta capi-

tal muitos prelados cxlrangciros e
nacionaes que vèm assistir as fes-
tas solenncs do jubileu da Imma-
culada Conceição.

O preço do pão
Vae causando certa apprchcnsão

a altitude do Jkovo desta capital

«Déficit» descoberto
O Matin da' om sou numero do

hoje curiosas informações sobre o
inquérito policial aberto contra o
sociedade Carsevene andDevelope-
ments Anglo-Frcnclis que a prin-
cipio funcóionuva cm Guernoscy o
depois om Londres com escriptorio
á rua Lnflle, nestn capital.

Os accionistas elessu eooiododo
deram queixa á policia, vorifican-
do-se que a companhia alludido ti-
nhn um déficit cio ulguns milhões
de Iruncos.

Acçfio contra especuladores
Em seu numoro do bojo, diz Le

Journal quo o tribunal do Sena
promove uniu acção contra os en-
corporadores ele uma pretensa bo-
cieilado destinada á exploração de
minas situudas na fronteira entre
a Guyann Froncozo o o Brasil.

Os especuladores, odeonlo oquol-
le jornal, serão processados poreslellionato, computondo-se na im-
portancin de dez milhões do fran-
ços os prejuízos soffridos pelos
accionistas francezes.

Pelo ex-imperador do Brasil

Foi rezuda hontom nesta capital
uma missa solenne por alma do
ex-imperador do Brasil, d. Po-
dro 11.

A condessa d'Eu não compareceu
por se achar actualmente em Ro-
ma, onde Ioi assistir á ceriihotiia
do hoplismo do príncipe do Pio-
monto.

O vinho cm França

Segundo dados seguros, 6abe-se,
que a producção do vinho em toda
a França no .actual unno, foi ele
sessenta e seis milhões de hecto-
litros.

Duello Dérouledc-Jaurés

Alguns jornaes da tardo dizem
que o duello entre o deputado so-
ciulista Jeuu Jourús o o Br. Paul
Dóroulodc dar-se-á cm terrilorid
hespoiihol, próximo da fronteira.

PORTUGAL
Lisooa

Regresso
De regresso a esta copitol, che-

gou hoje o sr. L. Villoço, que
ucompunhou os reis de Portugal
em sua excursão á Inglaterra.

Banquete cm palácio
A rainha regonto ei. Moria Piu,

festejando a celebração do bopti-
zado do príncipe do Piemontc, of-
fereeou cm pulueio^um., lauto bun-

3Uotcv 
flòi-i princijíâes personagens

o Reino o membros do corpo di-
plomatico.

Teve convite especial o marqtiez
GUosci Disio, ministro du Itália,
oqui acreditoelo.

Para a expedição á Angola
Os jornaes noticiam que o Mi-

nisterio da Guerra receberá ntó
janeiro próximo doze canhões de
cumpnnha, cneomiiieiidadosá íabri
ca Schiioider-Cnuet c destinados á
expedição que irá combaterem An
gola os rebeldes Cunho mos.

Tratado com a Inglaterra
Fnlo-se em rodas oílicioes que e

tratado erotn o Inglaterra, que eslá
6cndo negociado, será firmado elon-
tro do poucos dias o que uma das
suas principaes cláusulas será m
Ihor garantia aos produetos portu-
guezes nas praças inglezas.

«ESPANHA
Madiud

Os liberaes e o governo
Em rodas políticas fala-se que o

partido liberal, chefiado pelo depu-
tado sr. Montero Rios, não moverá
campanca conlra o gabinete prcsi
djdo pelo sr. Maura.

Gado argentino
Uma commissao de capitalistas o

negociantes pretende obter do go
verno uma concessão especial para
a inlrollucçõo do gado argentino em
mercados bespanhoes.

ARGENTINA
Buknos Ainns

Tratado com a Argentina

La Prensa publica cm seu nu
mero ultima um artigo elogiando
o idúa do projeeludo trotado dn ar
bitragem entre, o Brasil, Chile c
Argentina,

Na legação italiana
O conde Botnro Costa, ministro

dn Itália, nesta capital, festejou
com um lauto banquete nn legação
o bnplizado do príncipe do Pio-
monte.

Compareceram representantes do

foverno 
c os membros do corpo

iplomatico.

Addldos argentinos na guerra
Communicam de Tokio quo os

addidos militares argentinos, capi
tães Moneln o Rostagio, foram rc-
cebidos com distineções pelos' offi-
cines japonezes c russos.

O capitão Moneln acha-se cm
Vladivoslock e o copitão Rostagio
cm Moukden. *

O oddido naval argentino capitão
do navio Donncc Garcia, esta cm
Tokio.

Amamentação de crianças
Em seu numero de hoje, La Na-

cion lembro, o exemplo do que te
pratica em vários paizcs da liuro-
pa, a inslallação ncsla eapilal de
solas apropriadas para amamen-
tação de crianças pobres nas ho-
ras cm que as mães se acharem
nos seus empregos.

Peregrinação a Lujan
Teve grande brilhantismo a par-

tida solenne dos romeiros que se-
guiram pnra oSantunrioIde Lujan
preparando-se alli grandes festas
em honra á Immacuioda Concci-
ção.

Deportação de criminosos

O chefe de policia desta capita!
coronel Fraga, deportou para o
Europa trinta e cinco perigosos
criminosos.

O paquete que os transporta toca
nos portos brasileiros.

Ducilo a pistola
Bateram-se hoje cm duello a pi<-

tola, nesta capital, os <¦.¦:.:¦'..':¦
Paulier e Martinelli, sahindo am-
bos iilesos.

OPINIÕES
Imposto sobre vinhos artificiaes*

Força 6 confessar quo não me
movo o proposilto de discutir esta
questão com a responsabilidade o
competência precisos em assumpto
do tal monla; entretanto, onte as
opiniões interessadas' pró c contra
u emendo apresentada na Cornara
Federal dos Deputados sobro as
bebidas c vinhos nacionaes, sou O-
brigado a manifestar a minha opi-
nino visto como tenho interesse cm
enliontnr o alto valor pratico e fi-
nanceiro que apresento esso emon-
da lão perfeitamente redigida o
comprehendida pela illustre com'
missão relatora elo orçamento.

Antes, porém, do entrar no os
sumplo propriamente dito, so mo
afigura razoável que eu onolyse
uma por uma elas opiniões omitti»
dos por aqucllcs que, com a res-
ponsubilidnde dos seus nomes, tom
vindo á imprensa criticar com vi-
sivol purciaiidnde esso emendo.

Não tenho o propósito ele fazer
salientar n minha opininq, tenho
porém o dever ele contestar com.
provas sérias o honestas as inver-
dados allegadas.

Dentro os protestos que tôm
surgido pela imprensa contrários
á essa emenda, saliontam-so o da
Sociedade Nacionul da Agricultura
o um outro elos importadores de
vinhos estrangeiros; facilima ó
a tarefa de mostrar & falta ele razão
do que eslão eivados esses protes-
los.

A Sociedade Nacional de Agri-
cultura, apesar (le lodo o seu cor-
tejo oflicial c a pardo seu viveiro do
profissionaes, veiu om officio cliri-
gielB oo Congresso Nacional pedir
ã não approvação dessa emendo,
limitando-se. o seu protesto a meia
dúzia de argumentos sem base e
completamente estéreis.

Allega essa sociedade que a fa-
bricacão de vinhos nacionaes ó fei-
ta elo preo campeche e bagos de
sabugueiro e tnanhosamento quer
insinuar dessa,forma quo os vinhos
nacionaes são nocivos á saúde.

Foi osso, pois, o unieo nrgurnen-
to que achou esso sociedade 'para
elevar o sou protesto.

A emenda em queslõo è cloro,
não dando margem á falsas inter-
proteções, o sinão vejamol-a.

Vinhos artificiaes
a) similhantes nos do uva.
Por lilro IfiO réis
Por garrafa. . . • 100 réis
Por meia garrafa. " 050 réis
Onde convier:
Art. O VinJiõ artificiul, cuja ano-

li/se no Laboratório Nacional re-
calar,a existência de substancias
nocivas à saúde,, será apprehcn
dido administrativamente e incon-
linente inutilhado, ficando o fa-
bricántc sujeito á 

'multa 
ile

l:000$000 da primeira vei e do
dobro tiã reincidência.

Claro eslá que u commissao sal-
vogunrdpu com cuidado a parle
nociva que poderio ler a emenda
sobre a fabricação de vinhos urli-
flciucs.

Pondo, porém, de parte a chica-
na da Sociedade do Agricultura
procurando lão somente armar ao
effeito o seu descabido protesto, vou
provar que o intuito da coinmissão
foi o mais acertado possível, cui-
dando lão somente em dar impul-
í>o como tonto de renda extraordi-
nario pnra o paiz e auxilio aos
agricultores ã fabticáçiio do pinhos
ile fruetas nacionaes, a exemplo do
que so faz entre todos os paizos clc-
mundo.

Não ha quom não conheça u
prodigiosa cultura elas nossas fru-
cias nacionaes, as quacs, á par de
um ogrodabllissimo sabor, têm a
vantagem de ser inotfoiisivas á
saúde lauto mais quanto as una-
lyses dos seus vinhos tem deinons-
Irado a ausência de quaesquer su-
bstaucias nocivas.

Ora, quem conhece a grando pro-
diicção das Inícios do nojso paiz.enlre us quues deslacaui-so o nbo-
eoxi, cojú, laranjas, ele., compreheii
dera bem que não se devejibonelo
nur essa fonte ,de riqueza", o serio
ató doloroso doixur em olvido a
cultura ele tão preciosos elcmenlos
ele prosperidade,

O que ahi fica dito não ú uma
simples. phnnlasio.o uma realidade
incontestável.

Em qunlqiinr paiz trata-se ele
aproveitar a riqueza natural do
seu solo,explorandn-n sob lodosos
pontos de vista, quer industrial eiucr
econômico. Entretanto,aqui no Bra-
sil cuja fertilidade vem ele ha mui
to assombrando o exlrangciro, ve
mos uma collcctividode quu so
diz competente e represenlnnto dn
lavoura querer anniquilnr umn in-
elustrio ele resultados positivos.

Póde-se objector-mo que a fabri-
cação ele vinhos ele fruclns nocio-
noes, etc, era já permitlicia na lei
que agora se'altera;'porem, o que
não padece duvido è que o regula-
mento cm vigor em tão eronluso
om suo interpretação que milhares
do reclamações vinham todo- os
dias attestur n b ilburdiii feita pe-
los agentes do imposto de consu
mo que, ou por não comprchende
rom o regulamento ou por inlcres-
se próprio sobro as multas, trazem
sempre cm atropelada os inteires-
scs elos fabricantes, privando-oscompletamente: da fabricação desses
vinhos.

Quem recorrer ao nrchivo do
Thesouro Federal caos das delega-
cias fiscaes dos Estados, ficará os-
somhrado ontu o dilúvio de remir-
sos interpostos pelos fobrienntes o
assim se convencerá de que uma
reformo urgente ern mister para
fiór 

um paradeiro a tonta anorm
idade.

A prova da nossa osserção eslá
nos próprios despachos do Mi
nisterio ela Fazenda, onde se pode
verificar o numero de recursos aos
quaes tem e,idú dado provimento
em lavor dos fabricantes, victimas
quasi Ecmpre de um regulamento
mal interpretado.

Em summa, quem fizer crom re-
flexüo um retrospecto sobre a vida
agricultora de qualquer paiz che-
L-.a ' facilmente ao resultado de
que £ dever nosso pugnar pela
nos*a lavoura d»?sde que veiamos
que os seus produetos tèm direito
a serem approveilados cm benofi-
cio real do paiz. c assim compre-
hcndei! ' - foi croe o nosso honrado
governo tomou o alvitre de revi-
zar cm tempo o regulamento do
imposto e!c consumo.

Provado como deixei, que a emen-
da offereciJa pela commissao rc-
latora do orçamento viza esclarc-
cer t3o «Smeate a^Jabricração dos
vinhos naciona?»' c nâ> a de vi-
nbos dO-ítos ã saude, vou mostrar

Gymnnsio de S. Bento

(Fiscaliiado pelo Governo Federal)

O resultado dos oxomos do hon-
tem foi o seguinto:

Ai.oçnnA (3.° anno)

Approvado com distineção, Frnn-
cisco de Paula Vicento do Azevedo,
o Gustavo Bierrembiich Lima; pio-
nnmonte, grau fi, Alfredo Theodoro,
Cláudio Trnpp, Francisco Salles Vi-
conto do Azovedo, João Augusto
Bicrrcmbach Limo o Pompeu do
Squsa Queiroz. Reprovado, 1. Não
coti) pareceram, 9.

, riiANCEZ (2.° anno)
•Approvndos com distineçãor Mar-

tininno Modina o Vicente do Pou-
InÀlvarengo; plenamente; grau 7,
Nestõr Marques du Silva Ayrosa;
grau 6, Roberto Etzel. Inhubilita-
elo,'1. Não compareceram, 2.

,;. portuguez (1° anno)
Approvado com distineção:-Ma-

rio do Sousa Aranha; plenamente,
grau 9, Júlio Cavalheiro; gruu 7,
Jorge elo Andrade Moio e João Del
Nero; grau ü, Milciadcs do Luné
Porchat.

Simplesmente:.grou 1, Josó Mi-
litão uo Cunha.

Reprovados 2.
Inhabilitado 1.
Não compareceram 10.

r~--. FnANCEZ (/." UUno)
Approvados com distineção: Al-

cides Leal do Costa o Antônio 13o-
telho de Moraes Pinlo. Plcnnmcn-
to: grau 9, Achilles Rospnnlinl o
Ângelo Vespoli. Simplesmente:
grau 6, Carlos Alberto de Almci-
ela Limo o Edgard Proost Rodo-
valho; grau 4, Carlos Egydio de
Sousa Aranha; grau 8, Alcides
Stipp; grau 2, Benedicto Ronaldsa
Franco ; grau 1, Cincinnato Salles
Atíreu c Agostinho ele Sousa Porto.

Nãó compareceram 9.
. . AiiiTiiMETicA (/." anno)
Approvados com distineção; Re-

nato Machado do Oliveira, Riear-
dò-David Medinn o Pérsio Ricr-
renibuch Limo. Plenamente: grau
9, Neslor do Faria Lemos; grau 8,
Orlando Ferreira da Rosa ; grau 7,
EJojssidonio Pinheiro; grau 0, Pau-
lordá Silva Barreiros.

Simplesmente: grau 5, Nocmio
de Poria Lemos, Rophael cio Sousa
Queiroz Plolt o Raul Augusto do
Carvolho Franco; grau 4, Silvio de
Lima Góes; grau 3, Oscar Rezen-
de Homem ele Mello.

Reprovado 1.
VNão compareceram 4.

GEOGiiArniA (/." anno)
Approvados plenamente: grau 9,

Humberto Ponzini; grau 8, Ho-
raldo Ramos; grau li, Henrique
Pinto Cardoso, Francisco ela Graça
Costcllões c Gonlran lieis.

SimpICBinenlo: grau 6, Euclydcs
4p„iJSa8CÍmenlo Rocha; grau 3,
!tÇl ..iüoFachlni o Fernando Fer-
reiifá ela ltosa.
, Levantou-se 1,

Não compareceram 0.

Gymnaslo Anglo-Brasileiro
Serão chamados, terçu-foiru, Gdo

corrente, os 9 horas da manhã, parn
os provas oroes, os seguintes alu-
mnos : .

portuguez (/." anno)
Joaquim de Campos,, Alfredo Po-

lizio, William Simonseti, Júlio Ro
drigues, Sebastião Amoral, Hugo
Belmorço, Ricardo Guimarães, Frun-
sisco'-Conceição, Ruul Poyures, Ro-
gerio Mosquito.

ínoi.ez (2.° anno)
Paulo Passos, Carlos Pennn, Jef-

ferson elo Almcidn, Francisco S. do
Oliveira, Armando Ferramenta
Américo dos Santos, Juarcz No-
gueiro, Luiz de Carvalho, Durvu
Damascciio.

A' 1 hora serão chamados para
prova de arithmctico, 1,* onno, os
mesmos que íozctn, ós 9 horas
prova .oral do 1." onno, de portu-
guoz, e para portuguez os mesmos

A Botilmrilu líiidiixiii, filha du
coronol Luilgoro elo Costro.

A nxmii, Bra, d. Augusta Silveira
dn Moita, esposo do sr, elr. Alírodo
Silveira ela Motta,

O sr, (Ir, Luiz de Mello Marques,
engenhdiro civil,

NllHCllUCIlIll

líBtú em fcstns o lor do sr. Osonr
Ctirisliluio Nitsoh, nosso dudleudo
auxiliar nu corporação lypographl-
ou desla folha, por motivo cio nas-
cimento da tutu lilho Anua Maria,

I'Vk<h iiitlnin
O nosso amigo Júlio Antunes da

Abreu, conooiliiuilo nagocimitu dus-
ta pruço, recebeu hontom no seu
lar os cumprimentos do grando nu-
moro elo amigos quo o foram- feli-
citar pelo bou aiinivorsorio nata-
lido.

Exame* e fõrmnturns
Concluiu hontom, com brilhan-

tismo, o curso da Faculdade do
Direito o m: João Nogueira de Sá,

O distinclo moço quo acabn do
conquistur n sua carta do buchnrol
devido ao sou próprio esforço o in-
quobrontnvol tenucidnde, foi durante
tres nnnos nosso operoso auxiliar
nn revisão desta folha.

Desejainos-lhe muitas felicidades
na carreira que vae encetar.

Terminou o curso du Fnculdnde
do Direito, durante oquol deu boi-
los proves du buu lúcido intclli-
geneio, o sr. Fausto Garcia de Oli-
veira, cunhado do nosso compunhei-
ro do redacçáo Plínio Rcys o Ma-
rio Roys, nosso pollega do Estado
de S. Paulo.

Km vinteem
Pelo nocturnò seguiu hontem pora

o Rio o sr. dr. Amadeu César,
acompanhado de sua oxma. con-
sorte o da oxmo. fomilio do sr.se-
nudor Virgílio Rodrigues Alves.

A'n cnpltal
Vindp elo Batataes, está nesta ci-

dade o 6i\ tenente Augusto de Azo-
vedo.

Achn-so nesta capital o sr. capi-
tão Américo Maciel do Castro, no-
gocianle em S. José da Bella Vista.

De volta de sun vingern n Com-
buquirn, onde estóvo em trulnmen-
to, nchu-se nestn capital o sr. má-
jor AiilõTtto do Curmo Branco, com-
mandante do 2." batalhão da Força
Policial.

Estão na capital hospedados:

No Hotel Roma:

Dr. João Dias do Aguiar, Gineob-
be Piscitelli, Pnulo Murcucci, Vi-
ctor Cuvrore, Nicnnor Pereira du
Silvu, José Prado, Eraslo de To-
ledo, R. G. Mowsou, W. Gailey, J.
M. Stuast.

DRS. HERCULANO DE FREITAS
A. DE GUSMÃO

SEBASTIÃO LOBO
ADVOGADOS

uva n» <:i>"mi.it€io Jff. 1»

l-t.-— Capital. — Aggruvnnlo,
Antônio Poruira Pavão

que fozem, ás fi horos, o prova oral
cie inglcj

— O resultado elos exames do
bontem foi o seguinte :

portuguez- (/.° anno)
Distineção, Alcxandro Branco

plenamente, grau 9, Cyro Pupo c
Carlos Barbosa; grau 8, Durva'
Ferraz, João Pobsosc Álvaro Pom
peia ; grau 7, Arnaldo Cnssinclli
grau (i, Domingos de Moraes; sim-
plcsmcnte, grau f>, Carlos de Bnr-
ros, Pedro Arizabolngn c Edgar
Ariuni.

Foram inhabilitodos, 2.

^ inglez (2.° anno)
DisÜfícçãci, Dolbcrto de Moura

Ribeiro; plenamente, grau 9, (íé
Tibiriçô Passos e Anncielo F. da
Silva; grau 8, Rnlplio Alvim, An
tonio I. Martins, Francisco Rumos
de Azevedo a Alberto Salles; sim
ple8tnentc, grau li, Antônio F. da
Silva; grau 8, Frederico ele Mar-
cos.

Foi inhabilitado, 1.
aiiitiimktica (/.° anno)

Distineção, Cyro Pupo, Edgar
Ariuni o Alexandre Bronco ; pie
namciilc, grau 0, Durval Ferraz (
Carlos de Barros; grau 8, Carlos
Barbosa, Pedro Arizabalaga c Al-
varo Pompcio Filho; grau 7, Do-
mingos ele Moraes; grau G, João
B. Passos; simplesmente, grau 1,
Arnaldo Cassinelli.

Foi inhabilitado, 1.
roRTüouEz (2.» anno)

Plenamente, grau 9, Antônio I.
Martins, Dolbcrto de Moura Ri-
beiro, Frederico do Marcos, Fran-
cisco Ramos de Azevedo, Gê Tibi
riça Passos, Alberto S. de Olivci
ra; grau 7, Antônio T. de Anclro-
de ; simplesmente, grau 5. Rolpho
Alvim o Anaclelo F. da Silvo.

Esteve presente o sr. dr. Eugcnio
Egos, delegado liscal

Chronica social
Annlrrraarlos
Fazem annos hoje:

A menina Luzia, filha do phar-
maecutico sr. Cândido ele Scixas.

A exma. sra. d. Benedicta de
Carvalho. Salgado, esposa do sr.
José SalRtdo.

O sr. ar. João Dente, advogado
r.o foro desla capital.

A scnhoritatAdelina Cappcllano,
filha do sr. capitão Victor Coppel-
lano. ;

O sr. João Baplisla Rcdrigues.
A exma. sra. d. Julia I.'-;= - de

Almeida, esposa do sr. PcJro de
Almeida, funecionarío da (Contado-
ria da Companhia Sorocabana.

A senborita Crr.nia Leal, filha
do maestro Antônio Leal

SEOÇÃO JUQiCiÂBiA
Tribunal de Justiça

CÂMARA CRIMINAL

SESSÃO 0HDINAIIIA EM 5 DE DEZEM-
11IIO DE 1901

Presidente, o sr. Pinheiro Limo.
Secretario, o sr. Luiz de Araujo

Passagens de autos

Do sr. Almeida e Silva oosr. Ju-
vcnnl Malheiros, a crime 8.209 do
Faxina.

Do sr. Juvenal Malheiros ao sr.
Campos Pereira, as crimes 8.195 de
Avoré o 8.200 da capital e os ag-
gravos '4.041 c 8.981 ela erapitíil.

Do sr. Thomaz Alves oo sr. Cunho
Cunlo, os aggravos 3.858 do San-
tos, 4.008 do 

'Jaboticnbul, 
4.038 de

Araraquaro, 4.020 de á. José do Rio
Pardo, 4.072 e 4.089 ela capital, a
carta tostemunhavei 147 de Porto
Feliz o a crime 3.188 de S. Roque.

— Foram expostos os aggravos ..
4.009, pelo sr. Almeida o Silva ; ...
4.058. 3.875, 4.029, 3.910, 4.002, 4.000
o 3.982, pelo sr. Campos Pereira;
4.099, pelo sr. Thomaz Alves.

—O sr. procurador geral do Esta-
elo deu parecer na appellação crime
3.208 de Boriry.

JULGAMENTOS

Habeas-corpus
N. 895. — Coçopava, — Pocicnlos,

Ângelo Mario Aurichio, Joaquim
Manuel dos Santos, João Damace-
no Costa; Francisco Vulerio de Si-
queira, Domingos Arobo e José
Francisco Aurichio.— Concederam
n ordem do soltura aos pacientes,
com exerepção do Joaquim Manoel
elos Santos o Domingos Antônio
Árabe,—contra os votos dos srs,
Cunha Cunto o Juvenal Malheiros,
que negaram dita ordem 'a todos,
e do sr. Almeida Silvo,—que con-
cedia somente ú João Domaceno
Costn o Francisco Vulerio de Si-
queira.

N.898—Ribeirão Preto.—Pocien-
te, Loveto Littcrio— Julgaram pre-
judicodo, por eslor solto o pocien-
te, om virtude do fiança.que prós-
tou.

N. 900.—Capital.—Pacientes. Cor-
los Radico o João Barloldi.—Julga-
ram prejudicado, por ter inlorma-
do o sr. chefe do policia já se acha-
rem em liberdade os pacientes.

N. 902. — Cacapava. — Paciento,
João.llapliçta Alves Mourão.—Con-
cederam a ordem eh paciento, ãl.»
sessão ouvindo-si! o dr. juiz de di-
reito dajçomorca.

Appellação crime

N. 3.190. — Jaboticnbal. — Appel-
Imite, o juiz elo direito, ex officio:
oppellndo, Fernando Oltolini, Rn-
lutor. o sr. Juvenal, Malheiros. Mc-
garam provimento.'

Aggravos

N. 4.090.-— Jnliu. — Aggrnvanles,
José Lourcnço do Almeida Prado e
sua mulher; oggruvndos, Lourcnço
Xavier do Almeida Bueno o outros.
Relator, o sr. Cunha Canto. Nega-
ram provimento, contra o voto do
sr. Juvenal Malheiros.

N. 4.051.—Soccorro.—Aggravante,
Manuel Roque Machado; oggrava-
do, Amadeu Mcmmolo. Relator, o
sr. Almeida c Silva. Deram pro-
vimeiito, contra o rolo do sr. Al-
incida c Silva. Designado o sr. Ju-
venal Malheiros para escrever o
eiccordam. .

j ,N. 3.920.—Ituverava.—Aggravan-
te, José Simões Alberto; oggravadp
Juvencio Falhciros. Relator, o sr.
Campos Pereiro. Deram provimento,

N. 3.948. — Jaboticabal. — Aggra-
vantes, Queiroz Filho & Comp.:
oggravados, - Manuel Francisco do
Rego e outros. Relator, o.sr. Com-
pos Pereiro. Deram provimento.

rí. 4.053—Capital— Aggrnvantcs,
Jorge José Carnicr; - oggrevodo, F.
¦Wcrnor. Relolor, o sr. Campos
Pereira.—Negaram provimento.

N, 4.043.--Capil8l. — Aggravante,
Alberto Salvador* apgravodos. An-
lonio Cnmlido da Silva o sua mu-
lher. Relator, o sr. Campos Pcrei-
ra.— Deram hrovimento.

N. 3.951.—Capital.— Aggravante,
Amadeu Corrêa da Fonseca: aggra-
vado, João de Mattos Guimarães.
Relator, o sr. Campos Pereira.—
NSo tomaram conhecimento.

N. 3.978.—Capital.— Aggravante,
João Mnrtini; aggravado. Antônio
Queiroz dos Santos. Relator, o sr.
Campos Pereira. — Deram provi-
mento.

N. 3.M-S.—S. José do Rio Pardo—
Aggravantcs, José Monlciro de No-
ronna e outros: aggravado, José
Cândido de Paiva, Relator, o sr.
Campos Pereira.— Negaram provi-
mento.

N. 3ÍX>f.—Capital. — Aggravantcs,
dr. Victor da Silva Freire: 6g;rra-
vados, Antônio Alvares Leite Pia-

teado o outros. Rolutor, w, Cum-
pos Pereiro. — Adiado, o roquori-
monto do Br» Thornuz Alves,

N, 4010,-»-Jabotlüobiill—Aggravan-
les, Carmino Fitiinri & Irmãos; ng-
griivndo, Fernando Puslore, Rela-
tor, o sr. Campos Poroira. — Nego-
mm provirnonlo.

N. 4.09-f, ' '

coronol Anlonio Pereira Pnyõo
Silveira; uggrnvnda, d. Murln Au-
tonia Mlnerviiia dn Silveira. Rola-
tor, o sr. Tliomuz Alves. — Derum
provimento, om purto,

Embargos de declaração
N. 8.083, — Capital. — Emborgan

tos, Edéo Rosco Chocri & Comp.
nggruvndo, Josó Ignacio & Comp
Relator, o 8r. Campos Pereira. Re-
jeitaram os embargos.

Tribunal do Jupy
Presidente, dr, Josó M. Bourroul,
Promotor, dr. Adolborto Garcia.
Escrivão, major Ramos do Oli-

veira.

Foi hontom Bubmettido a julga-
monto o processo om quo era réo
Anlonio elo Oliveira Lima, oocuea-
do do crime do morte.

O conselho do sentença ficou
constituído dos seguintes srs. juizes
do facto:

Dr. João José Voz do Oliveira,
Joaquim Gomos Esteilo, Josó Cun-
dido ele Lima, elr. Victor do Silvo
Freire, João Caetano Boplisto, Mo-
nuel Alexandre dn Silva Júnior,
F.milio Teixeira, Puulo Egydio de
Oliveira Carvalho Júnior, elr. Afro-
elisio Vidignl, elr. Josó Uaptista Pe-
reira, Antônio Silveira de Faria c
Arthur da Graça Martins.

Produziu n defesa o • advogado,
sr. dr. Alfredo Costa, tendo havido
replico e tróplica.

O eronsolho de sentença, tendo-se
recolhido á sola secreta das suos
deliberações, elolli voltou momentos
depois, trazendo o veredictum, pelo
qual (oi o réo condnmnado a 2 an-
nos o 15 dios de prisão simples.

—Hojo serão submcttidos a julga-
monto os processos em que são reos
Augusto índio do Siqueira, poreri-
me do defloramento, e Amaro Mo-
deliu, por crime de cafünagcm.

Movimento forense
O sr. elr. Urbano Morconcles, juiz

dn 5." vara •'criminal,' 
por despacho

ele liontem, julgou prescriptu a oc-
ção penal contru o réo De Senti
Eurieo, quo ern uecusudo de cri-
me do lerimentos leves.

O sr. dr. Adalberto Gorcia, 1..° pro-
motor publico, apresentou hontem
denuncio contra Annibal Pires do
Vullo e José Francisco de Oliveira,
aquelle conduetor e esto motornei-
ro da Light, como incursos no nrt.
294, S§ í.', 13.- o 03.' do Código
Penul.

Os denuncindos são oceusados de
haver tentado matar, ha dias, o li-
ros de garrucha, em um bonde ele-
ctrico, o negociante desta praça sr.
Francisco Nicodemo.

Não se realizou hontem a re-
união de credores, marcada para ás
2 horas da tarde, do concordatario
Joaquim Antunes dos Saatos, fal-
lido como passivo de2.237:055$000.

riIrr'wrWt,'*^'

Platéas e salões
Polytheama

Os Estio and Luigi e o valente
Flaki continuam, no Polytheama,
a ser o suecesso de todas as noites
com o hilariante head-bull, no qual,
hontem, o publico também entrou,
divertindo o valer.

Les Ados e os demais artistas
provocaram cgualmentc vibrantes
upplausos.

Hoje—variado especlaculo.
Pora amanhã já está annunc.iada

a estréa de Paul Bekary, gymnasla
acreo.

Circolo Gabriele d'Annunzio
Recebemos um delicado convite

do directoria do Circolo Ricreativo
Filodrammntico Gabriele d'Aíinun-
lio, para assislirmos ao sarau clra-
matioo o dançante que esta socic-
dade realizará na noite de 10 do
corrente, no Salão Steinway, para
commemorar o primeiro annivcrsa-
rio do sua fundação,

< Correio Paulistano»

Todas as assignaturas, to-
macias do agora em deante,
por um anno, irão até 31
de dezembro de 1905.

De 1905 cm deante as as-
signaluras, tomadas cm qual-
quer mez do anno, se ven*
certto em junho ou dezem-
bro.

Estão autorizados a con-
tratar annuncios e outras
publicações retribuídas para
esla folha o sr. F. H. Clialk,
nesta capital, e Luiz de Cir-
ne, no Hio do Janeiro.

CULTO CATH0LIC0
Santa Ipiiiornia.—Por ser bojo

primeira terça-feira do mez, será
celebrada a costumada missa om
louvor de Snnto Anlonio, havendo
distribuição de pães bentos oos as-
sistentas.

?í» Novenas.—Continuam n sor
concorridas, pur desusado numero
de lieis, us novnnns que, em honra
n Immaculuda Conceição, eslão sen-
do sohrnnizadas com excepcional
brilhantismo cm nossa. Cathcdral.

Ante-hontem . o hontem oecupu-
rom a tribuna sagrado, descnvol-
vendo com grande erudição a elo-
quencin ns theses que se propoze-rom, os ciemos, srs. vigário geral,
conego Antônio Pereira Rcimão o
monsenhor dr. Rencdiclo Alves de
Sousa.

Está incumbido do sermão do
hoje o cxmo. monsenhor José Mar-
condes Homem de Mello, que terá
por assumpto —'• A Immuculada
Conceição a a Historia.

A orcheslra, sob a regência do
maestro coinmcndador Gomes Car-
«lim, tem executado bcllissimas mu-
sicas de Giannini, Perosi,. Cordin»,
c bonitas ladainhas de Nossa Se-
nhora.

No din da festa será executada
pela primeira vez a Missa do Sa-
grado Coração, composta pelo no-
tovel maestro salesiano Del Vo-
chio, sendo cantado como arin ao
pregador, o Tota Pulc.hra de Fos-
chini, e, ao credo, a musica de La
Harlte.

Promctte ser imponentissima a
procissão, para o qual toram já con-
vidadas pela autoridade diocesana
todas as irmandades e associaçcies
religiosas desta capital.

Amanhã a ír-nlc da egreja da Sé
estará illuminada a noite, por gran-
do quantidade de lâmpadas electri-
cas.

—Continuam também as nove-
nas preparatórias da festa da Im-
maculada Conceição, r.as seguintes
cgrejns: de Santa Thcresa, por oc-
casií.i da missa da comtnutii.lader.
matriz ele SanfAnna, «*apel!a de
Santo Anlonio dos Pobres c cape!-
la de Nossa Senhora «Jos Afilie-los,
ás 5 horas da tarde: em Sanla Ce-
erilia. às 5 c meia; na egreja da
Roa Morte, ás 6 horas* S. Fran-
cisco, S. Gonçalo e Ccosolscãa», ás

0 horas o moin; em S. Benodlclo tardo o na de S.
o nn matriz do Combucy, ãs 7 ho- horas do noito,
ras da noito.

Nu egreju do S.-Francisco, dovo-
rú pregar hojo o revmo, puelro dr.
João Corroo de Carvalho.

?I- Hanta Cucii.ia,—Coiít umo boi-
liasima festo elo primeira comtmt-
nhãd, terminou iinlu-houlum o reli-
ro espiritual dos nliimnpa do cato-
cismo dasUi narouhiii.

Nu lalta elo rovmo. padro Luiss
Itossi, quu so encarregara das pró-
gaçõeB dei retiro, oecupou a tribu-
ua sagrada o revmo. monsenhor
dr. Benedicto do Sousa, vigário da
parochia, o qual, com sua palavra
sempre oloquonto o cheia de une-
ção religioso acompanhou as crian-
ças om seus últimos preparos pura
a mosa cucharintlco.

Foi commovcnlo o acto do pri-
meira communhão, em que toma-
ram parte 98 crianças, dos 300 mo-,
triculadas, sondo 25 meninos o 78'
meninas,

Entre ostas ochavom-so duos quo
acabam etc sor boptisndas, levando,
portanto, para o divino banquete
suas olmos puros do todo o mnn-
cho, como os vellos do cordeiro
immnculoelo, que inm receber, o
cheias de candura, como o alvór
dü toalha quo lhes cobrira as fron-
tes, pela oceasião do boptismo.

Inspirnndo-sc neste lacto, o revmo.
monsenhor dr. Benodiclo do Sou*
sa foz uma pratica muita aprecia-
da por todos os assistentes.

A's 0 horus clu tarde, ochando-se
nn sachristia o revmo. vigário, fl-
zorum-lhe os crioiiçns do cotecis-
mo significativa manifestação do
estima o gratidão, lolonelo nessa
hora, cm nome de suas collogos,
uma iiluiniiii, cujo nome não pu-
demos obter.• O cxmo vigário, visivelmente
coinmovido, agradeceu oquolloma-
nifcstoção de que fora alvo, o, in-
terprotondo os sentimentos do ef-
fectiva estima dus alumnas para
com o cxmo. sra. d. Alda Prado,
dedicada nreceptora do cotcoismo,
offercccu-lbo como lembrança, um
lindo quadrinho, trabalho cm pro-
to, representando a ceia do Senhor,
o ocondicionado ern mimoso estojo
de pellucia, contendo delicada de-
dicatorio.

Deu-se depois o octo de renova-
ção elas promessas do bãptismo,
pregando ainda uma vez, o exmo.
vigário.

Foram distribuídos ás nco-com-
mungnntos bonitas estampas, com-
memorativos do solenne acto.

Terminou a bellissimn festo com
a bençam do Santíssimo Sacra-
mento.

¦í* Coli.eoio das Missionaíiias
do S. S. Coração ue Jesus. liste-
ve solennissima a festa ante-hon-
tem realizada, em honra ú Im-
maculada Conceição, no collegio das
Missionárias do S. S. Coração do
Jesus, á rua da Consolação, 31.

A's 8 horas da manhã, por oeca-
sião da missa canteida polo revmo.
podre Luiz Rossi, fizeram suo pri-
meira communhão 8 alumnas do
referido collegio.

Em seguida, foi festivamente in-
stallada ã congregação das cFilhns
de Maria», entrando para este gre-
mio 32 Aspirantes.

A' 1 hora do tarde, o exmo. re-
vmo. sr. bispo diocesano adminis-
trou o sacramento do chrisma a
vprias pessoas e assistiu depois,
numa sola do collegio, elegante-
monte ornamentada, uma ecssõo
literaria-musical bem concorrida,
dispensando os assistentes mui-
tos applausos ás alumnas que
nelle tomaram parle.

Foi, então optlmamcnto desem-
penhodo pelas alumnas o seguinte
programma r

Ave Maria de Marélletti—
Coro
0 mei das flores—(proso) pela
alumna Irene Rodrigues.
Um episódio em Lourdes em
1858— Aiumnus Ida Arnold,
Dulce Sousa Queiroz e Juditb
Bofful.

A annunciação de Maria—
(quadro vivo o canto).

A Maria—Composição da alu-
Thercsa Sodini.

A Maria—^ (poesia) Olga Ma-
tarazzo.-

A Visão— (prosa) Jcsuina
Veiga.

A Maria— (poesia) Ida Giul-
liani,

Les gloires da Marie — Anto-
. nietà do Nascimento.

10 La mie Mudonnina— (canto)
11 Formosura de Maria— (poe-

sia) Juclith Uafful
12 Uma composição—dn alumna

Antpnieta do Nascimento.
13 Saudação a Maria— Thercsa

Sodini.
Í4 Hymno a Pio X— pelo mães-' 

DVVrce.
15 La Petite Reoue—Her.ninin

Songiulliani.
16 O Decreto Divino e a Huma-

nidade—peias alumnas The-
rosa Sodini, Maria F. Leme e

Lydia Motarazzo.
17 Apotheose da Virgem
Terminada osta parte recreativa

da festa, o exmo, revmo, er. bis-
po diocesano, cm bonita allocuçüo
potentcoii os méritos dn Congrega-
ção dos Missionárias do S. S. Co-
rnejão lio Jesus, em favor da infon-
cia c deu suu bençam a esta in-
stiluição.

Antes de rotirar-se s. exa. proce-
deu á bençom de uma imagem de
Nossa Seniibra de Lourdes, collo-
cada numa gruta artificial, con-
struidu no jardim do collegio.

Com esle acto terminou a bonito
festo, que momentos bem ogrado-
veis proporcionou a todos os ossis-
tentes,

»j» Conoueoaç.ão NUniANA. — So-
lcnnizou-so no dia 4 do corrente,
após o triduo, a festa dn Congrc-
gnção Muriann, celebrando o quin-
qungesimo onniversario da defini-
ção do dogma dn ImmaculadaCon-
ccicão. A cnpella ochova-so rica c
coprichosamenteornnmentndaocom
illuminoção verdadeiramente prolu-
sn. O corpo da copollü foi lodo en-
feitndo com festões de flores mui-
licores.

Durante o triduo pregou o revmo.
padre Haphacl Scncpa, zeloso di-
rector, que tem elevado áquella as-
sociaçáo a um verdadeiro apogeo,
não poupando para isso sacrilício
de espécie alguma. No din da festa,
á tarde, pregou o revmo. padre
Luiz Itossi, cujo sermão foi uma
verdadeira peça oratória digna ele
ser tachigraphada c impressa para
sor de Iodos conhecida. O numero
de cavalheiros o senhoras foi ex
traordinario. lastimando-se apenas
que a capei la lossn tão pequena.

4- Retiiios KSPiniTtiAEs. Conti
nuom os exercícios nas seguintes
egrejas :

No Santuário do S. -S.- Coração
do Maria, para os ordenando? r
Joaquim Alves Ferreira, Fclisljertó
Marcondes Pedroso, Humberto dos
Santos, Josú Aguirro, José Arthur
de Moura, Manuel Meirelles Frei-
ro o Adomiro Krauss, os quacs
vão receber o presbvterato no
dia 0, por 

'oceasião elas grandes
lestas da Cathcdral. Termina ama
nhã este retiro.

—Na matriz elo Combucy, para
os alumnos do collegio do" Nossa
Senhora da Gloria, regido pelos
Irmãos Mnristos.

E' pregador nestes exercícios
o revmo. sr. conego João Antônio
da Costa Bueno.

Os «ctos da eOIBIftaltnSo geral e
renovoção dos votos do Imptismo
celebror-se-õo no dia 8, por occ-i-
sião dos festas do Imniaculada
Conceiçito.

—Na egreja da V. Ordem Ter-
ccira do Carmo para os alumnos e
olumiias do enteeismo e do gym-
nasio da Ordem, devendo a 

"pri

meira communhão realizar-se no
dia 8 do corrente.

—Na egreja de S. Gonçnlo, o tri
dno de preparação peya os meni-
nos o meninas que vão fazer a
primeira communnâo no dia 6,
por oceasião da festa ele Noçsa Se-
nhera. Tem pregado diariameaie
o revmo. padre Luiz Rossi.

¦r Mr.z i>«: Mapiâ. Continuam a
ser celebradas estas solennidadcs
na egreja do R<r»^ol!simcnto de Nos-
sa Senhora da Luz, ás í, horas da

Benudicto,

4» V. OlIDliM TlillCHlHA DO CAll-
mo. As lestas iubllares no cgi*dja
destu Veneruvel Ordem, constarão
do: Misso do requwm, cnntadu, no
din 7 do corrente, em suffrogló dos
almas que (oram muis devotou eto
Mnriii Suntissimu.

No dia 8, haverá missn roznda ás
8 horus du manhã, com u primeira
communhão do olumnos, oommil»
nhão geral dos irmãos, (miradas do
noviços o profissões.

No dia 9, misso do requiern, ern
suffrugio d&s alrnas do Pio IX o
Leão XIII.

No dia 10, ás 8 horas da manhS,
solenne missn pontificai poloexmç.
monsenhor elr. Cumillo PuKsalocqua,
erommis8orio da Ordem, com nane-
gyrico do Nossa Senhora, ao Evaqr
gelho, polo rovmo. sr. podre Vlun-
fredo Leite,

Em seguida, será eollocodo uma
lapide coiuineiinoratlvac distribuída
pólos assistentes uma lembrança
dos festas celebradas durante o
onno, terminando as solennidudes
pelo canto elo Te-Deum o bençam
com o Santíssimo Sacramento.

A parto musical do dio 10 está
confiada ao coro da Associação d&s
Mães Chrislãs, e us missas elo' dias
7 o 9 serão executados cm cante)
gregoriono pela schola euntorum
ao egrejo, sob a direcção dos ir».
mãos murislos do Gymnosio do
Carmo.

Nos dias 7, 8, 9 c 10 far-se-á orna
collecta, que será enviado no Santo
Podre, á quom o Ordem dirigirá
respeitosa e filial mensagem con-
gratulotoria, implorando para os
irmãos terceiros carmelitnnos e
mais pessoas que auxiliaram nas
festas durante o ouim., o b«nf«m
apostólica.

»f Nojicias. — SSo inlwewsflBtts
os seguintes noticias «•rtrahieias tíó
Sontuorio dn Apporeeriela:

—Collossal eslatua de Maria Im-
maculado ó a que os Orduneimss
(Viseaia) vão levonlar no cume do
monte chamado Pena de Orduna,
que se ergue mogestoso á altura de
1.000 metros sobre o nivel do mai.
O pedestal será de 6 metros ele ai»
tura, com 18 por 25 de superfície.
O corpo da estatua será de 20 me-
tros de altura, com 8 ele diâmetro
o tronco e 15 o parlo mais larga.
A construcção dará lognr a untà
escada interior que permitlirá su-
bir ató o alto do monumento, onde
haverá uma espaçosa galeria de 10
metros. O manto da imogein seio
adornado com elegante mosaico de
azulejos de brilhante azul e bran-
co. Uma poderosa luz de arco voj*
toico, desenhará o perfil da estatua
que terminando em li! lâmpadas
eleclricos em fórmu de eore,a, per-
miltirú nas noites das festividades
de Moria, ser vista pelos nova pro-
vindos de Hcspanoa que se elos-
cortinam desde aquelle monU.

—Os missionários filhos do I. Ç.
de Moria, residentes cm Fernanda,
Pó, celebram o anno jubilar de
Maria, instituindo uma nova redu,-
cção de índios, que lera o nomo eto
Immuculada.

—Na Franco, Ioi o romaria na-
cional o Lourdes mnrs numerosa
c6to onno que em qualquer elos nn-
nos passados, attingindo a 90.000 o
numero dos peregrinos.

O numero dos romanos diocssjB*
nas c parocbiacs a Lourdas eu«
gmentou cm 51.

—Dez mil crianças reuniram-se
no fim do outubro na Cothedral do
Sevilho paro se consagrarem o Im»
maculada.

Na manhã do mesmo dia todas
que tinham cdade sufiícionte rem-
beram o communhão.

Visivelmente commovido oroa «
cxmo. arcebispo sobro o omor qw
Maria SS. tem ós crianças c ele»
pois leu o revmo. vigário geral ei
acto clc consagração, que todas ai
crianças repetiram.

Receberam em seguido o bençam
papal o entoaram bollissimos Iiy*
rniios em louvor do SS. Vir-
gem.

Em seguida desfilaram cm duQj
turmas ante a imagem da Virgem
dos Reis, no meio de urna conú»-
cia multidão ele povo que rom ale-
gria c enternecimento contemplava
tão lormoso cspoctuculo.

—Refere o Estandarte CatholUo
dosta capital:

«Heallzou-se no dia 28 do mez
findo, no Palocio Episcopal, um jan-
tar intimo, paro o quol haviam si-
do convidados por suo. exa. revmo.
o sr. bispo diocesano os «uperio*
res tle todos as Ordens regularos,
estabelecidas nesta capital.

Estiveram presentes os srguin-
tes .•

Pela Ordem dosCnpuchinhos, frei
Bernardino de I^ivalle; pelos
Francisconos, frei Estonislau Pe-
rôs ; pelos Denediclinos, d. Aclul-
berto Swiersen ; pelos Jesuitau, pu*
dre Luiz Rosíí : pelos missiotm-
rios do Immaculodo Coração de"Maria, 

padre Florcntino Simon;
pelos Salesinnos, padre José Zeppa;
pelos missionários de São Carlos,
padre Foustino Consoni; pelos
Agostinianos, padre Clcnuate líi-
daigo ; pelos Meiristas, o irmão
Izieloro Dtimond.

Tomando a palavra para cxpli-
cor os motivos daqucllo reunião,
disso suo oxma. revmo .• «Não ee
trata do um jantar diplomático,
mas ele um jantar intimo, uma cn-
trevista familiar do bispo com os
seus valentes cooperudores do clc-
ro regular, como um pae com os
seus filhos»

Depois do terminodos os retiros
cspirituacs, durante os quoes esteve
o sr. bispo diocesano cm contocla •
intimo com todos os membros do
sou clero secular, o scü coração
desejava uma oceasião opportuna
para tratar tombem fomiliarmenle
com os distinetos membros do cie-
ro regulor, e innnifcstor-lbc a sua
alia estima c gratidão).

Sendo a primeira vez que re d.avn
no Paço Episcopal similhnnte rcu-
nião, dis3C 8. exa. revmo., que n&o
era isso uma innovaçào na sua
pratica diocesano, pois já no go-
verno dn diocese de Curilybu, con-
luninva reunir, de tempos em tem-
pos, num jantar intimo todos os
membros do seu clero 6ccular H
regulor poro entrcter-6e familiar-
mente com cllos, o que continua-'
rá a fazer nestn diocese.

Respondeu a s. cxn. revma. cm
nome ele todos oo presentes, o bu-
perior dos jesuítas de S. Gonçolo,
padre Luiz Rossi, exprimindo os
sentimcnlos de que se achavam
possuídos, gratos oo convite ela s.
oxn. pnra aqtielbi reunião. Disso
que o venerando bispo ele S. Paulo
ncahovn elo dor mai» uma prova
ele suo larguesa de vistas, c . da
bondade paterna! do seu coração
para com todos, moslrando-oc su-
perior ás inesquinbn-s 'tendências
de rivalidade o do nativismo, e que
assim desempenhava perfeitamente
o seu cargo de Uom Pastor, pro-
curando twr todos os meios o bem
commum elo seu rebanho.

Findo o jantar, rotirnram-sc os
padres, agradecendo ainda ao «xmo.
sr. d. Jose'r*« gentileza com que os
havia dislinguiJo. e levando gra-
tas impressões daquella reunião.

4* Ecn&lA de S. GÓNÇalo. Con-
linuam com muita d.voçúo nesta
egrejn as novonas da Iminaculada
Conceição.

A primeira communhão tcr.i lo-
gar r.o din 8, ns7 horas da manhã,
havendo nos Ires dias onteriores.
ás 3 horas da tarde, uma pequena
preparação a tão grando acto. ^

A GREVE EH S. ROQUE
Seguiu honlem, pelo trem da

tarde, p-rra S. Roque, o dr. Pir.hei*

ro e Prado, 2.* delegado auxiliar,

acompanhado cio seu c<criv£o sr.

Beiirar.d. da ordenooça c de S

praças «-onimandadas por um offi-
ciai.

Essa vbs-em pr«ade-«c ao tacto
de haver o sr. chde de polioia re-
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cobido, honlem çiddo, do sr, tlr,
Alfrodn Muin, Biiporinteiidoiilo du
estriitlii Snroenhaun, n coiiiiniiiiicii-
{do do quo os opcrnrlos dn fabrica
tlu looldôs Doll'Aaqi'11, qtio lia dios
•a declararam cm gravai tinham cor.
tndo os (los tolcjjropljiçoa tluqüoHq
Coiii]mnliia,

Além dcseti par.llóipnçfio, rccoboii
o sr. dr. Antônio ile Godoy u visi-
tu do sr, JosòWeissIion, geronlo du
fabrica, que fôru tloolarnr u b. exa.
'omor violências dn parto dos opo-
Tiirios por pretender fechar o es-
tabolrcimciilo.

O,(Ir, 2.° delegado auxiliar levou
inslrucções puru proceder devida-
mento1 conlrn os dosonleiros o im-

pedir quo se repitam ns tropelius
Os operários so oehuin em greve

hn já alguns dins, sondo que a po-
lieiu se absteve do intervir cmquonto
fosse cnlmn n utliliido dos grevistns.
Agora, |)orém, em virtude doa ul-
limos acontecimentos, o sr. chefe
do policiu resolveu enviar para S
Roque umu autoridade ucompanhu-
«ia tle força da policio.

NOTAS POLICIAES
O sr. tlr. chefo do policiu resol-

veu transferir dn subdclcgaciu do
Bom Retiro pnru u do Belemzinho
o escrevente sr. José da Cunho, o
da do Üolcmzihho pnrn nquellu, o
escrevente sr. Pcricles Muniz.

o
Foi exonerado a pedido do lo-

gar do carcereiro dn vailêa do S.
Pedro do Turvo o sr. Luiz Vieira
Martins, sendo nomeado para subs-
\ituil-o o sr. Hermogcnes Brossane.

Regressaram pelo nocturno do
hontempara Caçapava os dois pro-
sos, (irocossados pelos laotos do
Buquiru, que não obtiveram ha-
beas-corpus.

Os quatro polieionorios restpntes,
que conseguiram ordem tio Tribu-
nnl, foram poslos em liberdade.

#
Vno ser internntln no hospicio,

depois de umunhã, u domcnlo Mu-
riu Luizn, tlcstu capital.

*
Vão ser removido de Cosa Bran-

ca pnra Mocócn o ulferes Mes-
sias Peroiru de Camargo.

FACULDADE DE DIREITO
Hoje, serão cliuuinilos A provo

escripta:
2." ANNO

Direito Publico, snln il. 1, As O
horas, os do ns. 101 u :12o,

II.- ANNO

Direito Commercial, uai!) n. 3, As
ti IjqràB, os inscriptos do na. 71) n
10U, o Direito Criminal, snlu n. 2,
os liiscrjptps iio ns. 101 u 110;

Provu orali
4: 'anno

Suln do pavimento superior, As
horaa, -,.'•*
Domingos Loreiizoni.
Antônio Curiós do Sullcs Júnior,
Nesior Alberto do Mnccrlo,
Murio do Puulú Fajardo.

5,' ANNO

Sala n. 4, hs ti horns.
Eduurdo Paes do Burros.
Gliilhermo Vullim A. Rubião.
Gustnvo Paes do Burros.
Arthur A. do Almeida Cyrino.
Josó Benlo Monteiro Lobato.
Agnello Franklin du Coslu.

SOCIEDADE DE
AGRICULTURA

Reiíniii-so hontom, úa 8 horns ria
noite, u oominissão nomeada para
csiudur n cslnlisticii do cuié, com-
parecendo os srs. drs. M. P. de
Siqueira Cnmpos, Anlonio Prado,
Olavo Egydio, Raul do Carvalho,
Jouquim Miguel, M. do Siqueira o
o sr. Joaquim Franco do Lnoer-
da. Depois ilè- diyorsus consiileru-
ções, u coiiiiriissão resolveu quo u
sociedade represcnlo uo Governo
VedaraIj pnrn quo osto tomo n si
o encargo do organizar umn oom-
missão official om um centro tln
Europa, afim tio uniflnar o npreéõii-
lar u òslullslica verdadeira do culó.

CAMISARIA MASCOTTE
Por motivo do mudnnçn pnrn n

mesmn run, cnnlo da do Pnlncio, a
Camisaria Mascotlc estA procedon-
do n uma grundo venda som ro-
sorvas—«Preços marcados o fixos.»
Run Quinzo do Novembro, 50,

1,' ANNO
horns,

niôi'8, A convenção deslo unno ron-
liznu-se om Londres, u quo oslovo
presoulo ó fundador' tio movimento
cir. Fruiioiii E. Clark,

—São ilitorésâAnlõs ns informa-
(.•oos acerca'do movimento do Es-
forço Chrlslão nu liuropn, Bògurido
o relatório" quo A Junta Nacional
foi ouvindo polo sr. Stanley Ed-
words, secretario geral tio movi-
menlo nu Europa'

Existem sociedades do Esforço
Clivistílò nn liiglulerrn, Allcniniihu,
França, Ilcspnnhu, Suissu, Itussia,
Áustria - Hungria, Ilulin, Suociu,
Nortiogn, Ilollaiidu, liiiinmn.rco,
Bolgicn, Turquia o Portugal,

hon-

Foram capturados os criminosos
Victor Elesbão Vianna, em Limei-

•ra; o Manuel Pio, em Araras, os
quaes se liavinm cvndido du cudéu
de Limeira, onde cumpriam seu-
tençn.

Conimunicando o resultado da
diligencia o delegado daquello ci-
dado tclegraphou oo sr. tlr. cheio
io policiu.

FERIMENTOS GRAVES
Hontem, As dez horus da noite,

o sr. Josó Cardoso, sócio do firmu
Müller, Mello & Comp., no passar
polu run Victoria, próximo da rua
Genoral Osório, em direcção a suu
residenciu, no n. 136, duquella rua,
foi subilumento nggredido por qua-
tro indivíduos desconhecidos, quo
lhe vibraram grande numero do
fortíssimas cucetndns.

O sr. Josó Cardoso, gravemente
ferido, loi transportado, pnrn n
Phurmnciu du Fé, onde recebeu os
primeiros soecorros, rceolhendo-sc,
em seguida, A sun residência.
¦ O olfcndido, polo rapidez do nto-
que, não conseguiu ver os seus
nggrossores, não snbe a quo ntlri
búir esse fnclo, suppondo que n
âôvn eru destinndu u outra pes-
soa.. .-! . ^ ¦>..,. ..

Do fado tomou conhecimento o
dr. Thóopbilo Nobregn, 2.- delega-
do, que so achava de serviço na
Policia Central.

DESASTRE
No Irecho do rio Tamanduatchy,

tino bnnhu a várzea do Cnrmo, o
menor Manuel l.ouren, do 10 an-
nos de ednde, entrotinha-se a pes-
car honlem, As 2 horas dn Inrde,
quando, nccidentnlmente, enhiu nn
agua, indo immeiliutomcnto ao fun-
do, por não suher nudur.

O ituliano Tnssi Lconurdo, quo
transitava pelo aterrado o presen-
ciou o desastre, otirou-se uo rio
cornjosumenlc, conseguindo, depois
do grande esforço, retirar o menor,
que ju liuvin perdido os sentidos.

Condu/.indo-o parn o jiosto poli-
ciai do Braz, as nuloriilndcs dolli
providoncioruin pnru pór o menor
a salvo de perigo; o quo consegui-
rom.

Dnlli transportaram-no para a
casa de seus pues, A ruo Cusomiro
do Abreu n. 5.

SEPARADOR MONITOR
No Juizo Federal deste Estudo a

The Hurtleg Manufacturhig Com-

Sany, 
do Novn Yorkconcessionuriu

e um privilegio puru o vendn ex-
clusivn do sepnrntlor de culó, do-
nominado Monitor, rcquoreti uma
vistoria pnru n verifienção do uma
conlrofacção daquello privilegio,consistento nn machina denomina-
da Ideal, do quo se apresenta como
inventor, munido de uma patente
de privilegio, Bertholdo Ketluer.
_ Pelo respectivo juiz foram no-
meados perilos os srs. drs. Anlonio
Penido, Josó Brnnt do Carvalho e
Rodolpho Santiago, os quaes dejiois
de minucioso exame das duas ma

Saiu n. 2, As 11
Leonel Costa.
Adalberto Ferreira Lemo.
Jorgo Araújo du Veiga.
Getulio Evnristo cios Santos,
Oswnltlo tle Mentlonçn.
Raul do Toledo o Silvo.
Alcides Peroiru Guimarães.
Resultado dos exames do

tem :
B.' ANNO

Plenamente, grau 0, nas 4 ca-
doiras, Luiz du Cumaru Lopos dos
Anjos, Edgar Jordão o Josó Dario
de Vuscoiicellos.

Plenamente, grau 0, no 1." e
grau 7 nns outrus cntleirus, Fouslo
Gurcia de Oliveira.

Plenamente, grau 8, na 1.» cn
tloiru e 7 nus outras cadeiras, João
Nogueira do SA.

Plenamente, grau 0, nu 4." a 7
nns outras cadeiras. Osyvoldo Mur-
ques Pinto.

4." ANNO

Plenamente, grau 8, nus quatro
cadeiras, Arlindo tia Rocha Com-
pos.

Plenamente, grau 0, na 1.» o 3."
cadeiras o simplesmente, grau 3, nn
2." o grau 1, nn 4.'. cadeira, Alberto
Pinto de Moraes.

Plenamente, grau 6, na 1.'; 2.» o
3." cudeirus o simplesmente grau 6,
no •!•.", Octavio tíe Mucedo Portu-
gol.

Simplesmente, grau 5, nu 1.*, 2."
o 4." cudeirns e grau 1, na 3.", Eu-
clyilcs tio Cum|x>s,

1." ANNO

Plenamente, grau 0, nas duns cn-
João Rihcin

nr.
Movimento do Matadouro Muni

clpnl.no diu íi :
Fórum ubnlitloa 153 bovinos,

suinos, 12 ovinos o (1 vilcllos.
Forom inutilizados: 1 suino poreyslicercus; 21 pulmões, 1 ligado o

d'intestinos delgados de bovinos o
16 pulmões e 3 ligados do sui-
nos.

Emblema do carimbo : Taça.

ASSASSINO AOS 5 ANNOS
No |iosto policial do 'Braz 

pro»-
seguiu honlem o inquérito sobre o
ossussinato do menor Francisco
Biondc, praticado nu manhã de 8
do corrente, nn run Cuotnno Pinto,
pelo menino Luiz Bnrbato, apo-
nus tio 5 nnnos do ednde.

Dejíüzóroiri já quatro lestemu-
nhns e, com o depoimento do mais
umn, o inquérito ficará hoje encer-
rodo, ufim do lor o conveniente
destino.

Como advogado do menor crimi-
noso tom acompanhado o inqueri-
to o ar. Arthur Roberto.

DESASTRE

ileiros, João Ribeiro de Macedo Fi-
Iho.

Plenamente, grau 8, na 2." o sim-
plesmcnte, grau 5 na li», Francisco
Soares tle GouvéU .lunior.

Pleno mente, grau 7, na 2." o sim-
pfesrnente, grau 2 na 1.», Aççocio
Nogueira.

Simplesmente, grou 1 nn 2." cn-
deirn, João Octavio Neves.

Simplesmente, gruu 1, nu 1,» eu-
deirn, Julio de Barros.

Reprovado nas 2 codeirns, 1; nu
1..», 1; na 2.», 1,

BORRACHA
Os srs, tlr. Ainoncio Rumos Freire

c Hentz Coochqiun, incor|)orndore,s
du Arinos Ricer Rubber and Mi-
niiig Company, tém exposto na vi-
Iriiie da Pharmacia Normal, A rua
Quinze do Novembro, uma boa
amestra do borracha virgem, ou
PnrA 1." qunlidode, upriver .fine,
pesando 2 líilos, e extruhidn doso-
ringuciro que abundantemente oxis-
te na zona do Rio Arinos (Estado
do Mnlto GrDsso), onde essu com-
panhia póssue cerca de l.-iOO.OOO
alqueires de terras férteis, contendo
os muis ricos seringues daquello
Estado e próprios puru producçüo
nnnual do muis tio tres milhões de
kilos de borracha:fina.

Hontem, As 7 horas e 35 ininti-
los da noile", riu oceasião cm qne
um trem tln .S. Paulo Railway ncu-
ijavn do pussur pelu porteira tio
Aguu Branca, America Fgvdiu lon-
lou atravessar u linhn, sendo co-
Ihida o atirada u grande distancia
por outro trem, que pussou após
uquolic. i

Com a violência du queda, Ame-
rico Egydiu recebeu uma grande
contusão na cabeça e outras pelo
corpo, perdendo os sentidos.

Do fnclo' tomou conhecimento o
subdolegado do districto, que fez
remover u offenilidu pura a-Policiu
Central, onde "loi soccOrrida pelo
tlr. Xavier de Barros, mediçò-lcgis-
lu, quo considerou grave o seu es-
lado.

America Egydia loi internada no
hospital tia Sunln Casa de Miscri-
corelia.

LOTERIA DE S. PAULO
Esln acreditada loteria realizou

hontem mnis um sorteio, cujo pro-
mio maior (oi do 10 conlos.

Coube desta vez ao varejo cia

Ogoncin geral de Miranda & Comp.
a vendu tio bilhete premiado.

CONTRA A TUBERCULOSE
Darão consultna hoje, ü, uo Dis-

ponsnrio Dr. Clcmcnto Ferreira,
ii run Libero Badaró n. 20: — do
11 horas ao meio dia, o dr. Franco
Meirelles; do meio-dia A 1 hora,

dr. Curiós do 
'Vnsconccllos; 

do
horo As 2, o dr. Francisco Ca-

vnlcunti; tio 2 horas As 3, o dr.
Curumuríi Pucs Lemo o tio II As 4,
o dr..'Xavier ilu Silveira,

Os exumes íuryngoscopicos ec-
rão leitos |)olo dr. A. do Cumpos
Snllos, As quinlus-feirns o sohbu-
dos, do 1 As 2 horos, o os exumes
buclcriologicos, dns 3 As 4 horns;
pelo tlr. Palmeira Rippcr, A * segun-
dus-feirns, pelo (Ir. Gama Cerqueira,
Asquarlns-feirus; pelo tlr Monteiro
Vianna, As quintas-feiras, o pelo dr.
Ulysscs Purunhos, nos subbados.
As mesmas horas

PEQUENOS FACTOS
EstA depositado no posto poli-

ciai do Santa Iphigenia o menor
Bonediclo Francisco de Araújo
Muitos, quo foi encontrado cin
abundono, hontem A tarde, nu rua
tlu Estação.
¦ — O tlr. Pinheiro Prado, 2."
delegado auxiliar, remeltéú no dr.
chefe do policiu o inquérito insluii-
rudo contra o syrio Josó Miguel,
por ter nggredido e ferido levemente
a Abha Kabarge, fnclo occorriilo
no diu 21 do corrente nn ruA Flo-
roncio de Abrou.

—A' requisição do dr. Aschniò
de Ccrquora, 8.° delegado, foi hon-
tem sübmcllida a exame de corpo
do delicio, na Policia Central, polo
dr. Xavier de Barros, rhedico-legis-
tu, n menor Murin, tle 11 nnnos de
ednde, filhu de Américo Sterniui,
que apresentava umu ligeira ecehy-
inoso na região gliiteu.

QUEIJO «ANDRADE»
O sr, Julio MoirolleH, subdirector

do Syndlonto Contrai doa Produeto-
ros tio LucliolnloB Mineiros, ro-
motloii-iios hontom umu amostra
do queijo «Andrado, tubrlcaçflo dn-
quello s.yntlicalo,

ProvA'mol-o o (rnncnmenlo dizo-
mos qiio esso novo produolo du
industria nucionèl não tomo con-
çorrónoln com os congêneres do
fubrienção extrangeirn,

Toda o qualquer dór cura-so
lisundo-so externamente o ALL1-.
VIADOR CARVALHO, preparado
por Alfredo do Carvalho & Comp.

Movimento du Snnlu Cnsu do
Misericórdia no diu 5 do dezem-
bro:

Existiam, -128 ; entraram, 10; 80-
birnm, 11; Inllcceu 2; existem, 415.

Dcrnm-sc 10 eonsiiltna; pruti-
cnrnni-so 13 pequenos curativos,
3 operações; avinram-so 112 receitas.

Medico do diu. dr, Xavier da
Silveira

'«

rniiMins nr. 100*000
11107 1350 050

rniiMios nu (iOSOOO
5350
«tan

1'UHMIOB

aiitw
ci 11 ¦1 I7ÍW5

7525

IjOS

11007
4803

112(18
IIÍ07
¦185(1

0750
"5Ü
8070

¦1211

ao$ooo

i
58111

¦1500
5710
7701)
11(150

8808
l)M7

APPROXtMAÇUKS

30O0 . . ,
0380 , , .

1>!5'/.I!NA8
9891 n
0881 n

9000
11300

ÍÇÓÍOOO
12OÍO00

8$M0ajooo

Depois du experimentar Indns os ro-
médios illusorlos que so nniiimclam
é c|iii! mais so nniadece a etOciiciu
hadicai. do •UIkcsIIvo Mnjnrrlcla*,'
c.i|i. superlorldndo está hojo unlver-
saiiiicnli! fonllrmndii nau doenças do
esloinono.

Fornm os curns dcscsporadns do
pessoas niuilo eonhccldns, quo o to-'
iniirnm diiianle tres niézea," t|tie Iho
valerniii a fiiniii; um só cslnfó, porem,
produz melhor lesulliido (|iio uniu du-
zlu d« frascos de iniiiltitiur outro io-
médio, jiols que, alem du ser o iinica"
Ctlrntlvo radical doeslomngo o do iu-
tcsllno, sem llllisorla acção calmante,
íi dlHcst.vo e purificador doa ulimeii-
tes.

Ii' incelsò exigir (|iie cada hóstia
tnijía Ki-nvndo o nome: .Digestivo
Mujinilcln'.

Uebosl'... gernl no Drnsll: plinnnn-
chi dos srs. .SII.VAAItAU.iO & COMI*.
run Primeiro de Miirça, n. 8; 1U« do
Janeiro; c nus priiiRipaes diauarins
pa Knrojm u dn Aniòríen.

Todos o,s iiuiiicios Icrniinados ení 0
lem 4Í()(!().

I.lsln dos prêmios (In loteria dn Ca-
pilai Federai, plano, 1I()-00oxlrnhlda
lionlem, segundo Iclegrnmnin rccelil-
da pela agencia geral do sr. Itubun
GiimiurficS:

13351 15:000$000
20101  80031000
4987  5OOÍ000

6 rniiMios dr 2U0S0OO
073 11051 11780

18078 211151 20017
6 I-IIKMIOS DK. inoSooo

811 1792 7201
11110 25S09 20512

-^ÍO rnnuios de fiOSOOO
343 .1111 I1M0 1000.1 19110

23395 25511 20100 28215 29379

1M1HM10K Dli lOOíJOOO

1I0Í6
!)00l

17170
8000

23201 23050

Ai'1'iioxiMAÇ.õr.a
13201 n
20714 a
52880 ii
22808 n

¦ 8 00 .
21)710 .
52882 .
22870 .

200*000
100*000
100Í00Ó
50?000

DEZENAS
¦13201 43300 .... 20*000
20711 20720 .... 20ÍOOO
52881 52800 . . . 20ÍOOÜ
22801 22801) .... 20;|i000

fiENTHNA9

43201 43300 .... <l§00p
20701 20800 .... rAIKW
52801 52000 .... 4J00O
22801 22000 , , . 4$000

ÃVPIlOXIMAÇ.OKS

13550
20100

13551
20101

13552 .
20102 .

DEZBNAS
13500
20170

100S000
208000

,'!n?oo:)
io|oõo

tt-rinliindos em

LOTERIAS
llcsimio dos prêmios dn lolcrin do

Eslhdn de S. Pnulo, cxtrnliidn hontem :
:S09 10:ll0O$00ãi',
«Kffl»  . ÍIOOUÍOOD
U020 ¦ICOfOOO

riu-Mios de"200Sü00
003(1 3277

Todos ns iiunicrns
61 IGni «sooo. ;
-¦ Todos cs niiincros lennlnndos em I
lõm 2.?li00.

llcsiimo dos prêmios mnlorcs da 854.*
rxlnicefio dn loteria Esperança; rcnli-
zadíi em Aineiijii, cm 5 do.dezembro
do 1904:

Todos os números terminados em 95
lem '1*000.

Todos os números terminados cm
0 tom 2*000.

Pedidos íi Companhia Nacional do
Loterias dos Eslndos. - Caixu, 010. —
S. Paulo.

Resumo dos prêmios maiores dn lo-
teria dn Candelária; exlnihldri hon-
lem 5 do corrente:

089 3022 8420

A seguinte lolcr n oxtrnc-se em 19
de dezembro. Joga só com 3.000 hl-
Ihclcs.

SPOKT
Foot-ball

No domingo passado realizou-se
uin mafe/í ontro os primeiros teanis
do Sport Club iJomilillin o do
Club Alhlelico Minerva, havendo
urn empate de tres goals a tres.

43295
20715

¦ 52881
22S0'.)

2 rnEMiOí

27575

20:000*000' ' 
3:000.'II00

2:000*000
,' \ 1:000*000
DE BOÒSOOO
27001

PIlESilOO DE 200^000

1005
39820

9259
•II0C0

20215
42110

20972
¦13309

No matrh dos secçiindos teams
do Sport Club Dofnitilln o do Club
Alhlelico Minerva, realizado no
domingo passado, subiu esto ven-
i-eilor, por um goal n zero.

Ping-Pcng
Campeonato Rcunc-sc hoje, ás 7

horns da noite, nd sedo do S. Pau-
lo Fõòl-bull Club, no largo Sole
de Setembro n, 0, ns cominissóes
dos clubs inscriptos pura estocam-
pàpnáió, aliin de se fazer cleiçSo
de directoria.

Movimento íorro-vlario
S.PAULO RAILWAY COMPANY
MnvIniiMilo do (Ua 6 de dozcillbi'0 du

1001 i
Sunlos : — Carregados no nrnin/.eni,

158 vngnes l ileaciiircgudos no urina-
ieni, 323; descaiTegailoi nn pulon, 85;
fornecidos no enes, 230; carregados no
enes, 1011; llcndos no enes (vazios), 40;
6 (llsposlçilo do caes, depois (Ins 5 ho-
l'iii( dn Inrde, 60.

Enlraruin, 32,650 snecns do enfó.
Sem.: — Correram 51 viagens, repre-

sentiuido 321 vehlctilos.
Ilrnz :—Cnrregndos com vnrios gene-

ros, 28 vngfios; descarregados com
vnrlos gêneros, 80.

Pnry : — Cnrregndos com vnrlos gc
noros, 105 vagões; rlescairegados com
vnrlos gêneros, 210: descarregados com
Vnrios mntorlneBj r»l.

S. Pnulo: — Cniregndos com vnrlos
gêneros, UO vagões; descarregados com
vnrlos gêneros, 50.

Jimdliiliy i—Hntrogucs ri Companhia
Paullsln, 203 vngõea: recebidos dn
Compnnblri Paulistn, 131.

Após longa o pertinnz enlermi-
tade, follocou honlem, nostn cnpi-
dul, lis 7 e inoiu horus du nintiliü
o sr. Itoinão Puiggnry, estimado
direetor do 1." grupo escolar do
Braz.

O (Inácio professor om todos os
cargos quo Iho foram con liados
tqvo oceasião do revckir-se um [ira-
vecto educador o grando conhece-
dor cin pedagogia escolar.

Dedicando-se ús letras sulientou-
se como prosador p corno poeta,
escrevendo lambem vários livros
rfídaclicos, em que revelou a sua
compeionoia ern maioria de inslru-
cção publica.

O seu enterro reulizn-si hoje, ús
8 l.orus da inaiihã, sendo o corpo
transportado a mão da rua Maria
Aiiloniu n. 50 pnru o cemitério dn
Consolação.

— O sr. dr. Alfredo Ztiquim, es-
tinindo clinico rio Braz, passou
hònlóm pelo desgosto de perder u
sua (ilhinhn Branca.

O sou enterro realiza-se hoje, ás
3 horus da tardo, subindo o fere-
tro da rua do Gazòmòlró n. 122
para o cemitério da Consolação.

—Fnllcoeu limitem nesta cidade
o sr. Joaquim da Rocha Pereira,
uvò dos srs. Arnntid Alves Moreira
e Antônio Moreira.

O sou corpo será inhumado hoje
no cemitério du Consolação, snliin-
do o lerelro, ás 8 horas, dn Ala-
meda dos Andrudus n. 7íi.

Secção Livre

BOLSA
TnÁNSACÇÕÉS IIEAI.IZADAS ll.ONTSM

23 ncçòcs dn Companhia
Mogynim  247*000

30 noções d:> Companhia
Mogynna .... 247.-.::i0!l

5 noções do Banco dos
Lavradores  "2*000

15 acções da Companhia
Mogynnn  247*000

2 letras do liunco tle Cre-
dito Ilcnl 8 M, . . . 51*000

100 ncçóes dn Compnnl-ia
1'niilistn 2I0*0U)

A' 1101IA OPFICIAL
50 riéções dn liunco

União de S. Paulo. . 35*000

1 '1.TI9IAM OKFKKTAS
FUNDOS 1'UUI.ICOS

viixnn- comi'iia-

Êsl. Grniililco Steldel
! Mac llnrdv ....
I Sorocábníiri « YIAnnn

Srechnnlcit ....
I.ilplnn
Telephonica". . . .
Sln»vnnn.
Idem (a 30 dias) . .
Idem, das novns (inl.)
Idem, idem n 30 dins

ii vontade do ven-
(leitor.

Pnulisln
idem, (n 30 dias). .
li. AgiuioKxgoltosdo

llibcliâo Preto . .
União Sportivo. . .
Ii, de ]•'. Ariii-nqiinrn
Vldrniln S. Mnrinn .
Agun Siipeinris (lnl.)
Fabril Paulisloiiu .

CONQUISTADOR
INSISTENTE

O sr. Marlim Gonçalves, resi-
dento ú ruu Vinte e Um de Abril,
dirigindo-se hontom ó noite ao pos-
to policial do Braz, queixou-se do
seguinte fucto no sr. capitão José
Firmino, fi." subdolegado tio distri-
cto:

Sun (ilha, Thereza Gonçalves, de
16 annos de ednde, tondo sabido á
noite, a serviço, quando regressou
ú cusu foi ucompnnhada por um
guarda-freio da Estrada Contraí,
que, com iusolente insistência, lhe
dirigia graçolas.

A moça, trunsidu de modo, opres-
sou o pusso, o uo chegnr n cnsu bu-
teu a portu nn cura do utroviilo
conquistador. Este, enlrotnnto, nem
por isso deu-se por vencido, e.com
um descoro pouco vulgar, entrou
no corredor o botou repetidas ve-
zes ú portu.

O sr. Gonçulves vciu abnl-a e,
tendo sido já seientilleodo por sua
filha dus intenções do conquisto-
dor, exigiu-lho uma satisfacção, mos
o guuriíu-freio, ao contrario, deu-
lhe, mas foi um valcnto par ile
bengoladas, e evadiu-so.

Foi oberto inquérito sobro o fa-
cto.

MENOR CRIMINOSO
Albcrlina Fredi, do 17 annos do

edade, residente ü rua Visconde
de Pornahybu n. 84, nchava-so
hontom, á 1 hora da tarde, á por-
Ia de sua cosa, quando viu passar

chinas Monitoro Ideal; oprosenta-Ia suo vizinha Visella Clemente,
ram o seu laudo, concluindo por que habita o prédio n. 61 da mes-
declarar que a machina Ideal é ma rua

¦¦ < -

umn positiva imitação do Monitor,
infringindo o privilegio deste,

Em vista dessa preliminar a Hun-
tleg Manufactunng, por seu adyo-

§ado, 
propoz uma acção de in-

cmniznção contra o infractor do
privilegio, Bcrlholdo Kelluer, o
contra n Companhia Mac-Hordy,
«Jo Campinas, quo tom fabricado nas
•uos ollicinas c vendido a diversos
lavradores á imitação do seporador
Monitor.

A mesma Companhia requercu
ao juiz a upprehcnsão de todas ai
mnchinas contrafeita-, protestan-
do usar da repressão, que lhe as-
segura a lei, contra os que usa-

. rem a machina Ideal.

MAÇONARIA
Guasi.f. OniENTB Estadual.—

A Secretaria (Geral do Estado está
aberta todos os dias uteis. das 11
tis 3, c de noile das 7 a% 8, na rua
na rua Tabalinguera, 18, (telepho-' 
ne, 612 ).

Sessões ordi mamas mensaes :
Da assembléa geral de delega-

Jos — dia 26.
O* Consistorio—dia 1.
Do Conselho—dia 18.
Do Tribuna—dia 10.
Da Loja Unity—1.* sexta-feira

do mez. .
Sessões ordinárias das Lojas

Ktnanaes:
Segundas-leiras—Hespanha, Ro-

ma, Commercio e Sciencias, Anti-
ca Roma. *

Tcrças-teiras— Obreiros do Tra-
balho, Portugal Itália.

Quartas-foiras—Sete
bro, Piratinjnga. 

"

Quintas letras—Amizade, Gurlher-
me Dias, Eslrella da Liberdade.

Sextas-feiras-Garibaldi. Giusti-
cia e G. Mazsini. Giordeno Bruno,
Ordem e Progresso.

Sabbados-f/ Maggio. .
Dia 12—Sessão extraordlnana de

Siemblea 

de delegados para se-
nda discussão do projecto da

—Dia 8 — Loja Amizade — Ta-
bstinguera—18—às 8 horas da noi-
te sessão magna de iniciação para
«ue são convidado* todos oa ma-
Cons regultres

de Sctem-

Mantendo relações do amizade
com Visella, a qual soffre do uma
enfermidodo nervosa quo Iho im-
primo no rosto contracçõcB esgares,
Aibertina, sem intenção de otfen-
dei-o, dirigiu-lhe um gracejo.

Contra o suo espectativn, a doen-
to insullou-so, c, depois de dirigir-
lhe uma série de pesados impro-
perios, poz-sc a gritar nervosamen
te, attrabindo para o local o seu ir-
mão Demctrio o suos irmãs Moria
e Esther c o seu pae Eugênio, que
arremetteram contra Aibertina, ag-
gredindo-n a supapos.

Nessa oceasião, intervciu cm fa-
vor da victima, o italiano Ricbiartc
Benvenulo, que conseguiu refrear
o entbusiasmo dos oggressores.

Não obstante, o menor Demetrio,

3ue 
tem apenas U annos de cdo-

e, armondo-sc de uma faca, acom-
metteu trahiçoeiramente a moça,
vibrando-lhe um prolundo golpe
nas costas.

Os aggrcssores foram presos em
flagrante e a offcndida transporta-
da para o gabinete medico legal
da Repartição Central da policia,
onde foi examinada pelo sr. dr.
Xavier de Barros. Apresentava um  -¦
ferimento inciso de dois centime-1 tusão bo lábio
tros de extensão na região scapu-l
lar esquerda, interessando a pelle e
a camada muscular correspondente.

O ferimento, que produziu nbtin-
dante bemorrhagia, foi considerado
gnve. ....

Está aberto inquérito sobre o
{acto pelo sr. capitão José Firmino,
5.* subdelegado do Braz.

A autoridade vae processar o me-
nor criminoso, com o fim de ob-
ter a sua internação no' Instituto
Disciplinar.

NOTA FALSA
O negocionlo Raymundo Suba- i

tini, no dia 8 do corrente, foi co- |
bror uma quantia que lhe, devia o '
itüHono Felippe Zanieri, estabeleci-1
do íi run do Bom Itetiro n. 2, re-
cebendo, enlro outras, uma notn de ,
vinte mil réis tln ultimo emissão. ¦

- No diá seguinte, lendo do f.izer.
um pagamento n Oiovaiini Inglez. |
negociunte, esíabélccido ú rua do :
Ypirungu, n. 71, llayimindo entre- j
gon aquella.cédula, que loi reco-
nhceidn lulsu. \ \

Ruymundo Subntini, não ncredi-
lutado na falsidade do dinheiro, di-
rigiu-so á Deleguem Fiscal c apre-
senlou u nolu, que tem o n. 22.ô!)7,
píra ser cxnininudn ; sendo u suu
lulsidudo reconhecido, loi n cédula
inutilizado com o competente cu-
ri mbo." Raymundo óprosonlou queixa ao
dr. A"scanio ile Cenpiern, il." dele-
gndo de policia, quo lomoii conhe-
cimento do facto o instaurou in-
quprito u rospei to.

Está enenrregedo hoje do serviço
dê vuccinnç&o conlra u vurioln, nu
Direclorin do Serviço Sanilurio, das
11 da manhã ns a horas dn tarde,

inspeclor saniturio, dr. Vulentim
Browne.

FORÇA POLICIAL
Serviço pnrn bojo:
Superior tio dia, o capitão

Pinto. , .
O Corpo de Cavallona dará
olficinl para ajudante de dia,

força para acompanhar presos no
Fórum e u guarda do Pulado
fornecendo com a infantaria a
guarda du Cudéu, 1 inferior e
1 cubo pura n gunrda do llospi-
tol c duus ordenonçus puru u so-
crcloria do Commondo Gerul.

O j>.° batalhão dnrà u guarda
do Hospital e 1 olflciul para a guor-
da do palácio.

O i.° bntulhflo (Inrri um official
pnra a guarda da Cadéa.'

A Guurda Civica da capilnl durú
a guarda da Policia.

Os dcmaÍB corpo» darão o serviço
do costume.

Amanuense do dia, o cabo Co-
raccini.

Uniforme, i." com capo de oleado.

Apólices do Estado
Apólices Remes, 5 '<-.
Apólices Remes, em-

picslllnode 1S05'n-)
portiillor (ex-inro).

Apólices do Kslndo
iio l'ni'nn'A'.(du.500$)

Idem do Param) 7°u
I.èlrns dn Cnmnrn
primeiro eniprest.)
Semi

IJÜ1IKS IHiMliS
liOOOÍOOO

Í85ÍOO0

r.2n.-ooo
osoíooo

.IlillíOOO
850?000

120$000

noíooo
2515000
253ÍÕ00

D50SOOO
2.-.2.*000

aoosoóo
10SOOO

aiòsooo
looíom
200$000

IWÍOOO
2I8Í(K)0
a;,oÇooo

2IIÍÍ000
21RÍ0C0

220?000
75000

22O$O00
80*000

LETRAS IIYPOTIÍECAIIIAS

CreditoRonco de
llcnl 0 •¦„ . . . .

Idem. idem 0 •(. (u
30 dins). . . .....

Ulém, Idem n 8
idem, idem a 8

30 dias). . .
Idem, idem 8 "t. (n

30 dins) vont; venci.
Unnrn Unino de S.
1'nilli:

Irlcin, Idem (¦).*sírio)

43*000 -12$000;

*I. -*l*(n
458000
wí.OOO

42S500
G2í'000

50.-000 63Í0OO

r.7$ooo r.5$ooo.

TAHKM.AS I>K IMtETKS

Pnrn iirrccndnçnn dos dlrnittw do ex-
poilnçüo de gêneros ou mercadorias
de prodncçõu du listado de S. Paute,

borracha em bruto ..... I '!•
Cofc casquinha, c6co, Rrío ou
benellclndo H '1

Cnte lorrndo ou moido ... 11 '1
Carvão verielnl....... 1 '1
Corn J-1
Chifres 5('l
Couros seccos de bot ... I) '1

Idem snl|intlo 20 '1

Cri.in nnlnird 11
Idem Tegolnt 4 1
Cristal em bruto 7 1
folhas de icnnriua .... 11 "1

Fumo 10 
']

flrmnio 20 '1

G.n.inn elnsllcn . . ..li
Koollm ¦' 

'1

FItKTKS POI1 KAVIOS A VELA
VAPOP.F.S EXTUAOIJDINAHIÜS

Canal d ordem.
por 1.C00 kllos 27 s| 5 '|.

euiindo
Terceiro .
Õuiirlo .
rjlilnto •
Sexto .
SelimoCex-juro)
Lelrns dn Cninnia do

Sniitns(l.*cniis5Üo)
Idem dn 2.' emissão
idem, Idem, do Cnsn
liiuncn

l.elrns dn Cnmnrn du
Campinas ....

I.elrusda Cninnin de
Cnplvniy ....

Letras dn Cnmnrn do
Itio Claro ....

Lelrns da Câmara do
S. Siniito ....

Idem (2.* emissão) .
l.elrns ilã Cnmnrn de

Campinas (de 200$)
Lelrns dn Cumnmdu

Sunln lliln (1.*). .
Idem dn 2.». . . .

Si.tOOO 8I!000

00*000
osspoo

SOÇOOO

IlUfOOU

85ÍO00
87*000

SOfOOO

SliítMO

200*000

DEUENtÜllES

Snròcnliatin(l.*sii;lê) • i-r
Yl rum ii...... . f.7"
lliiiginiliiüi .... ,,r-
Fiibrll Pnullslanii. 100.?.000 " -
li. Aiíuii ExK- H.

Preto. . . . . 02ÍOOÜ 90*000

em «axtos |'.'.'.' 
"i;.

Ás comiminlcnções lionlem rècfehl-
lias o níllxudns no salão du Praça do
Commercio, lornin :

12 lis.

Glbrnllnr íl or-
dem por 100
klloa .... 2? si a 32 ji6

Novo-York,dlre-
cto por saccn 20 o 25 ccnls.

Ilnvre ( vnpor
por 1C00 kllos 20 i\ 5 '[.

friesln ( vripor)
por 1000 Idlos 2ã si 5 •[,

Marsellin(vnpor)
por 1000 kilos 20 a[ 5 '[.

LINHAS HEGULAIllsS

Novn York por snccn, 30 centJ.

Nova Orlenn» por sacca, 30 conls. .

ASSOCIAÇÕES

•i.
e 10 •[.
2.5 frs.

por 1.000

Iliivro por 000 kllo«. Í5 frs.
llordcnux por 000 kitos,

10 '[.
Londres e Soutlinmpton

kllos, 20 frs. e 5 •[.
Hamburgo por 1.000 kllos, 26 spi e

5 •'[,
Antuérpia « Itotterdam por 1.000

Silos, 5 «lil e 5 'i.
Trieste por 1 .nno kllos, 35 sld e 5 '(.
Premeu por 100 kilos, 26 s|d o 5 -f.
Marselha, por (leuova, por 1.001) kl

los. 2j s[d o 10 '[.

The British Bani of South America, Limited
CvriTAi. sunscniPto
Capital realizado .'•'unijo dé uk.hkhva .'

LtlS. 1.000.000
Los. r.oo.ooo
Lus. 020.000

21|32
3|t

200*000 120*000

31*000

BANCOS
Cnmmerclo e Indns-
trin 302*000

Lnv. adores (em li((). —
S. Paulo 124*1100
Unliln (lo S. Paulo I0?00U
Credito llcnl (Cnrlcira .

Ilypolliecnrlu) . 23?000 10*000
Conimercliil llnllnrio

(nomlnnlivns). ... 2110*000
Idem no porlndor. 230*000
Iiidtislriiil Ampnrcnse —

COMPANHIAS

S57S0ÔÔ
105S050
121*000

ílI

210*000
210*000

10*000

Papel Imnrnrlo .
Papel pniileulnr.

CAl-T.'
Unse ....

Mi rendo cnlmo

ASSOCIAÇÃO COMMERCIAl".

E' Inspeclor no coircnto me/, o sr.
Pedro Alexuiulrino de Almcldu,

CÂMARA SYXWICAfi

A Cnmnrn Syndlenl dos Cnrreo.tJrbs
nfOxou liuntcni us seguinles labellas:

A vlsln

Balancete üa Caixa Filial em S. Paulo, em 30 üe novembro
::; ! üe 1904

OOdlv

Antnrctlcn
liidiisIrhildeS.Priulo
Pnlnil Pniillsluna. .

— 105*000

Londres. .
Purls . . .
Iliiu.l.urgn .
Ilnlin . . .
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Novn York .
Sobeninos .
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ACTIVO

Letras descoiilndns.
I.clrus a receber. .
Etnprostimos, Con-

lus caiicioiindas o
outras

Cuixn Mutriz e Fi-
liaos

Penhores de empres-
timos, etc. . . .

Diversas contas . .
Caixa: em moeda

corrente ....

1,140:802$080
802;857$íd0

3.ü03:410$400

OOBNSBdSiflp

7.271:1245030
8<J:728.*000

1.710:lii$lH0

lis. . 15.2«:Í80Í?710

PASSIVO

Letras a pagar . .
Contas correntes

¦.simples ....
Contas correntes

com aviso . , .
Depósitos n prazo

lixo, com aviso ou
por letra ....

Cuixn Mutriz c Fi-
lines

Titulos cm cnuçfio.
Lelrns o valorc6
depositados . . •

Diversas contus . ,

4:OW$220

1.507:053$lõ0

•160:OM$060

l!)3:0M$33O

5.237:165S070
Ô.180:208Ç01O

l.u8i-.fll5â0iK)
030:8445250

Rs. . lõ.244:480$710
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Club dá Guarda Nacional; —
Sob u presidência do sr. tenente-
coronel Theophilo B. de -Sousa
Carvalho, vice presidente, achando-
se presente direcíores em numero
legai; effeõluoii-se, hontem, n scs-
são ordinária tlu direcloria dessa
associação, sendo lidn ò appròvoda
a acta anterior. Foi lido o expe-
dienlc fino ("onslou do seguinte:
ollicio do socroiiiriò interino, cápi-
líio Álvaro Peroiru Soares, solici-
laudo dispensa dessò cargo, que loi
conccíliciu, agradccci.do.-sc os servi-
ços quo [irestou ihuvinli: o lempo
que exerceu o cargo cie secretario
interino. Cortas do vários delego-
dos e associados do interior, sobre
ussiirriplos do iiilérésso social, já
providenciado pela presidência ; o
umn representação do zelador do
odificio social sobre gratificação
correspondente á 2." qulne&nn de
oulubro, que loi deferida. Antes de
discutir o volor-so a ordem do dia,
o sr. vice-presidente eómrnuhieou
á directoria que o sr. coronel Josó
Piedade, presidente do club, deixa
do comparecer ú sessão, por nioii-
vo de moléstia pelo qüe ficou do-
liberado em sessão quo ficassem in-
eiimliidos de visilnl-o, os srs. tenen-
ià-caròncj dr. Sousu Carvalho,
major ,loão Haplista Rost, c cupi-
tão tlr. Pumpliilo de Assumpçno.

O sr. vice-presidente, antes do.
cnccrrin' a sessão,, cpngrntulu-sp
com.íi (iuiiidu Nacional polo pa-
triotico o notável movimento que
se vno verificando em Iodas ns co-
murens do Eslado, tendentes ii ag-
gremiução do toda u olliciulidadc
dessa milícia, r.o que se devo a
grande o elevada prosperidade do
club. Em seguida foi deliberado
por conveniência do serviço udiur-
so ns sessões dn directoria parn os
sabbados ús 7 horas du noile.

Ci.un nr. x.uiiiKz.— liste club,
com sede nesla cnpital no salão no-
bro do Progredia/; dedi/ia-sq espe-
ciüliTicnleuóculüvoepropiigandudo
jogo (io xadrez eoutros congêneres,
não admiltindo os jegos dp azar.

A ussocioção tom por fins:—Rea-
lizar ofliciulmente duns sessões por
Eernunn (ns scgundns e ciuinlns)
orgnniznr torneios dcpnrlirlns ode
problemas; insinuar uma biblio-
thecn do xndrez.

—(Juinla-foiro, 8, ós 8 e meia
horus dn noite, continuação do tor-
neio do partidas, orgunizudo polo
club.

Ckntiio Recreativo Santos Du-
mont.—A sedo social deste Centro
mudou-se do largado Ilinehuelo, 26,
para a rua Josó Bonifácio, H A,qn-
dn ensaia danças todos ns quin-
las-feiros, dus 7 ós 11 horas dn
noite.

Sociedade Scibntipica.—Sessão
ortlinnrin ns quintns leiras, ús 7 e
meiu horas dn noite, na sala n". f.
da gnlerin VVcbcndoefer. A dire-
ctoria reune-so antes da 1.* sossio
ordinária de cada mcz.

«»«?*><»

3ntlctí.!.2zaç-Ses
XXXI

Urn dos apaixonados pntronòsdà
indcrniiiznçMO declarou nnte-hou-
tom, num cplrolijilíadó quo mui
encobre o sou profundo desgosto
pola feição diverso ciuc vue tomou,
do u pavorosa sério dô esbulho!
que alvejam a propriedade indns-
trinl, sob n fôrma do demandas fo-
ronsos, quo a ,S'. Paulo Railtcuj)
resolveu chorar, om ortigos fuiic-
reos, ullrn cio obter urri urmisticic
om favor do sou capital.

Vô-so que li umn referencia dU
rcclu ás inodoslas consiclernçõosqui
temos feito nestas çolumnas

O arliçitlista, que. provavolmenU
eslu furto do saber dos nossos in-
tuitos, elle quo já percebeu, com
certeza, quo todos os reparos c
mesmo as censuras por nós irro-
gados ú exploração dos peditorios
doindomnização ã S, Paulo Railtcag
são perfeilninenlo applióavois aos
nbusos congênere» em casos gc-
raes, o tudo o exposlo não passo
do um pretexto paru conspirar esses
abusos, quiz hobilmonle desvnlori-
zar as nossas polovras, emprestan-
do-nos inlençcios quo não nos po-
dem caber.

Engoha-sè, porém, si acrocliin
que nos molestou.

Antes do ludo, estamos perfeita-
incnlc bem com a nossn eonscien-
cia, mais do que isso, rigorosa-
mente ao lado du justiço, dolen-
(lendo os direitos da Inglezo, que
suo, afinal, os direitos de todns 03
industrias importantes, que tém a
guardar o u zelar uni fundo de re-
serva. 0.3 conceitos que aqui temos
einittido sobro ello, são_n reprodu-
cção cxocHssímu do quo disseram
e pensamos homens mais eminen-
tC3 dn engenharia, ria sciencia c cio
foro paulista: ahi estão no domi-
nio publico, divulgadas o transcri-
plns, as apreciações do dr, liamos
do Azevedo, do dr. Alfredo Mnia
tio dr. Peroiru Burretto, tio dr. Hon-
rique Dtiiuoiil o do muitos outros..
Por esse ludo uehomo-nos muilo
garantidos e bom abroquelaclqs!

O alarma do quo derramamos
lagrimas tambem não nos suscó-
ptibiliza.

.Itil^.im ns viciimas do Pirilubu
que cíjoramos?

Seja. O choro c a explosão Ira-
gica o inevitável du tlúr, e, om v.-r-
dade, nada tlóo mnis do quo umn
injustiça.

Bom diffcronlo nesta questão tom
sido u litliiudo dos illustres onlrc-
linliistíis. Files, radiantes do con-
tenlamcnlo o sempre bem aqui-
hhobilos, vivem, uo contrario da S.
Paulo Railtcag, a rir constante-
mont", e n fozer timbre espuihafa-
toso das suns felizes gargalha-
dus...

Bárbaros! Nem uo menoi sen-
tem na consciência o espínlõ do
remorso I

S.

ACTIVO PASSIVO

AGGRESSÃ0
Hontem, ús 0 o mcinvln torde, o

carteiro Josó Ccroulo Ramos, resi-
dente ú rua Monte de Ouro n. 43,
passando pelo ladeira Dr. Kalcío,
rasgou um papel o ntirou íóra os
pedaços, que, cosualmente, foram
bater no rosto do menor Fernondo
de tal, de 0 annos de edade.

O italiano Fernando Caccinlorc,
sapateiro, morador ú rua Conso-
Iheiro Ramolho, tio do menor l'"*cr-
nendo, tendo presenciado o Indo,
zangou-se e aggrcditi a Job/j Ce-
roulo Ramos, ilando-lhe diversas
bofetadas.

O nggressor foi preso cm fia-
grante e conduzido ú presença do
dr. Theophilo Nobrcga, 2/ delefra-
do, sendo recolhido ao xadrez, de-
pois de lavrado o competente auto
de prisão.

O ollendido loi submellido n exa-
me de corpo de delicio, .na Policia
Central, pelo dr. Xavier do Harros,
medico legisla, que lhe constatou
a existência de uma pequena con-"n'"'-ior.

CULTO EVANGÉLICO
* A Junta Nacional do Esforço

Cbristío enviou circulara a IS
orgama da imprensa evangélica
no

VINHO CHIANTI PREMIADO
Por telegrammn que acaba de

receber de S. Luiz, soube o ar.
Hugo Fazzini, sócio da firma Fa-
sano ft Fazzini, proprietários da co-
nbecida casa Brasserie Paulista,
que foi premiado com medalha de
ouro, na Exposição Universal da-
quelia cidade, a sua marca de vi-
nbo ebianti, produzido na quinta
de sua propriedade em Caslei Foc-
cardo, na província de Toscana.'

Brasil, convidando todas as
egrejas protestantes a celebrarem o
dia de oração geral no dia 1 de
janeiro vindouro.

Promettom ser muito concorri-
das as projectadas reuniões. Ha
grande entbusiasmo nas fileiras
evangélicas pela realização das pre-
ces publicas projectadas.—sabemos que um dos assutn-
ptos, que serio objecto das preces
em todo o Brasil a 1 de janeiro
vindouro, será a evangelizaçlo dos
selvagens brasileiros, que está sen-
do actualmente levada a elfeito.

—Realizar-se-a. em Berlim, de 9
a 12 de julho de 1905, a conven-
ção eurorea das Sociedades de Es-
forço Christâo. Diversos pereona-
gens influentes do paiz promette-
ram auxiliar as projectadas reu-

Acções a emittir:

Volor de 25.000 acções a emit-
tir

Direitos:

Valor dado aos direitos do in
corporodor ....

Empréstimos hypothccurios .
Prestações vencidos.
Adcantamentos para custeio

Propriedades do Banco.
Edifício do Banco . . •
Valor dos bens hypotbccndos

ao Banco •',:"•
Letras hypothccorias perten-

centes ao Banco . . •
Caução da Direcloria. .
Titulos pertencentes a tercei.

ros. . • • "» •

Moveis e utensilios • •
Carteira Commercial • •
Dividas em liquidação . •
Juros de letras emittidas •
Caixa: em moeda corrente .
Diversos saldos à n> dispo-

sição ...-••

Diversas contas . • •
Diversas contas do aotivo da

Carteira Commercial em li-
quidação. • • i •

13.216:07?*eW
7.70-t:8aflS407
1.186:183Ç922

I4i>oun$ooo

2.715<)00$u00

100-.12lf96S

68:137*993

Total Ra.

6.000:000$000

1.000;000$000

22.1O7:908$135

3..!)67-.484$721
200fl»l0$0ll0

83.576:426$*»

1.8«>.9(J0$0110

2«55M)O$O0q

«:163|800
1.363867$891
1jj55«42«4S7' 658308t«7«l

168259|»5S

4263:469$«a

6.077«6H417

8*9W«7|Í3«

Conilnl primitivo r).000:000í000
Menos: ucções

o cmiltir por
força de com-
inis«o .

Gamara IQiiial

Acções emitti-
dos posterior-mente .

1.201:350í000

3.705B50$Ot»0

74«:«õO$000 4.162:300$000

5.000:000$000

5.<MK):000$ÜOO

1.453:909$817

430:945$000

Capital autorizado. . .
Fornecido pelo Thesouro Na-
cional

Thesouro do Eslado ci doou-
xilio .

Fundo do reserva . . .
Lucros por commisso de

acções 
Garantias que figuram no

activo . . . . .
Amortizações incluídas naa

prestações""..-.. ¦*
Depósitos mencionados no

activo .....* .
Letras hypothecanas emit- <
tidts: ^*l~

De juro de 6 •[. 16.cm:100t00O
M3r^M«MM*)l» lL16ftl()0|00«.

De juro de 8 *|. 12.31ft6«)|00O
"émWir.* ". 

MOMOmm IL7O7*0(j<Í000

Saldo em circulação . .
Letras hypothecarias sortea-

das. . . ....
Juros de letras hypothecsnes
Dividendos não reclamados.
EBeitos a pagar . •
Prêmios para sorteios , i
Contas correntes . • i
Diversas contas . , •
Diversas contas do passivo

da Carteira Commercial em
liquidação • » •

^ ss .''
Totol . .* . R«-

U.Í62:300$000

3.0O0:«XI$00O

1.8M:85Í$817

33.576:426$ÍO0

2.3U:ítU$018

,2.8M:0<»$000

PREFEITURA MUNICIPAL
Secretaria Geral

'XPEDIENTE DO DIA 5 DE DEZEM-
nno df. 1004

W.873flOf)tO0O

115 471 »7Í
198-07* 380

56
31

1.561:953 3**
4377f290

5.077661Í417

82.968.057$834

O GUARDA-LIVROS,

DUARTE RIBAS.IA.

S. S. ou O.
ê. Paulo, 6 de dezembro ds 190*.

O DIRECTOR-riSCAL,

JOÃO BAPTISTA DB MELLO PEIXOTO

O DIRECfOR-OERSSTSt,

FIRMIANO M. PINTO

Determinaram-se os seguintes
pagamentos:

6:080$60t. a Julio Micholl, nelas
obras do ligação da rua Conselhei-
ro Furtado com ns ruas Tamanda
ré e Gloria, dcsconlando-se 5 «|.
de caução poro garantia da conser-
vação dos serviços;

. 180$000, a Paschoal Tombasço,
pelo aluguel da casa onde funccio-
na o Hospital Veterinário, ú rua
Dr. Climaco, 6 e 7, correspondente
no mez findo; , ¦

150$000, a João Vicente de Mo-
raes, pelo serviço de passagem so-
bre balsa entre o bairro do Limão
e a Barra Funda, no mez findo;

92$700, a Ernesto de Castro ft
Comp, polo fornecimento de diver-
sos artigos para os melhoran.cn-
los da várzea do Carmo e conser-
vação de calçamentos, no mcz de
outubro.

Requerimentos despachados:
De Victorio Malloni, pedindo li-

cença para jogo de bolas.—Sim ;
do Banco de Credito Real de S.

Paulo, pedindo relevamento de
multa.—Deferido;

de João Estavam is Siqueira,
sobre desapropriação.—A lei n.765
nio pode ser executada, por ja te-
ram decorrido mais de seis mezes
áé «ui promulgação;

de Gabriel l-ansi. sobre lança-
mcnto.-Comparsça ao Th«^uro;

do Superior do Externato de Noa-
sa Senhora da Gloria, pedindo pra-
to.—Concedo trea mezes;

de René Lelèvre e José Camillo
Albapo, pedindo apprpvação de
planta, c do Banco da Credito
Real de S. Panlo. pedindo para fa-
«er mura—A' Direciona de Obras,
para os devidos fins.

Acham-se approvadas na Di-
rectoria de Obras, a rua do Com-
mercio, n. 10, as plantas apreseftta
das pelos srs. Alberto Lerch. Joa-
quim Bernardes, Lui« Desideno,
Manuel dos Reis Pinte da Rocha,
Nstalli Mariano, Lourenço Martins
e Alexandre Machado.

— Deve comparecer à mesma re-
partição, o sr. Giovanni Fusaro.

Sante SsahtJ
Tivemos oçcusiãO cie ler, no Rc-

bate (le 20 cio próximo finde, uni
artigo do correspondente desss.jor-
nnl nosto cidudo; e, rcalinento o
seu uutor pousou que seria couros- •
se-.fnslidieso prato dé igíiarinu in-
tligojtus, que havia sem duvida
de sensibilizar ns filirus de seus já
ossos cunçaclos patronos, ufim do
que a vergonhosa derrota de sou
cheio, prOpliCtlzndu e advertido sen-
sutnmonto por clles, não ocurrelas-
sc-llie oconiplplo repudio. Mas on-
Knnoii-se o nosso heróe, us bichas
já eslão dançados do pegar; o po-
vo nüo vue muis nesse, orraslffò do
conto do vigário,, e os vossos béiie-
volos protectores júestão exhauslos
do vos aturar, A cnlumiiiu e a
mentira podem pullülnr na"s Irovas
ignOmimosas quo vos cercam, mas
não podem medrar (loahto da luz
vivihcãhlO e fulgente da razão e da
justiça que espanca ns próprias
trevas;

Não nos surprohondc osso ri-
diculo montão de inverdodes caiu-
mniosas e eslereis, porque conhe-
cornos bnstnntc os requisitos pou-
co decentes com os quaes esses
chronicos ardilosos so apresentam,
udiilleraiiclo o verdado, corrornpcn-
do os costumes e deixando con-
stnnteniente uuiu pagina negra e
odiosa riue servo do relevo no qua-
dro inglório de sua criminosa ad-
ministração. Si nos déssemos ao po-
noso trabalho de relembrar (actos
calamitosos, teríamos tle trazer ú
lona—essns Iristes scpnas do sol-
vngerid, praticadas contra a própria
cadüa publico com o fim de sorlir
seus criminosos intentos.

Sim, nüo nos incommodnm e nno
nos siirprehendem essns ridículas
c prolixos reclumnçõcs, porque, co-
mojii" dissemos, conhecemos bos-
lanle u lompera dessa gente e u
estratégia' com que praticam seus
vergonhosos esoandulos ; o porque
ocimn de lodo esse cortejo de_sor-
vilismo nppuratoso eslii o juizo
sereno o recto da Justiça—presidi-
da por seus orgams—seus juizes
de pnz, sous mesarios e seus lis-
enes—pessons estas que nssignnram,
som o menor constrangimento e
nem um só protesto, as netas, fi-
condo assim potente c eloqüente-
mente exarada n perfeita corrçcçâp
c o máximo cscrupulo no verifico-
çüo da verdade eleitoral; o cujo
resultado foi transmittido.com des-
vanecimento, ao digníssimo govor-
no do Estado, por ler-se interpre-
tndo fielmente o sua nobre e tão
elevada aspiração. Como enlão o
imprudcnla autor desso artigo ou-
za oltronlor o verdade amparada
o respeitado por essa seleeção de
fidedignos interpretadores do lei e
do direito ? I

Pois não sabe o nosso heróe quo
o coronel Ramos nunca alcançou
tuna só victoria licita nos urnas,
ou melhor nunca conseguiu ro-
dear sua pessoa com o apoio do
2 .|- do nosso eleitorado, isso desdo
o inicio de sua perseguidora c desas-
trosa política ? Com a fraude, mos
com a fraude vergonhosa, a frou-
de indecente, sem a mais comesi-
nha lisura de pudor o do respeito
a moral, loi que o nosso heróe das
Avenidas conseguiu sahir lampel-
ro no celebre pleito de 16 de de-
zembro de vergonhosa memória I...

E* provável que si o nosso illus-
tre desconhecido quizesse ser mais
serio e mais leal, despuzesse de
melhores esclarecimentos sobre n»
nossas eleições municipaes pleitear
das, desde aquelia em que o seu
coronel Ramos, no começo de sua
«rendosa carreira republicana», sur-
giu das urnas com o generoso nu-
mero (17) contra duzentos votos,
ate esta em que o nosso queixoso
heróe lamenta amargamente por

Sef 
o seu querido coronel sahir-se

e seu pleito vergonhosamente ex*
pulso.E è o nosso gracioso heróe qua
vem falar-nos em cabos políticos e
em pege-pega de eleitores I O sr.
está debochando inexoravelmente o
coronel,- veja que este lhe pondo a
calva de fora!... Lembrete que o
sr. iniciou com elle e mais vinte a
tantos indivíduos daquel les que osr.
mesmo trata de homens sem rea*
poesabilidades e até sem lmputabl-
lidadc, o serviço de cabalação dei*
enireada onde representavam iw-
nas vexatórias, ousando intinijtlsr
os nossos eleitores: com a guerra

¦ v*.'.j-»»?.i.^«i.--í.: «á is -" ¦¦¦ i_^ ¦' —
'-.-'^t-.-.. 
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COEURESIO PAtTMSTAHCS) — Tei*ça-íeiras O do Dexcmbro do 1004.
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do .Innrto o uló com n codén 11 O
próprio coronol fal dòiitasladiiiricii-
to Irivoln; polo dizia oilõ no.i nous
rasgos do gtilhnrdlfl: «Estou perdi'-
do, mio ha duvida, mus nquollo quo
não quizor vulur conimigo o tjuc
ou lho dqvn íiârrlliu pagmvl; ó nu-
sim quo hei do viiigài'-mõl> Ora,
isto a excòssivoiiieiilo cômico, o
mio tom-linda do serio o ileconlc.
Cunçndo do vociferar lumòlilosn-
monto, lembra-se o nosso lióroo do
chnmnr-iioH n ulloneão pnra os cor-
ticos ondo (.assamos niguinn:i lio-
rus com os nossos nmigos, Ova, si
n cnsa n qnc se refere o nosso in-
solcnlo desconhecido, umn delicio-
su vivência, umn pilloresca clincnrn
—oonforlavcliiiciiln siluuilu o com
Iodos os requisitos dá liyglono o do
gosto, «fòr uni còl',liçò>, 0 quo do-
vemos dizer duquollos nimsooliun-
dos pnrdiciros tão conhecidos ontro.
vós.

Finnlmonlo, Òpifògíi Iriumplinnlo
o iios-so horo.c: «oticlò então reinou
umn furiosa bucchnnnl !> lincchn-
nal?... Sim, coinprchendcmos:
como oslnes acosliinindo a vàr em
umn corta cusu... as Bccriusdó do-
boches praticadas por um Çupido
dnmiiinlio, enteiulcslos quo nós fn-
zinmos o mesmo com os nossos
«leitores.

Vaile retro I
Um eleitor.

PecJVcirnsi
Os ílhllIxQR USsigtlUilOS silo teslc-

nuuilins du qito nu imita du K!i do
corrcnlo moz, íis 0 liorns pouco
muis nu monos, dm grupo do iirnris
vinle ou Irinlu pessoas cnpltaiuta-
dns pólos dr. NIm-lii (Irnccho Pi-
nheiro I.iino. Manuel Anlonio Uai-
inuceilii Júnior, Einlliiiiiu Pires de
Avlln, Carlos Cesur, .losó Pires
Vinniin, Josô Pires Netto, porcor-
ron tia runs dòsln villn, om grando
nlgnziirni; dundo morrns no nidn-
díln Josú Cordeiro, uo coronel Jpfld
Pedro, uo intendouta municipal,
Os grilos de morro no coronel .lono
Pedro o u Joèo Cordeiro forniii du-
dos com mnis inlíjnsidndo junlo m
rosideiicius dnquelles cidadãos, qu«
so iichnvniii ria rnpltal do Estsidoí
produzindo grando sobrosnllo em
suus fumiliás. O mesmo grupo fon,
aa mòSnio noilo, otilrns irapellàè.
disparando tiros, prondendp indi-
vidüos iiínrméa o in.bffcnslvbi ó iu-
limando o focliámerito de nortiig a
cidaílílo pninllcos, lendo fnllccido
neola pcciisiíío Justo Francisco Lo-
pos, criada dn senhora do coronel
João Pedro. Sòífriu do lesão cur-
diaca.

Pedreiras, 20 do oiiluhra dé UHM-.
(Seguem quarenta 6 umn llrmns

reconhecidos como trslcimiiilins ).

ttu»3 tíCEtíR-.pSÍPadlOG
da esir-íe

CONVÉM l.ÊRI
MATAI, DE 1901 -

Approximnndo-so a data du cx-
Iraççnó da loteria Esperança pnrn

natal, a 'qtial sa rcnlizuríi em
lõ do corrente, com cltius soTtcs
du 50:000$ inlegraes nor 2!;00O, ó
dc loiin a oisportunidodò chuiwii'. a
attérição publica pnra cita loteria,
o o fazomos, relembrando mie cm

annos de cxislencin tom elln pn-
go iindii menos do 50 KIL CON-
TOS DE RE'IS. nada-devendo n
pessoa alguma, nesta praça ou fó-
ru delia.

Vamos fazei' uma pequena roso-
nha dos maiores prêmios pngos ;
notando o publico que deixamos
do mericiohnr os prêmios inferior
res-n 50$000 ; eil-n:

71.199—500:000$; osTrahicla cm
12 do doiembrò dc 11)01, vendido
peln cnsn Guimarães e pngo parto
nos exmos. srs. Sousa Filho & Ciu.,
VÚu do Hospício, 25.

74.967-1.000:000$ ; 13 de de-
zembro do 1002, rcmcltido uo sr.
João Ruptisln Grande, de Jnhú, es-
Indo dc S. Paulo, o pngo nos srs.
Villu Dc Lorenzo & Comp. o uo

.Banco Italiano de S. Puulo.

37896-500:0001?; 5 do feveréi-
ro dc 1903, vendido pnrte uo sr.
Nnno Pereira de Oliveira, da cida-
de dò Belém do Pura, e parle no
sr. Porto, estabelecido com hotel n
run Sunlo Ghristò dos Milagres,
nesta cupilul.

*# #
84706-100:000$; 21 do abril

Jo 1903, rcmeltido uo sr. Joaquim
Aleixo Rodrigues [traga, de. Juiz
de Fóru c pngo n Agenciu do Run-

¦co do Credito Real dc Minns Ge-
voes. nesta capital4

4195—50:000; 14 de julho do
111(13, vendido peln cnsa Venanci-
nho, n run dn Uruguaynna n. ó2 c
pngo no sr. Fernandes, estabeleci-
do ú praça do Commercio e rosi-
dento ú travessa do Oliveira.

40893-50:000 ; 12 de dezem-
bro de 1903, vendido em Nidhe-
rov pelo sr. Guilherme M. P.
Vasconcellos o pago uo mesmo
por conta do um funecionario do
justiça do Estudo do Rio de Ja-
\eiro. .

8047—50:000$000 : lõ de mar-
ço do 1904, vendido c pago ao sr.
Theophilo do Mattos, negociunto
de joins ó Iravcssn Catclina n. 1,
^sobrado) nu llahia,

4060-50:000$000 12 do junho
de 1904, vendido peta casa Guimn-
rfles e pngo a mesma pôr conta dc
•i rn sou freguez.

23642—100.000 francoa; 12 de
outubro de 1904, pngo no London
Brnzilian Bunk, por conta do sr.
Francisco Josó dn Silva Fortuna,
residente á run Guindaste dos Pa-
dres, nu Bahia.

Todas as columnns dos jornnes
da Capital Federal scrium insufíl-
cientes si pretendêssemos publicar
os nomos das pessoas que tem rc-
cobido da Loteria Esperança pre-
mios do 40:000$, 25:000$. 20:000$,
16:000$, 12:000$, 10:000$ e 8:000$ e
outros menores. u

Em 4 nnnos do existoncin, a Lo-
teria Espernnçn nüo lem recebido
de quem quer que seja a mais levo
occusnção qunnto ú honestidade quo
preside a todos os sous oetos.

Em 17 do janeiro do 1905—60.000
francos, ouro. ¦

Em 22 de março 1905—100:000$000
integraes.

Leia cor ntlonçao as publicaçõesdiárias, 1103 jornaes do Brasil in-
teiro.

Os bilhetes do Loteria do Nalnl,
pnrn 15 de dezembro corrente— 1."
prêmio 50:000$0(.H) — 2." prêmio
60:000$000.

Encontram-se a venda cm todas
os localidades do Brasil.

Pedidos ú Caixa, 010— S. Paulo.

IY6IEHE DA B8CGA
E DENTES

Usem a pasta de Iyrlo fto.outino,
de ftItAXA.»0 & «<KHI>.

A' venda cm lodiís ns pharmacias
e drogarias

DecBaraçao

A abaixo ussigundn, luvrndora
r.csle municipio, declara pnra os
fins legues, quo, por instrumento
nus nolns do primeiro labiijtibriiilo
desta ciilüile, consliluiu sou uuico
procurador com poderes gòrocs
pnrii lodo o qualquer oclp nó cn-
pilão José Custodio Alvos do Cn-
margo, rcvogmido todas as outras
procurações anteriores.

Arnruquuru, 28 de novembro do
1904.

P. P. de d. Luciána M Alt ia Ma-
CIIAUO.
Josk'Custodio Alves df. Camaiioo

fita miuIEieivjti
A sra. Mnrin Amiiliá, soflranílò

muilo da noras brancas, sem nclinr
lilllvio com diversos tratamentos,
curou-su rndlcnliiicnlii com ns pi-
lutas do Tnyiiyú M, Morato,

Gcrlniilcs" dn Conceição, do
Campinas, linhn necessos dò lou-
ciirn, peln falta do meiistrunção
(siÍBiiClisfio), ii gosn hojii pnrfiiita
Miúdo, por usar nlgl|ni Icmpo ns
pllulna do Tnyityn M. Moruto, pro-
piigndns por fi, Curiós,

•-• l.ydin Martins do Oliveira, do
Tlolôj noffriu da dosnrranjos no
vonlro, seiilindo umn durezn como
uniu boln, que mudava do lognr, a
tomando diisjilllilas dn Tnynyú I\l.
Mornlo, surofri!'voltou o nppclito,
lendo Imiti muita snüde,

Adelaide Moreira, de. S. Pnu-
lo, usou (lus pilulns ile Tuyuyú M,
Morulo o enrou-t-n dò desnrronjos
iiilcslinuos, com dôrcsiiõs quadris,sulfocnçòo o nueinn dn vômitos, quo
u Iruzinni hlòrmontada.

(Firmas roconhccidns
Vendom-soetri S. Paulo:

Í3oi'vtt©l «

:'-_x-.awecr-iv ,•«¦/"'vt^rrtf^víirrK^xr^-^r.^/n/^ ... ¦' WCar.T7XnX?UaMKnV.l*~m*MXXXJrY.mm^

Comp.

OCU LISTA
Br. IBuono (!« Miranda

Mblostias dos ollios,
ouvidos, nariz o garganta

Etiiii -livcidi u. ii
dus 12 ús 8

nn bairro dos Pinheiros; Suliy nn
c-lriiilu dn Snnlos n S, Sobnsíjtlo |
\'crde mi cslrniln do Suntomi Igun-
po ; .Parauúpiiiieiiiii na oslrndu do
Avnrí: u lltiui Sliccosso; Ulin nn
oslrudii do Snntos u S, Sobiisliflo ;
Pnrnliybiiiin em Bairro Alio; Pu-
raliybuna nn eslriidn do S. I.uiz n
l'l.','iliib.'i: Tielé rio porto Cnniplnu ;
Enlre Cahaiióii o o Continorilo:
Pnrahybtiuu no Bairro dos Pnlimi-
ros; IJnii, Pi'(|ticno, Siiuniirlm o
Ribeira d', Igilupo, Inclusive con-
sorvnçflo dn ponto do Giiaralui o
dos Cnminlios, du praia dn .luróa,
nn entrada do Kunios n Igunpe:
Mur Pequeno, i-nlri; S, Viceiilu u O
porlo do Uti; Ribeira, entro .Kiri-
rica o Yporaiigíi. 55.' Pnulo, 5 do
dezembro do 1904. — Antônio José
da Silveira Netto, offlciul urchi-
vista,

Kmcoíii rto í*hnrinii<'In
Chamada paru o diu U do cor-

rente:
I." Sl.'hll. DO CUI1SO DK 1'IIAIISIÁ-

cia, provn oral, ús ? e meia horas
du manhã, sula .ti.,D,", pnra o« alu-
mnos quo deviam ler feito hoje.-••¦

2." 8I.'lllH DU ODONTOLOOlAí pi'0
vn oral, no dia O, às S horas da
manhã
Celino dn Silvn Leilão
Olfdey 11. Doherlv
Alfredo Itnipalhu Ltallegnrdo
Romiilo do O. Algodoul

..losc Godoliihiin B/.ndõira
Nuno dò Cniniios Muia
Anlonio Banodiçlò Ayres

)

pnsson I,

Scit.tar.4as e Senhoras
O Segredo da Bellcza conserva

n cutis õ corrige us suus dnsngiuil-
dados, dando-lhe um nvolluduilo
enciinlador impregnado do suuvis-
simo perfume.

Doslroe us sardns manchas o ès-
pinhas. Estojo 3.500, Em qualquer
drogaria, phanriacià • e casas de
perfumarias dc /." ordem.

IV.olest.as dos orç>5as uri»
iiar.es, peites e sypiiüis

Dn. Viiuato Bhandão
Medico e cirurgião

Tratamento cspocinl dos ostrei-
Inmenlo dn urothra, cprrimentos
cliionicos, rebeldes, blenorrlingius,
cnlharro c pedra na bexiga, urinas
leilosn.s, snnguiuoleiilus e com pus.
Moloslins dos rins, dos urelêres o
dn prostliutn, hydrccclcs, vurioooe-
ics, òrchites c inipolcncin. Fistulns
o heiriorrhoidas, syphilis em lodus
ns manifestações, moléstia da pcllo
o dos pellos, rhcumolismo e mo-
leslin il^m ossos, llemorrhagins
iiloUnnsTicucorrliéa, cnlharro, feri-
dns o tumores do ulcro. Consultas,
curativos e pequenas operações,
rua du Boa Vista, 41, de 1 ós 3
liorns. Residência: Largo du Li-
herdado, 33. Tol. 100.

Os advogados
Drs. Bento Rnruln llibeiro e Ole-

gurio Pereira do Almeida mudaram
seu escriplorio para o largo da
Misericórdia n. 2.

Empresa Frigorífica
Paulista

Sociedade akonyma
Siip convidados os srs. accionis-

tas a fazer a segunda entrada de
capital, nu razão dc 10o|o do sub-
scripio, desdo hojo até a 31 de de-
zembro luluro; os recibos serão
assignados pelo dr. Charles J. Dul-
ley, secrclario-thesourciro, a quem
os srs. accionistas devem procurar.

-S. Paulo 22 dc novembro da 1901.
Pela directoria,

Luiz ue T. Piza e Almeida.
Presidente.

Veneno üaa cobras
O Instituto S.erurrilhornpico do

Eslndo do S. Puulo prepara os so
guintes seruiris npplicuycis nos cn-
sos de itiòrdedüras do cobras:

O anti-crotalieo—contra o vono-,
no da cuscuvel.

O anii-bóthrópico — èorilra o ve-
neno dn jararaca o urutu ou con-
Muro.

O anti-ophidico — ( polyvnlente)
preparado peln reunião cm partesocu;ies dos dois primeiros, opplica-
vel nos ensos dn mordedurn do
qualquer cobra. A effléncin deste
tillinio serum foicxperimòntólmeh-
lo demonstrada em relação n peço-
ulin da euscnvol, du jararaca, jhra-
cticü e do uriilíi ou coúliúra.

listes serums acham-se ú yondn
nns principnos drogarias du capital
no preço do 5Í000 çnilu tubo ou
15$000 u caixinha dc tres tubos. A
onda caixinha de serum aisçmpn-
nhnni ns instrucções necessárias ú
sun npplicnçno.

As pest-ons que enviarem cobras
veiienosus vivns no Insliluto rece--
berflo gratiiilnmetita tantos lubos
lie. serum quantos forem os oxem-
plnrcs remei lidos.

Os srs. phnrmncciiticos gosnrão
do nbalimcnlo dc 20"|„ pnrn os [ie-
didos não inferiores u seis lubos do
feri.m, devendo dirigir-se ás droga-
rius depositárias nesta capital.
. Cudu lubo do serum leni n tinta
du preparo. O serum de mnis do
dois nnnos séri trocado gratuita-
mente polo Instituto.

Nn.cupilul terno gratuitamente
Éoccórriçlus as victimns do accidon-
les ojiliidicòs que se apresentarem
nos seguintes pontos:

Directoria Gernl do Serviço Sn-
nilnrio—Run Florencio dc Abreu,
21 A— Hospital de Isolamento.

Instiluto Sòriimtherapicó cm líu
Innlíiii.

Hospital dn Misericórdia.
Hospital Saiiiarilano. -
No interior do Eslado existam

por cmquniilii, os seguintes pontos
de soecorro:

ComniisRão Sanitária de Snntos.
Commissão Sanitária do Soro-

cnbu. »
Commissão Sonitaria do Cam-

pi nus.
Commissão Snnitnrindo Ribeirão

Piclc.¦jÇpstio conveniente estabeleccr-so
uiiiiiir.oulras estações, onde o Ira-
b nlo especifico possu ser feito
pi. ..iiilumcnte, o Instituto enviurn
gic-tis o serum-que for pedido pn-
tos differentcs hospitacs de caritla-
dc do interior do Estado, devendo
ncompnnhnr o pedido n declnraçno
de possuir o hospital hs' sòririgos
indispensovcis ús applicuções doso-
rum.

Todn n correrpondencia do. lnsti-1
tulo SerumIhernpico pode ser di*
rígida pura o hospital de Isola-
mento.

Thcdeuro Xliinicipal
' 1'nrfAÍ. ri, 22

Serviço de aforamento e arrenda-
mento de terrenos munieipaes.
Fuço publico pnrn conhecimento

dos interessados que pelos cidadãos'0-lrò .lunni o CliWstovom Vergava
Gimcucs, foi requerido respectivu-
mento o aforamento dos lotes de
terrenos n"H. 233 e 21.10 A do palri-
irioniò municipal, com n íircu de
90O,m'-00 cuiln lim, situados no lo-
glir denominado Villa ClententinoL
freguezia dó Sul dn Só, dundo o
primeiro fronte pnrn n ruu Borges
l.ugon o o segundo, porn n ruu Dr.
Pedro do Toledo o .une pelo cidu-
dno Guiilo do Andrade foi requeri-
do o niTeiiduineiilo pelo nrasO do
nove nnnos de umn nreo de.
152B6,rrír0Ó do terrenos do mesmo
patrimônio, no lognr denominado
Várzea da Lambury, freguezia dò
Sanla Iphigenia, limilurido-sB por
um Indo com o prolongamento da
run Gonçalves Dins, por outro com
n Várzea do Lornbury o pelos ou-
tros com terrenos ora occupiidós
por Carlos Matatcsla e Curmino
Mnintcstn.

. Assim, convido os inleressndo?,
(pie se possam considerar preju-
(iiéndos com ns concessões prelen-
didus, n apresentar suus r> clama-
ções dovidninente documentadusi
no prusò do lõ dins, dc uccòrdp
com o que esíulielécé ò uri. \1 do
regülòrhciilò du 0 de agosto do
1S97.

Primeira • secção do
Pnulo.

Thcsouro
2il dc no-Municipal de S

vembro de 1904.
O chefe,

Dóiniciutió Campo:

InijiOMto .(•«•«¦(Uni ile 11)0-4
O administrador dii RccebedpWa

de Rendas do listado, nhnixo-nssi-
gnado, fnz publico pnrn conheci-
mento dos ms. proprietários do pc-
rimilro liríiono cln capital, quen
contar «lo dia 1 do corrente álè fil
do dezembro próximo futuro, por
esla Recebedorin, se os In proceileii-
do ú urrccnilnção, sem multa, do
imposto íclulivo no segundo se-
mestra do eorrenlo exercício de
1904. ¦

Recebedorin de Rendns da Cupi-
tal, i de novembro, do 1904.

• ¦ • O administrador,

Antônio 1'ereiru de Queiroz-'

(Secretaria dos
Interior e

Xeiíocitia do
Justiça

I.IKECTOltlA DO INTEniOlC

Elixir M» Morato
r o MEI.IIOII DEPUHATIVO

imASii.Eino

SAPrtSANA P."1'" imPC(lir ?ir-uni Uünnn ritnção ou queimn-
dnrns uo burbeur-se. 15 o mnis ori-
ginnl snbão que se conhece. Lãít-
man & Kemp., New-Yoik rro-,
prietorios e únicos fabricantes.

A' venda na casa Baruel — S.
Paulo.

O Elixir M. Morato cura a sy-
philis, cura o rheumotismo, cura a
morphèa.

O Elixir M. Moralo e um depu-
rativo indígena, e o único remédio
quo cura u morphén.

O Elixir M. Morato é asulvuçüo
dn humanidade, 6 a felicidade dos
povos.

Vendo-se nn casa
Uauuei & Comp., S. Paulo

O advogado Numa
do Valle

Dc volta da Eurppa, reabriu o
seu escriptorio uo largo da Misn-
ricordia n. 2, altos da casa Doli-
vaes Nunes. S

Reside ú rua Benlo Freitas n 63.

Agua Santa Cecília
Obteve dois grandes prêmios em

Buenos Ayres. Annlyzada, recom-
mendudo por quasi todos os grau-
des médicos de S. Paulo, esta ao
alcance dc todos, tem sua fonto
cm Santa Cccilia, chácara do dr.
Jaguaribc, D. Vcridiana, BO. 15' a
mais pura e a melhor agua de
mesa nacional.

Deposita rio, Carvalho Filho, rua
Direita, 8.

EDITAIS
lâuiierlnteiidrnc.iii

«te Obras I*iil»i:cnw

De ordem do sr. dr. director des-
ta Superintendonciu fuço publico
que, no dia 20 do corrente, mez,
lo meio dia, serão recebidas o uber-
tns, em presençu dos interessados,
nestn repartição, propostas pnra n
execução dos serviços do pussugens
em rios, sobre balsas eeutións, uos
logares especilicudos nn relação
abaixo.

As propostas devidamente sellu-
dns, com ns firmas reconhecidas,
deverão contar òm ulgdíismosè por
extenso, o preço mensal do servi-
ço que sórh leito por um nnno, do
janeiro u dezembro de 190.").

As condições do contraio c mnis
informações serão dadas nos inter-
essndos, na Portaria desla repor-
tição.

Nu presente concorrência serão
observadas Iodas ns disposições do
decreto u. 994, de 10 de janeiro de
1902, quo forem npplieuveis.

Ribeira enlre ^poraiign e Rio
Pardo ; Ma-sngiiiissn cm Curagun-
tntuba; Perúhybe na estrada de
Snnlos n Iguapo; Conceição dc I th-
nhuem ; Ticlú em Barra Bonita ;
Tietê nn Villn dos Remédios; em
Canõus nn Itarni da Ribeira dc
Iiíunpo; Porahyba em Cruzeiro;
Piracicaba no Porto de João Al-
fredo : Mocóca em Curaguntutubn ;
Pnranòpnnomn nn estrada do Bom
Suceesso a Espirito Santo dn Bon
Vistu ; Juqttiry-querô cm S. Sobas-
Iino; Guaraluna nu estrada do San-
tosa S. Sebastião; ituguaró nn
mesiiin cslrndu ; Ribeira dc Apia-
hy ; Mogy-guassü uo Porto Pilan-
gíieiras ; Parahybuna em Lourenço
Velho o Josó Frederico; Puruhybu

De ordem do sr. dr. cecrotnrio
de Ksludo dos Negócios do Inte-
lerior o dn Justiça, laço publico (|iu>,
nté ns ii liorns du larile, do din 10
de dezembro próximo fuluro, acha-
se aberta nestn Directo riu concors
renciu pura o fornecimento tíon
diversos artigos c gêneros iidéunta
dc-hignudos, duraíito o exercício de
1905.

Para n Dirccloria do Interior,
Escola Polytaohnicn, Hospício de
Alienados, uyitiriiisio dn Cupilul,
Escola Normal, Repartição de
Estaiisticd, Diário Ofjícial, Museu,
Bibliôlhocu Publica, Inspccjoria
Geral do Ensino c Grupos Escola-
res da Cupilul.

Artigos de expediente
Almofadas pnra carimbo, uma
Barbante fino, novclio
Rnrbnnlc grosso, novclio
Berço pnrn mula borrão, nm
Riblorhaples pura encadernar pa-

pçis, um
Borraóha dupla, Fubor, umn
Canetas bons, surtidos, uma
Carimbos do borracha, com data,

um
Cnrimbos do borracha, sem data',

um
Cestas pnra pipeis, umn
Colchetes pnrn prender papeis,

sorlidos, caixa
Envcloppcs marcados, modelos ns.

1.-2, 8, 4, 6, 0, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
18, 14, 15, 16, 17, 18, 19 c 20,
conto

Eureltu, caixa
Espátula do osso pnrn cortar pa-

pel, uniu
G.,in mu nrubica liquida, vidro

gra ii do, vidro
Gommn arábico cm pó, kilo
índices alphnbclicos, grandes, um
Lacre vermelho' cuixa
I.npis preto, Fnbcr, ns. 1 a 4

dúzia
Lápis dc dun3 cores, vermelho o

íf/.ul, duziu
Livros riscudos o impressos, di-

mensões e modelos diversos, ( li-
vro dn porta, do ponto, de com-
nromisso, de registos, protocol-
los, etc.) um

Livros em branco, formatos diver-
sos, um

Mnppas do fioqnonoiu do p
.'. modelos nu. 21 o 22, conto
Manpuu pura labullus orçamenta-

rins, modelo n. 211, conto
Memoranda, blouks do 100 folhas,

modelos n, 24 o 25, milhoiro
Pnpol altnuço Fiiimc, 1.", rosmu
Pnpol nlninço Floreia, rosmu
Pujicl murando u Impresso pnrn

nulos do governo, modelos ns. 20,
27, 28, 29 o UO, resina

Pnpol marcado o improsso, pnrn
curtas du lei, modelo u. 81, rosmu

Pnpol mureado, parn ofíleios, mo-
ildos ns. !12 o íill resrnus

Papel marcado, pnrn cópias, moilfl-
lo ii, !!4, rosmu

Pupeí marcado o improsso, paru
informações, modelo n. ,15 rosara

Papel marcado o impresso, puro
minutas, om meios folhas, modo-
Io n, lio, rosmu

Papel murando, parn lolcgrammtis,
em ineins' folhos, bloclis do 100
lolhn8, modelo ti. I!7, milhoiro

dlnpol pnrn curtas o enveloppos,
liínrcndos, modelos ns. 89 o Í10,
milhoiro

Pnpol pnrn curtas c enveloppos, di-
plomata, marcado, cnixn do 100

. folhos
Pnpol pnrn cartas o enveloppos, di-1 

plámnln, sem marca, caixa du
100 folhu3

Pnpol parn cortas o enveloppos,
formulo pequeno, som marca,

.cuixu dq 100 do lolbns -
Piipel pnrn carta, impresso, em

tnei(i3 lollius, rosmo
Pnpel pnrn mncliinu dc escrever,

resmu
Pnpnl cartão, follin
Pnpçl mnlti borrão, folhn
Pripel Ruisin, parn desenho, 50/,45

> folha •
Papel xadrez, grando o prqueno,

iolha .
Pupel pnra embrulho, mão.
Pustíis do olcniio, gra ridos, umu
Pentins Mullnt. us. 10 c 12, cuixu
Poinins limoricnnns ( Cclebrutad

. ¦Aínericnu Steel Pens), cuixu
Peiinns commercines ( inglezas ),

caixa
Pcnn.is Lconnrdt, cnixa

Pehitas do Willinm Mnnn (Lo gui
Pcn), n. 1, cuixu

Poria canetas, um
Ra.sp.ndoiras Rodger, umn
Regiinsilo madeira, uma
Regiias métricas, umu
Rótulos impressos, modelos ns. 40,

41, o 42, mil beiro
Tesoura 

'paru 
opprnr 

'.pn'pe.1, 
.umn

Tinia."prelo, botiju ou frasco de um'lili'0.
Tinta''parn cópia, frasco ile meio; litro
Tinta ..encarnada, vidro
Tinta pnrn carimbo, vidro
Tin lei ros, um

Artigos diversos
Assucnr reflnndo de 1.*, kilo
Azeite, doce ordinário, litro
Baldes de zinco, um
Café cm pó. dc 1.", kilo
Carvão vegetal, sneco
Chícaras do porccilana, paru eufú,

¦ • duziu
Copos de crystal, pnra tigun, duziu
liscovus para-limpar quadro negro,

umu
Escovas do raiz. (dc mão)," uma
Escovus pnrn roupa, umn -
Espanadores de pon nus, grandes,':- um .
Espirito de vinho, gnrralu
Esponjas, umn
Etiquetas, cnixn ,
Formicüln, lula
Ocsso, kilo
Giz branco e de coros, cnixn
KcTÒzciié, litro n luta
Linipn pennus, u-rn
l.ixn liuu, folha--
Lixivin, piicole
Moringues de burro fino, nm
1'tiniios pura chicnrns; duziu
Pnpel,Jiygicníeo, pucoto ou roio '

Pedra pomes, umn
Phosjihoros, pneote
íòtíKsh; kilo i -
Subflo,' eu ixii
5alião''do coco, cnixa^
Sabao''molo, kilo
Síiboníjto Pcnrs, dnzin
.Sabo^icjes jlicggcr, glyccrina, dúzia'Spljòíiolns órdiiinrios, dúzia .
.Sqc(!bS"-<le algodão, um
.Saccos'-parn lavagem, um
Sal, sacco
Snpolio, um
Tijolo puru orcor fuens, duziu
Tòalhus fclpudus porá o rosto, duzin
Tonlhtílidò linho. para o rosto, dúzia
Vassouras aniericutins, uma
Vassouras de cubei lo, umn
Vassouras pnrn Invngcm, uma
Vassouras do piassava, grandes,"'-uhin
Vassouras de' piassava, pequenas,

uma
Vassouras puru vasculho, uma

: Observação.—Os modelos dos li-
vros o diversos nrtigos siipru desi-
gíindos podem ser examinados nos-
tu Directoria e nos respectivas rc-
pnrlições uühdrdiiiudas.

~ ; 
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PAI1A O IIOSIUCIO DF. ALIENADOS
EM JUQI.UIIY
" Gêneros

refinndo dc 1." o de 2.»

kilo

kilo
litro

Assucar
kilo

Arroz do Jnpúp do 1.*, kilo
Arroz de Igiiupe de 1'.*, kilo
Alhos, cento
Azeita doce, litro
Azeitonas, lula
Álcool, lilro
Uutntas, litro
Banha cm lata, kilo
Bunhn em ramo", fresca
Rnciillmu, kilo
Cate òm pó de Ia, kilo
Ciirne verde dc 1*. c 2a
Cognac, para u phnrmacie,Cravo i!a índia, kilo
Canella cm nó, kilo
Chn dò Murumby, kilo
Coita,'.tonelada
Feijão', litro
Feijão branco, lilro
Farinha de mandioca do 1." litro
Fnrinha de milho «Piiussunungn>,

litro
•Fnrinhn de trigo, do 1*, kilo
Farei lo, sueco
Fumo, kilo
Cal linhas, uma
Goinbndn cnscão,
Gommn, caixa
Hcrva doce, kilo
Kcrozene, lata
Leite, litro
Lenha, carro
Macarrão, kiló
Massas finas, kilo
Manteiga nacional superior, kilo
Massa do tomnles, kilo
Marmcltada, lata

Milho, lilro
OvúS| duzin
Pão do 200 grammns, um
Pimenta ilo reino, kilo
Palmito, um
Peixo Ircsco, do Snntos, kilo
Palitos, moço
PhOBiihoros, mnço
1'npi'l pnrn clgnrros, resmu
Polvillio, litro
Queijo Purincznno, kilo .
Roscus du 75 griiiiimus, umn
Rhtim doJumoico, paru pliarmacio,

lilro
Snbão do nmondons, cuixa
SribOà do coco, cuixu
Sullfló do Rio do .Inneiro, caixa do.

27 pedaços do 400 grammas, cuixa
Sol Iino, litro
Sul grosso, litro
Soiriculci; diveraus, kilo
Tijolos pnrn ureur, um
Trincai, kilo
Velos de sebo, cuixa
Veios do esleurinn, maço
Vinagro do Lí«boo, lilro
Vinho branco, pura u phnrmnoin,

litro
Papel pnrn embrulhos du pharma-

ein, resmu
Fazendas

Cobertores pnra pensiotiislns, um
ColcKos brancos, uma
Cretono porn lençócs, metro
Fuzendus pnrn lonlhus pnra pen-

sionistas, metro
Guiirdnhapos, uin
Morim pnrn ntòdüròs, metro
Toíilhns para o rosto, umu
Touihns puru bniiho, umo

Utensílios
Al fungo, um
Arreio completo pnrn nnimnl de

bonde, um
Assadeirus do ferro, uma
llucius de folhn, pnrn verduras,

umn
Bacias do agulhe, para rosto, uma
Bnciiis dc follin puru banho, umn
Bules do folha, pura cníé, um
Bules do folhn, pnrn chá, um
Bicos do gnz occtylehõ, dúzia
Unidos do zinco, üm
Caldeirão grnude, um
Cnldcirão pequeno esmaltado, um
Cnçaroln esmaltada; umn
Colchão puru pensionistas, um
Colchão pnrn indigentes, um
Colhcrcs de metal, duzin
Cbihofes do forro, duzin
Coiíchn do ferro esmaltado, gran-

dò, umn
Conclui dc furro.csmoltado, pequn-

na, umn
Copo para agua, um
Capachos, um
Corda pura coclioira, kilo
Chiçaràs pura café, dúzia.
Chicurus pnrn clui, dúzia
Chupéo de iiulliu, um '
Chinclios dò coiiro, pnr
C.iincllos dn lign,'pur
Cravos do ferrar, kilo
Carrinho de mão, um

llednes, duziu
DoscnScadòras do bstalas, um
Espu mudei ra grande; esmaltada,

umu
Espu madeira pequeno, csmoltadí",

umn
Espanadores do panno, um
Esteiras; uniu
Enxndas. uma
Escnrradciràs, uma
Fririiilieiras de folha, uma
Farinhéirns do ugutlie, uma
Fáciís grandes pnrn Cozinho; umn
Fncus pequenas pnrn cozinho; uma
Facas dò mesa, umn
Frigideiras grandes esmultudns,
umu (

Frigideiras pequenos, umn
Frigideiras de lerro estanhudo, uma
Ferro para cortar cupim, um
Fogoreiro Ricordes, um
Freio pnrn nnimnl, um
Formos grandes pnra pão de lot,

uma "
Fôrmas pequenos pura empudus,

uma
Garfos grandes do ferro, um
Linluis pnrn machinas o novcllos,

cuixu
Machados para rachar lenha, um
Machadinhcs do riião, umu
Marmitas grande, umn
Marmitas (tornos), uma
Moringas de borro poro ngua, uma
Machina pura cortar cabellos, uma
Muchinn para picar carne, uma
Machina para moer pimenta, uma
Muchinn para baler ovos, uma
Peneira de anime, puru feijão."umn
Peneira donruino pura urroz, uma
Vás de ferro, umn
Pás puru apanhar lixo, uma
Pica relas, umn
Parnfuzos parn trilhos, kilo
Pregos grandes o pequenos, kilo
Pratos de graiiito, grandes, duzin
Pratos de granilo, pequenos, dúzia
Pratos de ugnthe, grandes, dúzia
Pratos de ngnlhe, pequenos, dúzias
Pentes de nlisur, um
Pcnles finos, um
Pedrn de umolnr, uma
Pedra pura rebolo, umo
Pnu de burbnnlo, um
Travesseiros grandes de capim, pe-

quino, um
Travesseiros grandes do marcella o

pequenos, um
Tesouras para cabollo, umo
Tesouras pnrn unhas, uma
Tesouras pnra nlfniutcs, uma
Tesouras pnrn jurdim, uma
Tesouras pnra podnr, uma
Talho com eorrenlo, uma
Tubos do borracha, metro
Tachos pequenos de lerro balido,

um
Tijclta esmnltnon, umu
Travessas grandes do granilo, uma
Sopeirns de ferro esmaltado unia
Sojiciras (le granilo, uma
Uniióes de ngnlhe, um

t»ra.r:73iiV52_«B^._u_^a^

Beixao já de soffror!! 0 tosho mal tom romo(lio!. ¦
Não pnssno o vosso tampo Inutilmente. Comoção immodiatamonta

vosso iruliiniento. Onnnlo mnis tampo so pordo, muis urrulgnm os sof,
frimentos o mnis difllcois so torniim us curas. Quando a suiido ne[t\
cm jogo, ó um oito o ospornr. O tampo quo se perde jãmuis so rocupe*
rn I A inolcslln quo hoje não tom importância, não sondo tratadu om
tampo, podora lornnr-so nmunliã gravo o iiiciiravol. Lombrao quo,
oiriqUanto soffroisí oulros quo também soffriam estão nm vin; do cura.
Compnrae-vos com elles. b.lles souberam vencer vncilluçõos o dorarh
começn uo tríitnmonlo, Procuraram ussim cumprir como homens o
conservar dquillo quo a natureza lhes dou: A SAÚDE 15 A VIDA.
Vós, pelo contrario, vos dcixnos (ienr om abandono, .nüo tomues urna
resolução o somente vos lombrnreis de curar-vos quando jn não haja.
mnis remédio. Mesmo quo o vosso rnul jú seju mitigo. Mesmo quo ]a
tcnlines feito experiência por diversos melhodos do tratamento sem ro»
siillndo, uno dosníiimcis. Outros tam conseguido curar-se, estando nor.

ode o que. diz o sr. Silva, que so acha om

MormaçõBs gratuitas

mesmos cusos quo vos.
tratamento:

Fortaleza, 2fi do julho de 1904.
Illmo. sr, dr. Sondem —Rio do Janeiro,
Do pofsi do seus oslimndos favores do 7 do pnssndo c de B ao

andtinta, pelo que mo confesso grato.
Tenho seguido ns inslrücçôos uuo v. s. me indicou o vou sentindo,

pouco ir pouco, muito bom resultado.
Effcclivnmenta, o lempo não ó súfflciento pnra dor n v. s..uma

rosposlo saíisfáctòriai iioròm, em lodo o caso, jiosso dizor-vos quo o
vosso Cinturão Electrico ó. urn verdadeiro prodígio.

Agiiurdundo-me paru mnis tarde, subscrevo-me com estimo.— Att
criado o obrigado-DOMINGOS RAMOS DA SILVA.

Residência— Praça Jo3ó do Alencar n. 3(Fortaleza —Coará).

A opinião do sr. Silva ó n dc todos os quo seguem o meu trata»
mento. Por conseguinte; estou corto quo podoreis curar-vos. Ne<
cossitn unicamente, que vos resolvoos. O querer 6 poder. Depende uni«
comento dn vós. Instigue, indnguo, procurae-me. Nada vos cobrarei
pelas Informações o vós nndu pòrdereis em saber a minhu opinião.
Visilne-mo. Si não podeis vir, mundnc urn pnrente ou umigo vosso. Sj
não liverdes n quem mandar, oscre.vei-ino. Logo que receba ó vosso
nomo c residenciu, euvinr-vos-ei grutis, os meus folhetos

" SAÚDE,, B "VIGOR
ncllcs eiicontrareis tudo quo necessilaes para curar-vos

n

33ÍI-ÍO.-Í-VOS sempre a

I&ua Cèumase cie Novembro - OI (sobrado)

Caixa do Correio, 383 » S. PAULO

ABERTO DAS 8 DA PyiANHA'A'S 6 DA TARDE

lata

Camillo Cssteíío Branco
(«

Anátllema
ROMANCE

CAPITULO XX
VÊ-SE QUE O EDITOR DESTA VEn-

OADCIRA IlISTOntA KÃO QUI7. Dlüi-
FAI.CAR A OlIIir.U DO MANUSI.I1I-
PTO, E POR* ISSO DEU AOUI BE-
MATB AO I.AMESTOSO DIAHIO DE
A.NTOMA- IlACF.I.I.AK.

Quatro taipas, milagrosamente
suspensas c irriçadas de palhas bar-
rentas, constituíam o reservatório,
ou cnmnra do senhor abbade da
quella freguezia.

O abbadc, jn os leitores o ronbc-
cem, c não c pequena maravilha
«»nhecerem-no como um saccrdolc
de mais asseados crêpcs que pas-
scava na província. NioCUlta a de-
parar des4«w contrasta em Ioda
as classes; hoje, porém, na do cie-
ro i ".ti:.". ¦ : vereis muita som
ma de padre a transudar immun-
dicie dc baliria r-r- I - :.i; mas si
el'e ves üi iictr.íade o visitenfes.

topnreis o aprimorado dn mobi-
lia, c o folheado das sanefas c dos
g lorda-camas, os treinos com os
pagodes chinezes, e as odaliscns
voluptuosas harpejando às plantas
do sultão, pintadas, jú so vé, nos
papeis das paredes... visto que
em paiz christão não è permittido
pól-as alli de carne e osso, a con-
tento de um folgado derviche, zc-
lador. sincero das buris do pro-
phcla.

O conde de S. Vicente, quanifo
se viu na amesquinhada vivendo do
padre Carlos da Silva, deu visos
dc pasmado.

Kxtranha ?— perguntou o ab-
bade.

ili-pnro na simplicidade de tu-
do isto...

Na pobreza c que v. exa. quer
dizer... E' porque eu realmente
sou pobre... Pudera amontoar ou-
ro, sem usurpar o alheio, mas de
que me serve o ouro a mim. si eu
não compro com elle a vingança
dc minha mãe?!

Sempre essa terrível palavra,
senhor padre Carlos I Porque não
perdoa ?

.0 paire sorriu-ae.
Kspcvitou a lorcida dc um en-

ferrujado candieiro de i-M.,rv. «'.ca-
minhando adiante do itu illuslrc
hospede, mirou num pequino quar-
to, cujas paredes eram forradas

por cstanlcs do livros postos pnra
alli cm desordem, c vinculados a
perpetua moradia de não sei qunn-
tas familias do replis, cm que pre-
dominavam aranhas corpulentas, c,
ao que pareciam uíi sua inquieta-
ção, inimigas da luz. -

Pelo que vejo—notou o conde
— vossa merce já leve mais goslo
da vida...

Por que, senhor conde ?
Vejo que se deu nos livros...

«¦. quando a vida so aborrece, obor-
recem-sc os livros, que nflo prestam
consolação nenhuma.

-«¦Esles livros, senhor conde —
tornou o padre—não me custaram
um ccitil, c para ahi estão como
ahi entraram ha seis annos. Foram
livros que me legou aquelle padre
Antônio dos Anjos, que v. exa. co-

C/«/y« em Vilia lieal—10 de outu-
bro de 1673.

Aqui está um livro quo era
do sua mãe, senhor padre Carlos...

Não teve resposta alguma. O ali-
bnde esfregava impaciente a testa
com o mão direita, como se len-
lasse comprimir nas rralpcbras duns
lagrimas que o açcttsavam do sen-
sibilidode mulbcril.

Tavora, folheando o mesmo li-
vro, deparou um quarto de papel,
escripto.

Que será? — perguntou elle,
mostrandò-o ao padre.

Ksle tomou-o com desinteresse c
murmurou:

J-,' alguma devoção do minha
mãe... A letra è sua.

lümquanto o conde lia dc passa-
gem meia pagina das contrteções

nbece da historia... Alguns dell.s d.i Santa, o pa-Jrc leu algumas li-
(oram dc minha mãe c outros dc nhas «io manuscripto de sua mãe,
soror Itita da Santíssima Trinda- j que rezavam assim:

mas eu lão infeliz sempre... sem-
pre >.

O padro não proseguiu este li-
gciro commcntnrio ú vida de San-
ta Theresa ; poderia, si continuas-
se, deparar com alguma invecliva
o. Providencia, acuusando-n dc me-
nos generosa com a sua alma an-
ciosa de commoçôes. Foi interrom-
pida a leitura de ambos, por uma
servente' que poz um tabolciro dc
pratos de estanho sobre a. mesa, eGrelhas dc ferro para fogão, kilo
retirou-se, sem gastar mais pala

Diversos
Arén, metro cúbico
Anil pnra roupa, kilo
Agulha pnru muchinn, uma
Agulha de mão, dúzia
Cimento, burrica
Chumbo pnra pharmacia, kilo
Cal, sacco.
Carbureto, kilo
Kscovns de snputo, umn
Ferraduras para animaes, uma
Foices, uma
Graxa om bexiga, kilo
Graxa dc sapato, lata
Oleo para machina de costura, vi-

dro
Oleo fino para motor, lata
Óleo grosso para motor, lata
Pomada puru limpar amurcllos, In

lu
Pos pnrn limpnr nninrcllos, lata
Pranchões do ninho dc lliga. um
Tuhiins de pinho dc Itiga, dúzia
Torneiras de madeiros, unia
Torneiras dc metal, uma
Vassouras dc cipó, uma
Vassouras nmencnnas, uma
Vassouras dc lavar casa, uma
Vassouras dc vasculhar, uma
Vassouras |icquonas dc piassava,
umn i

Vidro nora lampcão belga, um
Borracha cm pasta, kilo
ilebiles du diversos tamanhos, kilo
Corda dc nmiantho, kilo
Correia para pula dc machina dc

diversas larguras, metro
Minium biaca, kilo
Itcgisto dc metal de diversos ta-

uíiinlios, um
Cano dc ferro galvanizado, kilo

sòcs, kilo
Folhas do lerro zincado, kilo
Folhas de Flandres, uma
Folhns do urume, grossa e fino,

kilo':
F.slanhó, kilo
Ácido murintico, garrafa

Observações.— Todos os nrtigos
serão entregues no Hospício, livros
de qualquer ônus.

A entrega du enrno o do pão de-
vo ser (eiln impreterivelmentc ns
(! horas du mnuíiã c u dus roscus
ás il horas dn lurde.

P.MIA A DIRECTOII1A DO SERVIÇO
SANITAI1IO R SECÇÔHS A.VNEXAS

{Hospital de Isolamento, Dcsin-
fce.toiio Central, Laboratório de
Anàlyscs Chimicas, Instituídos Ba-
etcriolagico, Vaccinogenico c Sc-
rumillerapico e a Demographia
Sanitária.

Fornecimento n. 1
Papel almusso superior, resma
Pnpel ulmasso superior, para offl-

cios, idem
Enveloppos mareados, para ofíleios,

cento
I.nvelóppcs moraudos, para cartas,

cento
Papel pnrn cnrlão, cem folhas
Papei matn borrão superior, folha
Blocos do papel do linho, um
Blocos do pupcl do memorandum,

idem
Tinleiro duplo commum, idem
Tinteiro para tiniu, idem
Copiador dc ofíleios com (300 fls,

idem
Livro cm branro com capa de pan-

no com 400 fls., idem
Dito, dito, dito, com K00 lis., idem
Dito, dito, dito, com 200 fls., idem
Dito, dito, dito, com 100 fls., idem
Dito, dito, dito, oom 60 fls., idem
Tympnno, idem
Buvard, idem,
Pincel para copiador, um
Limpa-peiiiins de cabellos, um (pe-

qucuo c grande)
Borracha (dupial Fabcr, uma
Hcgua do celluloide (com as dimen-

soes) idem
Hegtia de borracha (com as dimen-

soes) idem
Hegun do inclui a borracha ( com

as Jimcnspes) idem
Pasta parn escriptorio, idem
Pasta com rotulo para archivo,

idem
Prensa pura copiador, idom
Hospedeira de uço com cabo de os-

so, idem
Vazilha paro' pincel do copiador,

idem
Canetas dc borracha ( superior ),

dúzia
Canetas de madeira (superior) idem
Lnpis preto J. Kaber, idem
l.apis dc duas cores, idem
Pcnnas de nço Mullnt— Lconnrdi &

C, caixa
Colchetes para papeis ( sorlidos

caixa
F.ureka, um
Gommn arábico, um vidro (grande

o pequeno)
Tinta preta um litro
Tinta de cópia, idem
Livro pautado o impresso para (o-

lha (ie pagamento, um

Fornecimento n. 2

Pão (determinando peso e quanti-
dade), um

Biscoitos nncionnes. um kilo
Farinha dc trigo, idem

Fornecimento n. 3

Leite, lilro

si.
Sultunns—pnsons, idem
Pussus para mesn, idom
Abricots seccos
Maçãs seceus, idem
Chn verdo superior, idem . •
Cliá preto supesjpr, idom • —
Cebollns, idem
Cebollns, cuixu
Snbão oleinu, Sousu Carneiro &

Comp., idem
Snbonetes, «Primoroso Millss —

John King, idem
Snbonetes nacionaes, idem
Vetas do estoarina, Clicliy, idom
Velíis de osteurinu, Luz Kslenricn,

idem
Gommn para roupo, Hoffmnnn —

«Brilhuntes, idom
Kcrozenc, Uevoes, idom
Ararula, pneote
Mnizeno, Starch Manufacturing,

idem
Lixivin dc potossa, idom
Politos, maço
Biscoitos extrangeiros, Huntley &

Pnlmcr's, lata
Goiabada de Campos idom
Marmeliuda do Theresopolis, iderri
Jum de Crossc & BlackwelCs, idem
Pecegos cm calda de Brandão Go-

mes & Comp., idem
Mostarda Colman's, idem
Bncking powdcr, Grosso & Black-

\vell's, idem
Petit-pois, Kdgor.l * Comp., idem
Potted Meai, Grosso & BluckweU's,

idem
Ervilhas, Grosso & BIa'ckwcll'8,

idem
Lagosta, Grosso & Blnck\vell's,

idem
Salmão, Grosso & BlackwcU's, idem
Sardinhas, Brandão Gomes & Comp.

idem
Chocolate, Cacau Van Houteus,

idem
Sopolio, Enoch Morgnn's & Sons,

idom
Tijolo de arear, um
Molho inglez, Monto Serrote, vi-

dro
M ixedPickles, Grossa «%BlackweH's,

vidro
Baunilha, idem
Sal para mesa, H. W. Flelt, idem
Pimenta Branca, MortOn, idem
Pimenta nacional, idem

Fornecimento n. 7

Café do 1.* qualidado—especial, kilo
Assucar de 1.* qualidade—especial,

idom
Fornecimento n. 8

Vinho Bordcoux, commum, dúzia
Vinho Lormont-IL, H. Thompson,

idom
Vinho Lormont, G. Creller, idem
Vinho dc mesa, Medoc, idem
Vinho do Porto, Adriuno Ramos

Pinto, idom
Vinho do Porlo, Constontino, idem
Vinho do Porto, Particular, idem
Vinho .do Porto, Viliar d'Allen,

idem
Vinho do Porto, idem
Cognac fino Dclnnnny, idem
Cognac Hcnnesy (***, idem
Cognac Dithylloy, idem
Champagne superior Itõedorcr.idem
Champagno superior Vcuve Cli-

cquot, idem

"1

Hcglslo de metal' de diversos ta-
, . , , ,i manhos, para gaz, umvras que as f IsMicas do- louvado \ So|dndor. dê cobre, um

seja*Nosso Senhor Jesus Christo.

Fornecimento
de 1.

n.4
¦ qualidade,
1 qualidade,

dc...Tomara eu nem vél-os.--..São
lagrimas que ahi estão... pare-
cem-me vigias que estão dalti a
vigiar si eu adormeço no esqueci-
mento da vingança.

O conde tirou da estante um ii-
vro, c veiu á luz ler-lhe o titulo.
Era o primeiro volume dst—Obras
de Santa Thcrv."t—, eom «alas pa-
lavras manuscríptas: Pertence a
Antvnia Bacellar, noviça no mos-
teiro das franciscanas de Santa

«O mundo não foi para ella um
horto de espinhos.

Heputou-se' venturosa na cul-
pa, votou-se és paixõraque lhe cn-
cboran o coração, inorrcram-lbcas
iilu<.(>cs, mas não ficou vazia de af-
(ectos a sua alma ardente, üeus é
todo amor. Foi elle que lhe s-irou
as uleeras daquclla alma corrupta,
c dignou-se assentar ai li o seu thro-
no...Depois do crime o remorso,c
depois do remorço a santidade!...

Não eram só pratas dc estanho.
Em uma travessa chineza loirejâ-
va uma gallinha assada, dc que o
conde se serviu quasi nade, e o
padre apenas provou, c Irinchou
distrahidamente. Tomada esta par-
ca refeição, que era de sobejo para
dois" homens que se nutriam do
fel das desgraças, o abbadc tomou
o tabolciro, collocou-o fórn da por-
Ia, o techou-a sobre si. Depois dis-
se com atfabilidade: _.

Agora, tenhor conde, qu_r v
exa. conversar com os monos an-
tes dc curarmos dos vivos?

E" a continuação do diário que
vae ler-me, não c verdade?

Si lhe apraz...

(Continua)

Mvaiadc de zinco, kile
Gess» cré, kilo
Oca c.xt rangei ra. kilo
Oca nacional, kilo
Agua-roz. ki|o
Oleo de linhaça, kilo
Verniz enriac». kilo
Roxo-lerra, kilo.
Kola, kilo
Comum laça, kilo
Verniz de gomma laça, (rifo
Secea ii te, kilo
Verde salsa, kilo
Azul ii II ritmar, kilo
Pós de sapato, kilo
Folhas de lixa, uma
Peneira de coar cul, uma
Holvras n. fil|2. uma
Pincéis redondos,' n. 20, uit
Pincéis chatos, n. 20. um
Brochas de pintar n. 4. uma
Hrochas de pintar, n. 8, uma
Brochas dc pintar, n. 12, uma
Brochas dc pintar, n. lí, uma
Brocha» d,> pintar eaiação, n. 16, uma
Beturnadetras, uma
Jalda amart-lla. corrium, kilo
Ferro em barra dc diversas dimeu-

Carne de vneca
kilo

Carne do porco de 1.
idem

Carne de carneiro dc 1.* qualida
dc, idem

Toucinho salgado, idem
Fígado, i dem
Tripa, idem
Lingua, uma
Itins, um
Miollos, um

Fornecimento n. 5

Gallinhas, uma
Frangos, um
Patos, um
Ovos, uma dúzia .

Fornecimento n. 6

Feijão novo, lilro
Arroz do Japão, idem
Arroz nacional, idem
Farinha dc mandioca, idem
Sal refinado em »accos, idem
Azeite doeo. Plagniol, idem
Vinagre, idem
Batata nacional, idem
Bacalhau C H. C C. R. C meia

tina
Bacalhau C. II. C, C lt. C, kilo
Carne sw«, idem
Banha nacional, idem
Mank-ign Dinamarqueza, llruiin

kilo
Manteiga nacional, Carlos Weotr.

idem
Toucinho inglez. idem
IJngua salgada, idem
Azeitonas, Brandão Gomes * Com-

panhia. idem
Massa surtida para sopa. idem
Massa de tomate, Joaquim Josédc

Freitas, idem
Gelatina. Nclscns. idem
Currants—passas, idem

Fornecimento n. 9
Agua-raz, kilo
Oleo de linhaça, idem
Oleo de peixe, idem
Seceanle, idem
Al vaiado de zinco, idem
Preto fuligem, idem ,.
Pos dc sapato, idem

Verdcte composto escuro, idem
Vermelhão francez, idem
H6xo-rci, idem
Anil, idem
Gommn laccn, idem
Collu superior, idem
Terra refractarin, iderr
Pòra do reino, idem
Esponjas, idem
Estopas, idem
Papelão ashesto, idem
Papelão ordinário, idem
Estanho, idem
Pregos, pacote de 1|2 kilo, idem
Pregos, pacotes de 1 kilo, idem
Cano dc cobre dc l|í diâmetro.

idem
Dilo, dito, dc 3)8, idem
llilo, dilo, de l|-\ idem
Dito, dito. do 3|4, idem
Dito, dito. dc 1, idem
Parafusos dc ferro de 3|8 de es-

pessurn, determinado o còmpri-
mento. idem

Dito, dito, dc 3)2, idem, idem
Dito, dito, de 1|I, iitam. idem
Arame dc zinco, idem
Arame dc aço, idem
Arame de cobre, idem . ¦
Fundo de lerro zincado para pul-

verizador manual, um
Barra de aço de 1«2 de espessura,

kilo
Barra de aço de 3|í dc espessura.

idem
Panellas estanhadas, idem
Panclías esmaltadas, idem
Paneltas de agathc, idem
Chaleiras dc apnihe, idem
Chaleiras esmaltadas, idem
Chaleiras estanhadas, idem
Caçarolas estanhadas. idem
Caçarolas esmaltadas, idem
Caçarolas de asratha. idem
Tinia carmin, 30grammas
Tinta nankin *30 

grammas
Bules para café. de granilo, um
Bules para cale, esmaltados, idem
Bules para café, porccilana fina.

idem

Btilos pura eufé, agathe nikclado.
idem

Bules pnrn chá, de agalhe nikela-
dos, idom

Bules pnrn chá, do barro chinez,
idom

Bules para chá, dc grnnito, idem
Bules para chá, de porccilana flná,

idem
Baldes do madeiro, idem
Baldes dc ugalhe, idem
Buldes de zinco, idom
Espanador de pennas, ns. 20, 26\

30, 35; 40,45, 60, 55 e 00, idem
Capacho de cobello, idem
Capacho do borracha, idem
Limpador do pés, de ferro, idem
Alfnngo sem cubo, idem
Alfango com cubo, idem
Machado, idem
Facão de cozinha, idem
Martcllo de cozinha, idem
Carrinho de mão, idem
Enxadões, idem
Pincel n. 12, idem
Banho maria de agathe, determ!»

nando a capacidade, idem
Bujões do descarga para pulveriza»

dor manual, idem
Funil do forro, fundido para pul va»

rizador manual,- idem
Pistão de bronze para pulverizador

manual, idem
Perio do bronze para pulverizado»

manual, idem
Esguicho com tampa para pulveri»

zador manual, idem
Tubo de vidro para nível d'agua,
idem r

Filtros para;agua, systema Pastcur-
Chamnerlain, idem

Manometro para caldeira, idem
Grampo poro mola de carro, idem
Grcihas para fornalha do pulveri»

zador a vapor, um' jogo
Grcihas para fornalha de estufa

fixo, idom
Grelheis para fornalha do estufa

locomovei, idem
Grcihas para fornalha de incinera»

dor, idom
Juncção de mangueira para pulve*

rizador a vapor, par
Vassouras de piassava, uma
Vassouras de raiz, idem
Vassouras dc cipó, idem
Vassouras americanas, idem
Vassouras dc cabo cumprido par»

vasculhar, idem
Escova de lavar casa, idem
Escova para roupa, idem
Escova do cabello para limpar ani»

mães, idem
Escova de raiz para limpar ani»

mães idem
Escova para lavar carro, idem
Banheiras dc zinco, grandes, idem
Banheiras de zinco dc assento, idem
Banheiras dc zinco para criança,

idem
Bacias esmaltadas ns. 28, 30, 32,

34 e 38, idem
Enxada grande, idem
Enxada pequena da jardim, idem
Alavanca ae ferro fundido para

pulverizador manual, idem
Válvula espiral para pulverizador 

"
manual, idem

Válvula csphcrica dc borracha para
pulverizador manual, idem

Torneira de bronze para pulveri-
zador manual, idem

Torneira de bronze duplo paro
pulverizador manual, idem

Maçaneta de torneira para pulve-
rizador a vapor, idem

Chaminé pora estula locomovei,
idem

Ponta de esguicho para pulveriza-
dor o vapor, idem
Lima de 5", idem
Uma do 7", idem
Lima de 14", idem
Lima de 3 gumes, idem
Brocha n. 12, idem
Conchns estanhadas, idem
Conchas esmaltadas, idem
Conchas de agathe, idem
Espumadcirns estanhadas, idcnA
Espumadeirns esmnltadas, idem
Esjiumndoiras de agathe, idem
Fng' leir.is estanhadas, idem
Frigideiras esmaltadas, idem
Frigideiras de agathc. idem
Assadeiras estanhadas, idem
Assadeiras esmaltadas, idem
Assadeiras dc agalhe, idem
Grcihas parn cozinha, idem
Panei em tiras para calafetar, re»

mn
Pnpel branco pnra forrar armários,

idem
Lixa dc esmeril, 12 folhas
Lixa de papel, idem
Papel hygie-nico, Mil.odo um pa*

cnle
Brilhante belga, E. Bourgault, um

pote
Oleo de colza, um litro
Fncus de mesa com cabo de mudei-

ra, (communs), uma dúzia
Garfos de mesa com cabo de ma-

ejeira, idem
Facas dc mesa com cabo de metal

branco, idcr.i
Facas de mesa com cabo de metal

branco, Christode, idem
Gnrios dc me:-a com cabo dc metal

branco Chrislollc idem
Garfos de mesa com cabo de metal

branco, idem
Facas dc sobre-misa com cabo da

madeira, idem
Facas do s-ibre-mcsa com cabo da

metal branco, idem
Facas de sobre-mesa com «abo da

metal branco, Christolle, idem
Garfc« dc sobra-mesa com cabo da

ra-ta! brar«-o, Christoíle, idem-
Garfos «ie sol-i-e-m^s com cabo de

metal bratiro, idtm
Garlos dc sobre-mesa com cabo da

madeira, idem

;£:t
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_c:

35i

4
B
P
7
8
»

10
11
12

- 18
14
15
10
17
18

3
%
23
21
25
íü
27
28
20
80
31

ipiintn
sexta
siitibndo
DOM
segunda
terçn
qunrtn
(julntu
sextn
milhado
DOM.
segunda
terça
qunrtn
qulntn
sextn
nnbbndp
DOM.
segundo
terça
qunrln
qulntn
sexta
siibbndo
DOM.
scgundn
terçn
qunrtn
qulntn
sextn
snhbndo

Kloy
lliblnnn, V. M.
Francisco Xnv
llnrbnrn V. M.
Cernido, Are.
Nlcohm, n.
S. Ambrosio, n.
Cone. do N. S.
I.eocndln, V. fil.

S. Melchlnde», V.
S. Dnmiiso, l'. P.
S, .luslliio, M,
S. Luzia, V. M.
3 S. Agnello, D.
8. Euzeblo.
S Sebistlao do M.
8. Venlnii.
S. Brasiliano.
S, Fnustn.
S. Filogonlo.
8. Thniná Ap.
@ S. Honoriito.
S. Servido.
S. Grcgorlo
?J. Nnsc. de Chrls.
S. Estevnm
S, João Ap. Ev.
S. 'rbeophlln.
C S. Thonwz, Are.
S/Snblno, B. M.
S. Silvestre, 1'npii.

St. PAULS ANGLICAS CHURCH
Rua do Bom Rutuio

Sundags
Cliildron'8 Sunday School 10 A
Mulins . ,
Evonsong.

Clinnlain
13. A.

BR. 
ADRIANO

Cli

Rov. W. B,

M.
11 A. M.

7 P. M.
Morris

S,

Dias em que n5o se vencem letras
c obrigações coiumcrrlnes:

4
11

18
85

HORÁRIO DOS TRENS

Cartórios de pa»

NORTE 
DA SE'.-rRuo Direita

n. 25.—Audiências: sextas-foirus
s 11 horas do miinbfl. .

SUL 
DA SE'.'—Rua da Libcrdndo

n, ij-A.—Audiências: qunrtus-lei-
rns, ao moio dio. - 

,,

VILLA 
MARIANNA.-Rua Vor-

guoiro n.201-A—nudionoins ; sex-
tns-feiras, oo meio dia.

ANTA 1P111GENIA.-Rua Au-
rora n. 32—uudicneius : sextos-

feiras, ao meio dia.

CONSOLAÇÃO—Rua 
do Conso-

loção n. 4.—Audiência: segundas-
feiras, ao meio dia. «"'¦,,',

SANTA 
CECÍLIA.—Rua das PaJ-

meirns n. 41.—Audiências: terças-
feiras, as 11 horas.

BRAZ.—Avenida 
Rangel Pestana

n. 128-A — Audiências: quorlos-
feiras, As 11 horas.

BELÉM 
ZINHO—Avenida da In-

tendência n. 209.—Audiências :
sabbndos, ós 11 horas.

DE BARROS-
inicu módica, Cons: run do

Commercio, 2, esquina du rua Dl-
rollu-tlo 1 As 8 hs,—Uos: ruu \pi-
ranga, 32, esquina da ruu Visconde
do Hio Branco. Tolophono 022..._

BR, 
FRANCO 

'MEIRELLES-

Clinica medica o das moléstias
dos olhos, Cons: S. Bonlo, 12-das
2 as 4 112 hs, Res: alameda Baruo
do Piracicaba, 67,

.1? o
CA R LOS DE N110M EY ER.-

Operador o porleiro (esp. do
moléstias do senhoras), com pra-
liea dos hospiluos do Vionrin, Paris
Berlim. Cons.: S. Benlo, 47 —da 1
ús 3. Hes: rua A''ull.'|iÍ.c,„*^' _____
T.R; PER1ÕIRA"DA':ROCHA. —
mJ Especialidades : moléstias do se-

A DVOGADOS DBS. DINO BUE
A NO o JOB M. REZENDE, em
1," o 2." inslòiioiu. Accoltartl tom-
bom causas om outras comarcas do
Eslado, IÍ8crlpl,ói'ió nu travessa du
Sc n. 12,  .
II |i i "•'•••ltwm*ttlt'WIW'>*'",*m'um''*"

BR, 
,1111.10 MAIA. — Escriptorio

íi rua do S. llenlo li. 23. Resi-
dencia: rua da Aboliçfio n. 1,
tmoKmBUM r~ g^^S35EÊ55SSSlSES5SSSsS
ftARLOS DE CAM POS, TI I EO-
ti DO RO DIAS DE CAItVALHO
JÚNIOR — Accciloni causas ncslu
capital o lórn. Escriplorio: .rua
Oiiín/.e de Novombro, 87, (sobrado).

BRS. 
REYNALDO' PORCHAT o

AURELIANO AMARAL, nd-
vogados. Escriplorio; rua Moro-
clial Deodoro n, 10. _____

OS 
ADVOGADOS DRS. A. VE-

RIANO PEREIRA o ASCA-
NIO DE CERQUERA o o SOI.I-

-C1TADOR JOV1ANO DE AZE-

nhoras, operações o |>artOB. Con-
sultorio: rua do S. Bonlo, 52 — do
1 ás 8. Residência, rua Florencio
du Abreu, 27. . , .
____-.-gartfl3»l—r.nnnmaMM^u-__5_BS i VEDO lllin O SCI1 CSCriptOrlO IIO SO-
TkR. SYNESIO RANGEL PES-. brado h, 1 do largo da Miseri-
M TANA. - Medico.' Consultório, j co,.tii0,
rua S. Bonlo, 84-das- 2' as 4. Re-

Estação da Luz — p.uvtidas b
cnnoADAS:

Para o interior.
5.30 — pnra Jundiahy, linhas Rio

Claro c Araraquura, Mogyona
ate Franco, ramaes do Itupirn,
Serlãozinho e Santa Rita do
Paraiso.

•J.25—paru ú linha Bragantina, ro-
mues Santa Vcridiana, Sanla
Rita o Dcscalvudense, Mogyn-
na ale Ribeirão Preto, ramaes
do Amparo, Serra Negra, Ha-

Sira, 
Pinhal, Caldas, Mocóca e

unxupé.
<0.10—para a Ylúana, Paulista 

'oló

S. Carlos, Mogyana ulè Casa
Branca, ramaes do Amparo e
do Pinhal.

4.40—para a Brogonlinn, Ytíiano
ató Ytú, italibensec Campinas.

Para Santos:
«.25, 7.20 (ropido) 9.35, 2.20 o 4.20.

Do interior:
9.20—de Campinas, Itotibcn6e c

Bragantina.
11.0—(mixto) de Jundiahy.
8.5—da Mogyana desde Casa Bran-

cn, ramaes do Amparo e do
Pinhal, Paulista desde S. Cor-
los.

6.50 —do Riboii'ão_.Prclo, dos ra-
maes de Mocócü, Guaxupé, Cal-
das, Pinhal, Itapira, Sanla Ri-
ta, Descalvadense e Santa Vo-
ridiann, linha Bragantina.

7.0—da Franca, rnmacs Santa Rita
do Paraiso, Serlãozinho, Itapi-
ra. Amparo, Serra Negra, li-
nhas Rio Claro, Araraquara c
Ilatihensc.

De Santos:
8.40, 0.55, 4.25, 0.45 (ropido)-_(.-o '

Estação Sorocabana—1'autidas
E CIIF.OADAS.
5.45 M—poro toda linha, 4.15 T ató

Sorocaba o Ytú.
8.0 M-de Soroeabu o Ytú, G.5 T do

lodu a linha.
Estação do Norte—paktidas :

6.0 M—(expresso) para o Rio onde
chega ns fl.O du noite.

6.35 M—(rápido) paro o Rio onde
chega ás 8.0 da noite.

7.0 M—(mixto) ató Cachoeira, onde
chega ás 7.30 da noite.

6.30 T—(nocturno) para o Rio onde
chega as (1.30 da munhã.

CHEGADAS .' v
9.35 — dn manhã, (nocturno) do

Rio.
6.40 —du manhã, (mixlo) da Ca-

choeira.
7.0—da noite, (rápido) do Rio.
8.30—da noite, (expresso) do Ilio.

Consulados

CONSULADO 
GERAL DA ITA-

LIA.—Run V. Rio Branco, es-
quina dn rua Aurora.
riONSULADO DA FRANÇA-
v^Rua Maranhão, 13.

CONSULADO 
DA ALLEMANHA

—Run S. Bento, 51.

CONSULADO 
DA ÁUSTRIA.-

Rua do Commercio, 34.

CONSULADO 
DE PORTUGAL.

—Rua Otiinzc do Novembro, 7.

CONSULADO 
DA REPUBLICA

ARGENTINA—Ladeira do Dr.
Falcão, 2.

CONSULADO 
DO URUGUAY-

Ruo Libero Bndtiró, 17.

CONSULADO 
DO PARAGUAY.

—Alameda dos Andindns, 28.

(10NSULAUO" 
DA BÉLGICA.—

JRua db S. Benlo, 43.

CONSULADO 
DA VENEZUELA.

-Run Direita ri. 10.
CONSULADO DA HOLLANDA.
V—Rua de S. Bento, 81.

YICE-CONSULADO 
DA INGLA

TERRA.-ltun de S. Bento, 41.

YICE-CONSULADO 
DA HES-

PANHA.-Run Direito, 10-C.

YICE-CONSULADO 
DA SUIS-

SA.—Run Bou Visto, 27.

YICE-CONSULADO 
DA SUE-

CIAE NORUEGA.—(Horto Bo-
tanieo). [-—BggggB ; ii;

sidencia, rua da Cohsoloi.^o, (14,
TeMione'.'80. -_________-,

B" 
II. D10CO.DE PARIA.-Mo'"'^
¦Consullorio: rua S. Bento, 34.

Residência: ruo Marquez de Ytu,,]
44-, Telephono 20-k  ^_„!
yi^BiiiijiriuvjgiirT n m ¦¦ ¦ m t^f~,a,tta^_g!E____!

tíib OldVEHÍÃ FAUSTO — com
Ju' pratica de Paris o Vienna.
Clinica cirúrgico, parlos c moles*-
tins das senhoras. Consultório: rua
S. Bento, 84—de 1 as 8. Residência,
rua Rego Freitas, 3.

BR. 
OCTAVIO

DOS. SANTOS.
Quitanda n.

RODRIGUES
Advogado, rua

2, sobrado, sala n. 8,

f\R. ORENCIO VIDIGAL.-MC-
*' dico o|)erador. Especialidade:
lebres e moléstias cancerosas. Con-
sultorio: run Marechal Deodoro, 1
—do 1 ás 2. Residência ruu Mor-
quei- ('o Ytú, 93. v  

¦ m|

J\tL BRITO. PEREhRAi^Modicq.
Xr Consullorio: largo da Síj, 7—
da 1 as 8. Residência: ladeira do
Carmo, 43.

D
c
li

Trata

R. SOUSA CASTRO.- Espe-
ciaíidàdò: garganta, nariz, ou-

vidos, lingua e syphilis. Cons, »

res.: lurgo da Só, (cm frenle
egreja.) Consultas da 1 ás
também do moleslias do peito, CO;
raçno, fígado o estômago. Não da
consulta aos ¦J°'^K°iÍi____n=-m,

BltrAlVlUUir 
hÍElSDÕNÇÃT^

Medico. Consullorio: rua In-
ifita 55 —do meio-dia ás 3 horas
da tardo. Residência: rim General
Jardim, 05. Tclephone, -Í72.

cncurrcgtt-so do causas nn.capilui,
interior do Esinilo e Capital Fede-
rnl, em primeira c segundu instnn-

1 cin. 
ggggg* *,j*^6,c'i~,~ti

OS 
ADVOGADOS DRS. SIQUE1-

RA CAMPOS, DARIO RIREI-
RO o THEOPIIILO NOBREGA
mudaram o seu escriptorio pura o
sobrado da run Quinzo do Novem-
bro, 34, o continuam u trabalhar
na primeira c segundn instância,
assim como cm qualquer comarca
do interior do Eslndo.—Rua Quin-
ze do Novombro, 34.

A DB.'ADELINO JORGE MON
V TENEGRO mudou sou escri-
plorio paru a rua do Thcsouro n.

113 (ggj^^^lén-i^i _a__»_.--_

BR. 
OLE CARIO DIÍ ALM EI DA.

— Escriptorio: lorgo da Míse-
ricordia, 2, das 11 as 4. Rosiden-
ciu: travessa do Quartel, 9-B.

R. GOMES CARDIM.- E' en-
ontnuio Iodos os dias úteis, da

1 ás 4 o meia da tardo, na rua
Direila,4, sobrado,

T|RS. 1IYPPOL1TO DE CAMAH-
-". (IO, íiiíí; du direito, o GONÇAL-
VES BOMFIM. Escriptorio á rua
Direita li, 4, das 10 ás 4-,

OS DRS. ;DUAR'Í'E DE AZEVE-
DO, ERNESTO MOURA E

JOÃO MONTF1RO mudaram sou
oscripforÍQ du advocacia para a rua
líou Vista li, 41, esquinada ruo do
Rqünrio. ' 
(_r_r__?t.*.v. ¦ js3^^^-^ATj£zisaa^^^rçaBmM

LUIZ' 
Í'ÍZA, PLÍNIO DE GO-

DOY o ALCIBIADES PIZA.-
Muduriiiii o seu escriptorio porá n
Iravessa do Commercio n. 1. A1103
do cdillcio d'A Platéa,

CORONfclL 
ALBINO SOARES

BAIRAO. — Escriptorio c rcsi-
dencia : rua Brigadeiro Machado

BR. 
JOSÉ PIEDADE.—Escripto-

rio á rua 15 de Novembro, 18,
sob.,das, 10 os2 horas. Residência:
rua D. Vcridiana n. 84. Tclephone
n. (145. |

T.RS. PEDRO ARBUES DA
SJ SILVA o RENATO DE TO-
LEDO E SILVA, advogados. Es-
criplorio, rua Direita, n. 26, so-
brado i do meio dia ás 4 horas.
Residência: praça Viscondo do Con
cunhos, 1. Tolephone; 780.

ftOMPANHIA
VPAUI.ISTA-Fo

ANTAHCTIÇA
niiricas do corvo]'»

Arilarctica o Bavária, om Água
Branca e nu Moóco. Escriptorioi
rua du Boa Visla n. 10 
n_os-_T-a_at iMw-jir>s-i-.'~.ff-:^a*~^

PREVIDENTE — Compnnliiu do
Jb seguros conlra logo o maritimos.
Ágenloa: J. M. de Carvalho e Comp,
Rua do Rosário ti, 7.

AEQITAT1VA 
—A succursol

¦Eu ' ' A succursol .da'quitutiva, sociedudo do seguros
do vida. moritimos c contra fogo,
mudou-se pura a rua Quinzo do
Novombro n. 34,1." aiidur. E. Gam-
baro, superintendente.

PETIT 
RAZARi—Fazendas, mo-

das o novidades. Largo o rua
do S. Bento n. 97. Granja .yCotnp,

flASA PAIVA Iin|iortação di-
recta do fazendas, modas arma-

rinlio, novidadus o confecções. To-
lophono n. 423. Rua Quinzo do
Novombro n. 15, o Thosouro nx ,1
o 8. Soma Oliveira & Comp.
v3aui_Ta._^-Tu: »-gErettsca-«i«>St^

COMPANIÍÍÀ 
«VERA CRUZ. do

seguros contra logo. — Rua do
Cominercio n. 4-8, sobrado.
BO.iuu«Jier^gai-nya»i
riOMPANHIA
VRA

P R O G R E S S O
\ULISTA—Grando fabrica do

artigos sanilnrios, mnnilhns, jun-
cções, curvas, etc, do barro vidra-
do. Fabricação cm Água Branco.
—Dojiosilo: ruu do Pulacio n. 2.
S. Pnulo.

CASA 
GENIN.—Fundada om 1849.

Especiolidudo om arligos porá
bordar, para crochot o jiara llonstas
Brinquedos, jogos, armarinho, etc
—Ruo Quinze do Novombro n. 13
A'.A/. Ç/c/un.

ÍTTENRY 
ROGERS, SONS & CO.,

, líJF BRAZIL, LTED.—Especin-
i listas em arligos para fabricas do
I tecidos o em instrumentos ogrico-

Ias. Ruu da Quitanda n. 17 A, S.
Paulo.

ARAUJO 
COSTA & COMP. -

Fazendas e armarinho por ata-
ondo, Rua do S. Bento n. 5. Cui-
xa ii. 120.

Phai-Hiati.as o Brogarias

L. QUEIROZ & COMP., dro-
guislas.—Fabricantes do noi-

dos minernoB o de produetos chi-
micos o pharmacoulicos. Importa-
çfio directa do drogas. Rua do
Comrnoroio n. 18.

1"}HTRMACIA 
POPULAR. Dro-

¦ gas do 1." qualidade o máxima
proniptidão no uviamenlo das ro-
ceilus. Phurinaccutico: J, Alfredo
Varella,

Casas totericas

AO 
GATO PRETO. -Agencia doA

loterias da CJripitul Federal. &
Paulo o descontos. Largo do t'h»
souro n. 9.—Josii Júlio Rodrigueà,
Endor. telegr,; Gatoproto.
»____BBgB_Í5g!*_____gHSS-Bj,

©ROGARIA. 
Produclos chimicos

o pharmacoulicos. Especialidades
nucionaos o oxlrnngoirus. Tintas do
unilinn do Leopoldo Casella f
Comp. Rua da Boa Visto, 64. Cai-
xa, 42. C. Martin & Comp.

TP_R. SEVERIANO DE FIGUEI-"lÚODO.—Eneorroga-so do quaes-
quer questões eiveis, corpmerçiocs,
orphonologicas e criminaes, nesta
cnpitiíl ou cm qualquer comarca do
interior. Escriptorio: rua Direito, 27,
sobrado. Residência : rua S. João,
238.

riOMPANHIA 1TALO-PAULIS- t
V'TA.—Importadora de mármores]
o outros artigos. Deposito de tumu-1
los, estatuas, vasos, etc.: alameda i
do Triumpho n. 8. Escriplorio: rua
do S. Bento n. 33-A, _ |

(1ERAL:— 
Companhia do seguros

JTcontra fogo o maritimos. Agcn-
to: Alberto da Silva a Sousa. Rua.i
do Boa Vista, 39, esq. du rua do j
Rosário.

2S_Be_ffl_
Ferragens' e Machinas

CASA 
AMERICANA. Importação

de -ferragens, tintas, lampeões_e
armamentos. Vendas por atacado ò
n varejo. Pinto .f- Comp. Rua do
Commercio, 4 '¦"•"' '"'
Caixa, 178.
ezemmwmxauwjw

PHARMACIA 
CENTRAL. Espe-

ciulidades phormaceutiens napio-
nnes o extrongeiras. Águas mino-
raes. Analyse chiinica. Rua do Ro-
sario, 5-A. Francisco Splendo-
re. Tolophono, 587.

AGENCIA DE LOTERIAS
Caetano Grimoní

Rua Quinze de Novembro n. 2-A
_._-» . B>_M_t'__a ¦-• -i^uu-i-* ___.i*-^«MBy

AGENCIA 
GERAL DAS LOTE;

RIAS DACAPITAL FEDERAI
— Ruben Guimarães. Hoje o eornpn
muitos contos. A fortuna quom i*
rj a loteria. Rua Quinze do Novoi
bro n. 27-A.

*

PHARMACIAAurora, 65,
AURORA.—Ruu

1. End. tol.: Pinto.

Jl^ci

3MB~nB~g

Correio geral!

f|R. VALERIANO DE SOUSA-
Ar Cirurgia, vins urinarias. Cons:
S. Bento, 43-das 2 ús 4, Res: ruu ^*__*_e««aSKF?
Palmeiras, 32. Tclephone; 787

¦I-|RS. ALMEIDA NOGUEIRA,
Aí AUGUSTO LEITE o VIRG1-
LIO BARBOSA.—Mudaram o seu
escriptorio de advocacia pura a rua
Direila n. 48, Duranto a sessão do
Congresso Legislativo, o dr. Al-
meidu Nogueira, será encontrado
no escriplorio, nos dias uleis, das
2 ús 4 da tardo.

BRS. 
PLÍNIO BARRETO o AR-

MANDO PRADO, udvogados.
Escriptorio: rua do S. Benlo
sobrado. ' .-. agggOTg gcw» - - j^JfSdKX^ursrmssa

DR. 
AMADOR DA CUNHA

BUENO, advogado. Escriplorio:
rua Marechal Deodoro n. 6. Rcsi-
dencia : rua do Ypiranga n. 159-A.

ALLIANÇA 
DA BAHIA. —Com-

panhin do seguros conlra fogo o
maritimos. Agonio parn o Estado
do S. Pnulo: Victor Nothmçtnry.
rua do S, Bento n. 67.

Bilhares e botequins

R. VICTOR DA SILVA AYRO
A.—Escrintorio ú rua

ruo da
AJ SA.—Escriptorio ú rua de S.
Bento n. 35-c. Residência
Barra Funda n. 23-a.».',v:;*sivjmmr^imimsx'»s»

Audiências publicas

Do presidente do Eslndo, Iodos os
dins, dn 1 ás 4 horas do tardo.

Do 
secretario do Interior e du

Justiça, todos os dias, da 1 ús
4 horas da larde.
l"fco secretario da Fazenda, todos" os dias.
."^o secretario da Agricultura, se-" 

gundns c sexlus-fcíras, du 1 ús
8 horas.

NO 'ritlIlUNA!. DE JUSTIÇA
A' rua Marechal Deodoro. Ca-

mara Criminal, segundas oquintns-
feiras, ao meio-dia. Câmara civil,
quartas e sabbodos, ao meio-dia.

no roa um
Quintus feiras: dr. Clemcntino de

Souza c Castro, juiz da 2." vara
de orphnms e ausentes c 4.* cri-

ínnl, ús 11 horas : dr. Miguel de
Godoy Moreira o Cosia, juiz da 1.'
vara do orphotns c ausentes e 3."
criminal, uo meio dia ; dr. Augusto
He Meirelles Reis, juiz dn 1." vara
eivei, commcrcial o criminal, á 1
hora.

Sabbndos: dr. Urbano Marcondes
do Mouro, juiz da 6." vara erimi-
nal, provedoria, feitos da fazenda c
execuções criminaes, ao meio dia;
dr. Josó Maria Bourroul, juiz da
2." vara cível, commercinl c cri-
minai, ú 1 hora.

NO JUIZO IlillIillAI.
Audiências eiveis: quintas feiras,

uo meio dia.
Audiências criminaes: sextas (eiros

ao meio dia.

TAXAS DE ÍWANQUIA E TIIEMIOS DOS

VAI.ES POSTAES
Cartas ordinárias.—200 rs. paru

o interior o 300 rs. pnra o extoriòr
por 15 graminus ou fracção de 15
granimos.

Bilhetes postaes simples.— 60 rs.
para o interior c 100 rs. para o
exterior coda um.

Bilhetes postaes duplos. — 80 rs.
pura o interior c 800 para o exle-
rior cada um.

Caitas-bilhctc. — 200 rs. para o
interior c 300 pura o exterior cada
uma.

Impressos. — 20 rs. poro ointo-
rior e 40 rs. pOra o exterior por
50 grammas ou (rucçãodefiOgram-
mas.

Jornaes e Revistas.—10 rs. para
o interior e 50 rs. paru o exterior
por 50 grammas ou Iracção de 60
granimos.

Manuscriptos—460 rs. pnra oin-;
terior e 2õU rs. paru o exterior por
60 grammas ou Iracção do60 grorn-
mos.

Amostras.— 100 rs. paro o inlc-
rior o 150 rs. paru o exterior por
50 grainuias ou fracção de60 gram-
mos.

Prêmio de registo.—200 rs. pura
o interior e 400 rs. para o exterior
jior objecto. ~" ,

Cartas.—Nüp lia limite de peso
ou dimensões pura esla classe de
correspondência.

As cartas não franqueadas paga-
rão no destino o dobro do porte ou
insulllcieiiciu; as de procedência cs-
trongeiru pagarão 400 rs, por 15
granimos ou fracção.

Nos actuaes bilhetes postaes ou
carlns-bilhelcs as taxas serão com-
plelndas com sei los adliosivos.

A taxa mínima dos innnuscri-'
pios 

""jiara o estrangeiro serú do
250 rs. o das amostras de 150 rs.

Vales.—Os tomadores, do vales
pagarão ulérn da laxa e registo:
alé 251?, -100 rs.; até 60S, 700; ute
ÍOOSi 1S200; ale 150$, 1S750; oló
200S, 2$2»0: u 500 rs. por 100S ou
fracção excedeu Ia do 200$.

E' obrigalorio-o registo de cortas
rcmelteiido vales.

Registo com caio;-.—Limite mu-
ximó 800$.

As cartas jingarão, nlém do por-
te, registo c outra qualquer taxu a
que eslão sujeitas, uté 10$, 300$ rs.
c 150 rs. jior 6ij ou fracção du 6$
excedentes.

E' facultativo c porle das carlas
o obrigatório o das outras corres-
pondeneius.

T|R. A. VIEIRA MARCONDES-
AP .Kspcc: moléstias de senhoras c
parlos. Cons: Iravessa dn Sé, 12A
— du 1 ús 3. Res : rua dos Andrn-
das, 68. .

R, EUGENIO IIERTZ — Espcc;
moléstias das vias urinarias.HS

•*-' m

Cons : r.15 de Novirnbro, 84 (sob)-
da 1 ús ?. Res: [v. 15 de Novem-
bro, 37, 2.'" andar, _^ _

BR. 
ARRUDA.SAMPAIO.-rCli;

nicu medica e cirurgia, vias
urinarias e moléstias de senhoras.
Consultas: S. Benlo, 20-A—de 1 ús
8. Residência: alameda Barão do
Piracicaba, 18, ,
C-t-»- ¦r^-I **» -«UU II»- *-JfM '¦¦iiW'l •¦¦¦-»aaiia_i-*_-«

SY-LVrO MAIA.— Parlos c
moleslias do senhoras. Cônsul-

lorio: rua Josó Bonifácio, 30, do 1
ús 3 horas.-Residência : rua do Ipi-
ranga, 40. Teléplione, 285.
^.iiiiaii-n-iiwMj^K^ia:» •__H_P!f*^?S'.,!y!^!'-."'*

BR;'A. 
FAJARDO. —Clinica mo-

dica.Consultório: rua do Comi.
mercio, 4-B. Residência : rua Altro-
ra, 1211. Tcleòhohe, 19.
IBM«g tU-rn-T-TT—1 I—MIIlT-r l~" -_-.--.»-»---¦»

BR. 
ANTÔNIO DE SIQUEIRA.

— Consultório c residenciu ú
run Libero Badaró I1.07-C. Cônsul-

de 1 ús 3 du Uirde. w

DrT 
LUCAS DE VA LI. A DÃO

CATTA-PRETA—Medico. Re-
sidencia e consultório : rua Vicio-
ria, n. 8. Tclephone n. 773.
11 |^Mp^y-|-»ii»n-J*M»»«M--a«a-a--e-MBnj---»a^—WW < **^^*

flLÍNICA DO DR. .IAGUARIBE-
\J Moléstias nervosos. Olnslitulo
PsychoTphysiologicò estú agora com
Iodos os nppórciíiòs para a cura,
jiela electricidadc, banhos de luz e
massagem. Desde hoje, todos os
dias úteis das 12 ús 2 ua larde. Rua
D. Veridiona, 30.

tUIl. SAUL DE AVILEZ.-Me-
Ar dico. —Moléstias syphiliticns, da
jielle, nervosas e do iiiíaucio. Con-
siiüas: Lnrgo do Thosouro n, 1,
esquina da rua Quinze de Novem-
bro, de 1 ús 4. Residência ruu Ta-
inauilaré n. 4-0. '
(iiiiLimuii . . iiiimuiii iii i 

'

BRS. 
PEDRO DE TOI.IÍDO e

JOSÉ' TORRES DE OLIVEI-
RA.—Inciiiiíbem-sO de serviços em
1.» o 2." instância, nesta capilnl o
uo inlorior. Escriptorio, rua de S;
Benlo, 12 (sobrado).««»_m«»__»_»__e>° _S »S-*..t^^:?~S

BR; 
GAFlRIEL I.ÈSSA lem oseii

escriplorio do OíTvocacia no lar-
go.de S. Francisco, esquina du run
Senador Feijó, 44, Trabalha nas í:o-
marcas do inlcrior do lístndo.

DR. 
EUCLIDES SILVA; advoga-

do. — Escriptorio: travessa do
Commercio ,n. 1. Residência: rua
Manuel Dutra n. 2(1. 
. _^^»J».^_*<-«-A^.ia\i a», ¦¦¦¦_¦¦¦«¦«¦¦¦M——

AC SANTC

BILHARES 
D'OESTE. — Largo

do S. Bento n. 2, subterrâneo.
Único estabelecimento no gênero,
cm todo o Brasil, onde so encon-
tra a melhor sociedade e bilhares
para todos os gostos.
_a_M_K_T_inJ—*P*—»T__WB~»t~~f~*'' ME Bi—JB

CÊ 
NTRO COMMER'CIAL:.'.íDA

LUZ. — Eslabclccimento de bi-
lhares de 1." ordem. Bebidas finas.
Bem montado botequim. Rua da
Estação n. 25. Benedicto Léo.
ujw«_-»_xi._e3_3_ «__.¦;

suecessores de
Mills a"- Comp. Metaes, c

lerragens. Rua do S. Bonto n. 30.
Caixa n. 292. Ender, telegr.: J?/-í'co.

ERICO 
a COMP.

Eriçà, í

CAMPOS 
IRMÃOS. Importação

directa do ferragens, tintas, ara-
mo farpado, cimento, ferramentas,
lampoões, etc. Rua de S. Bento
n. 3ÍI-A.

ELIX1R 
DE GLYCEROPHOS-

PHATOS de S. de Macedo Soa-
res, aconselhado pelos médicos co-
mo o mais etlicaz no tratamento da
tuberculose, do lymphatismo da
neurastenia o do escrophulose.

XAROPE 
DEGRINDELIA COM-

POSTO, do S. de Macedo Soa-
res, rccommonda-se pela feliz asso-
ciação do vegelaos, cuja combina-
ção produz o (duplo eífeito — c«í-
manle o cxpevtorante — de grande

.vantagem nas tosses rebeldes, bron-
chiles, asthma o influenia.

(1HALET 
UNIVERSAL.~/)o/n/ft»

'Vyos La Scalea ft Irmão. Ve;
dom-so bilhetes de todos as loterii
—Ruu Quinze do Nov^bron^at

AGENGIA 
GERAL"DAS~L0T6-

RIAS DA CAPITAL FEDERAI,
(lindada pelo octuol proprietafid
Júlio Antunes de Abreu. Ruu Q>
reita, 39. Satisfaz-se qualquer p»-
dido de bilhetes parn o inlcrio»
com a máxima pontualidade. Cai*
xa, 77. S. Paulo.^
ui, rtg*l-iV-»~fc «tf: - ¦¦-jrrsx^WÊÊam^mmKi^m

CASA 
LOTERICA. Agenciado»*

das as loterias. Vendas por atjh
cado e a varejo. Da-so vontajoto
commissão em qualquer pedido p»
ra negocio. Pngam-se prêmios de te«
dos as loterias. Amancio Rodrigut»
dos Santos & Comp. Rua do Ro»*
rio n. 2. Caixa 166; telophone, 100 A,
S, Paulo.

Hotéis e Restaurante

CASA 
HAMPSHIRÉ.—Espeoialis-

Ins em artigos para fabricas de
tecidos o cm machinas do algodão
cm geral. Rua da Quitanda n. 2.

Objectos reüigiosos

OS, ESTE VAM DE AL-
MEIDA - o GABRIEL RIBEIRO
DOS SANTOS, ndvogodos. Escri-
plorio: run de S. Bento n. 57.

BR. 
HENRIQUE CAPPELANO,

advogado. Escriplorio: rua do
Carmo, 10, sobrado. Residência:
largo do Arouche, 51. Telcphone,
10(38; ' ¦ '
.rf.rrr*f rTiin~* m\in 'l" J**T_"*~i- lt't»iWWUiMi1»Jtf

BR 
L. F. RANGKLDE FREI-

TAS.—Escriplorio a rua Direi-
ta n. 20. Tclephone n, 879. Resi-
doncia:: rua Horencio do Abreu n.
03. Tclephone n. 880. ,

IGII-LIFE BILHARES - O
primeiro estabelecimento de bi-

«lhares da capital. Importação di-
recta. Encarrcga-so do, concertos no
interior. Casa especial nani qual-
quer concerto. Rua da liou Vista,
62. S. Paulo,

!
Fiiot;et3

1RANDE ORIENTE - Du-

CASA 
«A LOURDES>.—Imogons,

pnrnmentos, bordados, alfaias
objectos religiosos e novidades. A
móis antiga o conhecida no gene-
ro.-A. D. Horta $• Comp. rua
Direita, 41 A.
. ¦.- ¦ ... ..„_,_... ii,..- -uiiriiit-f

AAPPARECIDA.-Cnsa 
de para-

mentos. Ollicina do paramentos,
batinas e roupas do anjos. Orna-
mcnlações para egrejos. Rua.lõ do
Novembro,9. J. da Silveira} Comp.

PHARMACIA 
ÁGUIA DE OURO.

—Maior escrúpulo garantido e
observância ílel das leis sanitárias.
Preços modicOB. Rua Marechal
Deodoro n. 3. Tclephone, 450. —
Henrique Lindcnberg, pharmuccu-
tico.

CIRANDE 
HOTEL ROMA. Htt»

Lia Eslação. Estabelecimento »a»
commendavel. Quartos contortnveip
e esmerado tratamento. PrcçoB ma»
dicos. ii.iwii —_

H^^OTICL 
CiK FRXNÇíV^-o"ã»3

,Ç- Comp. Com salão reservado 8
pessool hobilissimo. Cozinha do

primeira ordem. Diária 8$000.- Ruá
Direita n. .49.

PHARMACIA 
E

SANTOS. As receitas
DROGARIA

são ma-
nipulndas com o máximo escrupu
loco preços módicos. Entregam-
se os medicamentos a domicilio.
Rua de S. Bento n. 0B.

PHARMACIA 
ASSIS—Rua Quin-

ze de Novembro n
do Peitoral de
Assis Ribeiro.

2. Deposito
Caraguatá. C. de

iTIASA PIO X.-
^Jgens

DR. 
FERNANDO

Escriplorio: largo
sobrado. Residen
dure n. 72.

f>lt. OSCAR
A' plorio ú

60.

MACHADO.-
ia Sé, n. 1,

ia: rua Tamaii-

u.

MOREIRA.--Escri-
ruu do Commercio

!_¦»-¦ i'• "t 

-Es-

ÍílCDACÇAO 
DA GAZETA JÚRI-

«•DICA "o 
escriptorio dos advoga-

dos drs. A. Ildefonso do Silva, Al-
berto Cardoso Franco o solicitador
,1. Nnelerio lloineui: run Quinze
de Novembro n. 30-A (sobrado).
g_j*___jgg_sr— 

~

A°-G-"• rao
estabelecimento nn gênero, líspe-
cialidade cm moveis uustriuuos, lou-
çus, porccllanas e cryslaos, Preço
lixo. Largo do Palácio, esquina do ! dicos. Collasos #• Maia.
larco d» Se, o rua da Fundição, 3. reita, 40.

¦ tístiLU -3K*saoK«3_iÊ2_S_5EESS.SSí25íSS!
MBRICA DE MOVEIS E OB-

Paramentos, ima-
batinas. Ofllcina do bor-

dados. Artigos para scrigueiros,
armadores o floristas. Preços mo-

Rua Di-

PHARMACIA 
E DROGARIA DO

CASTOR—Pastilhas loxativas
do dr. Júlio Xavier. Supposito-
cios de adrenalina. — Rua do Com-
mercio n. 5-A.

HOTEL 
BELLA VISTA.-_arfl

Irmãos «J» Comp. Rua da Boà
Visla ns. 32 e 34. Quartos para la-
rnilias e cavalheiros. Preços nJodi»
cos.

gggggg

HOTEL 
DO OESTE. — Guinia-

rSes & Comp., Confortáveis npo»
6optos para familios o viajante»).
Cozinha a brasileiro. Largo 8,
Benlo. n. 6.

KESTAURANT 
E CAFIT

II»
GUA-

'RANY— Rua Quinze de NoveB»-
bro n. 62 o rua da Boa Visla n. 18,
Conserva as portas abertas ató á J
hora da manhã. ;.._

Ias
(A_K

BR. 
LUIZ PINTO SERVA,

criplorio ú rua Direila n. 55. '

¥4 BSO VID IO; B AVD Al IO! E SO-
AUfciCÍTADOR FRANCISCO DU-
ARTE GUIMABAES.— ncwUuin |
cuusiis nesta Capital o no interior
do Estado. Escriptorio, Travessa da
Sò ii. 10. _

ifíiaAÔhiCIO DE CAMARGO.-
U> jiscriptoriò ú vim de Sanla 'I lie-
resn n. lil-B. Residência: ruu Ma-
jor Scrlorio h. 78.

Tj\\l JOÃO DENTE,—Escriplorio
AJ>i rim de S. Benlo n. 23, sobra-
do. Residencin: run llninbò li: 2.--

B™°"r;-FAUSTO 
FERRAZ.^-Escri-

ptorio a rua Direila n. 55. Re-
sidencia: rua Conde de Sarzedas'li. 
29. -

Esíjjc.sSicrros

ESCRI 
PTORIO TlíCUN.ICÒIloa

cngoiilieiros Samuel dás Neves
c Carlos Escobar. Construcções
civis, orçamentos o projeetos, estra-
das de (erro, pontos, sanoamenlo o
installações electricas.-^ Ruu do
Coiiiinercio n. 2. .

I)'R. PEDRO I.ESSA— Escripto-
rio ú ruu de S. Bento n. 23. Re-

sidencia: travessa da Bencflcericiu
Porluguezo n. 3.

BWt*awa»M-«traCT^rrírmii-.iCTCgo*^^
S ADVOGADOS J. .LSÃIÍAI VA
JÚNIOR o FRANCISCO DE

CASTRO JÚNIOR, lém o seu es-
criplorio ú ruu de São Bento n.

TljlDIJARDO M. GpNf
•" EngeiiKoiro' o emii

NÇivLVjS. -
preileíro.' Eli-

ciirregò-so da construcçtio do;;cnsns.
Escriplorio: rua do Commercio, 13.
liesidencia: ruu Barão, do Tatuhy,
5 (Polmoiras). -:¦.- i

TOLip'MlÇllELIjOng.çnlieicqici-
*» vil. Ecriptorio lechnioo: rua do
S. Bonlo n. 33 A. Cuixa do cor-
reio n. 248.

___£___
Dentistas

A JEGTOS de vime, junco e cun
nu da //ií/í«. Importação do objec-
los a plianlasiu, carros para doon-
tes, carrinhos e berços para creàn-
cns. Rua do S. Benlo, 15. Guilhèí-
me Witte. .—_,._

CA RIOGA^ M oveis;
capachos, colchões, ul-

mofados, etc—,/osc du Costa. Rua
do S. João n. 55

AO 
NOVO

lapolcs,

Musicas

flASA BEETHOVEN
v/exclusiva dos alaniados
Rud, Iback Sohn

Agencia
pianos

importadores c
exportadores

€IOCITO IRMÃOS — Grande im-
jiortação de vinhos italianos em

cascos,- gnrrnfões e garrafas. Lico-
res o bebidas (luar. Conservas, fruc-
tas, saíamos, etc. VóiAo Quinado
do Frciind liallor & Comp., do Tu-
rim. Rua da Eslação, 23. Telepho-
ne, 517. Caixa

LION 
& COMP.-

exportadores.

RO CASTELLO, cirurgião
lu. Gabinete o residência:

rua de S. Benlo n. 18,.sobrado.

AL VA Ri
.-""-dentisli

Ij-M 
11.10

-'dentista,

O

DEZONNE.- Cirurgião
formado nn Bélgica o

com 15 annos do prnti-
seu gubinete cm Jalul,

BR. 
RUHIAO M El RA. — Clinica | 

',',!|.

medica. Chefe do serviço d" "l,; '''"''

íl. .1. H. DE OLIVEIRA PEN-
IICADO—.Ruu Direita n. 22 A.

Das 11 ú 1 e das 2 ús 4, nos dias

£gs*cjas Evangélicas
1." EoilKJA EvANIilvI.ICA Piinsiiv-

TiiniANA.—Rua Maranhão, 51. Aos
domingos, ús 11 c meia da manhã
o ás 7 c mciii da noile, cullo pu-
b ico; ús 4 e meia dn larde, aula
bíblica. As nuurlas-íeira, 7 o meia
da noite, culto publico. Pastores,
rev. dr. J. R. Smith e Erasmo
Braga. _

Ec-IIIUA EVANOKI.ICA PnKSIlVTF.-
IUANA Uniua. — Alameda Bambus,
4. Aos domingos—culto publico, ao
meio-dia 6 ús 7 horas dn noite;
escola dominical, ús 11 horas da
manhã e reunião da Sociedade de
Esforço Chrislão. A's quinlas-teiras,
ás 7 horas da noite, culto publico.
Puslor, rev. W. P. B. de Curva-
lhoso.

ClIÍESÀ EVASOEI.ICA PflBSBYTB-
niANA Italiana.—Rua da Alegria,
42, Brax. Alia domenica. 12, e 7
p. in. Allu Geovedi, 7 p. m. servici
religiosi. Pnstore, rev. Giulio San-
gumctti.

EoneiA Evangélica Phksiivtb-
niANA Independente.—Rua 24 de
Maio, 60. Aos domingos — ás 11 c
45 mts. da manhã, c 7 dn noile, cul-
to publico; ús IO o meia da ma-
nha, escola dominical. A'squarlns-
feiras, ns 7 horas da noite, culto

Íiublico. 
Paslor, rev. Eduardo Cor-

os Pereira.
Eor.EJA Evangélica Metiioius-

TA.—Lnrgo 7 de Setembro, 8. Aos
domingos—ús 11 horas dn manhã,
escoln dominical; no meio-dia,cul-
Io publico; ús 6 horas dn tarde,
reunião do Liga Epurosth; ús 7
horas dn noite, culto publico. A's
quortas-feira, culto publico, ns 7
hora* dn noite. Pastor, Antônio de
Sousa Pinto.

EonrjA Evangélica Met,hodista
Italiana.—Rua dos Immigrantes,
139 Aos domingos—ás 11 horas da
manhã escola dominical; no meio-
dia. culto publico; ús 7 horas da
noite, culto publico; A's quinta-
feiras.ás 7 horas da noite, culto pu-
blico. Pastor, rev. Affonso Bevi-
Incqua.

Egiieja Evangélica Baitista.—
Rua General Osório. 9. Aos domin-
goé—ás 11 horas da manhã, escola
dominical: ao meio-dia e ás 7 bo-
ras da noiie, culto publico. A*a
quinlas-fcira, ás 7 horas-da noite,
Cullo publico. Pastor, o rev. J. J.
T«)ylor.

DeL-PSCIIII PnCTESTANT KlUCII.—
Alameda Rambus. 4, Sonntag—10.
P. M. Pastor, Baur.

!;•.:•.: :.\ ClinlSTA Kvaxgelicv. —
Rua Galvão Bueno n. 33. Culto nas
terças, quintas c domingos. Terças
e quintas, ós 7 boras c meia da
noite. Domingos, ás 12 horas e
meia e ás 7 e meia.

Mcilicos

BB. 
BUENO DE MIRANDA -

Especialista: o/Aos; ouvidos, na-
ris c garganta; discípulo do nola-
vei oculisla Moura Brasil, com
pratica dfl Paris e Vienna, mein-
bro titular da Academia Nacional
de Medicino; cx-medico ctfectivò
dn Palicliiiicn do Ilio o udjiinlo da
Santa Casu. Consullorio: rua Di-
reilu, 3, das 12 ús 8. Residência:
run Riochuclo, 27.
msmammgmm *m \ E£3££S££55£

nica da Santa Casa. Residência —
Alameda Barão de Limeira n. 61.
Consultório—S. Benlo, 46, da 1 as
3 horas, Telephono, 840.

DR. 
A. LU!/. DO REGO, medico

operador. Cirurgião do llospi-
tal de Misericórdia. Consultas: run
de S. Bento n. 03, do 1 hora ús 8.
Rosidcncia : rua das -Palmeiras n.
11. Telòphono n. 1.019.

BR. 
XAVIER DA SILVEIRA,

medico. Consullorio: rua Di-
reita n. 0. Residência: rua Vinte e
Qiiulro do Moio n

*vr^zn/!*2*nK7v.iXJixx!

_ naena^iSBisi^czzrzs- cm

BR. 
ANTÔNIO LUIZ DOS SAN-

TOS WERNECKo. ÜR.JOSE'
MENDES, advogados.— Fernando
de Almeida Nobre solicitador. —
Escriptorio, ruu Benjamim Cons-
liinl, n. 7. ..._,—..
:B'út.ji)SÍi' ííò"n]Í"ÃT:ioTje"()LÍ-
Al'VEI HA COUTINHO.—Escripto-
rio a rua Direita, 37 A. Residência:
rua Joíruaribo n. 08.

no Brasil
ca. Tem
S. Paulo.

Tt!VENAL 
"DIAS 

GALVÃO, ci-
" rurgião-dentisln. Gabinete o re
sidencia: rua do Rosário n. 23 sob.;
eótiRultos d operações dns 8,da ma-
nhã ús 6 horus da larde.

WATirirClo MAI.I.ET. - Cirur-
¦"Agifio dêntisln. F.xecuta lodo e
qualquer trabalho pelos, mais mo-
üOrrios sy.sleinns o por preços ra-
zoOveis e cbnijiolivcis com n épocu.
Residência e consultório: ruo-Boa
Visla, 47 (das 11 ús 4 horas), y,

(rC\BINKTÍr'AMEirrCANÓ~DÕS
vi DENTISTAS Amadeu Riheiro
c M. Vieira du Rocha. Especinlis-
to» om Irabalhos n ouro, couiobo-
jam : coroas, oblurações, ,eto. Pre-
ços ao alcunco de todos,, Ruu do
S. Benlo, n. 80 A, (sobrado).

Importadores o
S. Paulo : rua do

Commercio ri. 3. .Santos: praça da
Republica n. 34. Casa matriz: Rom
burgo,

MORELLI 
& MON ESI. Casa do

representação,commissão o con-
siírnncão. Agentes neste Estado da
casaVCàWo Frba, do Milão. Lurgo
do S. Benlo, 3. Caixa, 220

Artigos para fumantes
riHARUTARIA

Estabelecimento musical de pri-
meira ordem. Pianos, harmoniuns
o outros instrumentos. — Chiaffa-
relli tf- Comp. — Rua de S. Benlo
n. 20.

DUAS AMER1-
CAS.—Prefiram os cigoros Duas

Américas, manipulados com fumo
de primeiro, o lechados com ospon-
jn. Rua de S. Bento n. 61. Filiues:
Casa Bôer, rua Quinzo de No-
vembro n. 01. Casa Acreana, ruo
Direita n. 23. m. ¦n—n

SPÃSIA, a~mclhor marca do
charutos nacionaes. Vende se na

Cosa ^ÇÇto-_^-____-¦
rf\ 

11A RUTA RIÃ 
~ 

PA Ú LI C W ÃT^-
VRua de S. Bento n. 22-A. Cha-
rutos Pock, Rodemburg, Jczlcl, Ha-
vana legitimo o Donemann. Cigar-
ros de Havana e outras marcas na-
cionues. Carlõcs postaes ú phata-

FUMEM OS CHARUTOS
RODEMBURG

Artigos Dentários

Bafbearlas

S-ÃLÃO 
LÍBANO.—Perfumaria

recebidas direclamonte de Panz
Possoal habilitado. Largo do Ró-
sario n. Yò.—Seraflno CTàodj. ^^

Casas de penhorss
fT^ÜlÈNÕ & CQMP. estobeloá
VI. dos com casa do 'penhores»»

rua Boa-Vista, avisam aos srs. ma*
tuurios que mudaram-se para o
prédio em fronto sob o n. 24, cotti
tinuando ayfazer empréstimos a ju»
ros módicos, sobro jóias e objectos
do valor.

SEM 
TEMER COMPETÊNCIA,

n casa de penhores de Luis Me-
dici, ú rua Libero Badaró n. 15 B,
empresta qualquer quanlia sobra
penhor, a juros módicos. ¦
iii-wibii^ i i¦ii g_"g_"_______gg_B3S5!-BS

Diversos

* *Premiada Fabrica de *
chapar, da forro esmaltado* *

p__gg_»_g

T A
«•d

dejiosito
do pannos, cnsemirus, lórros,

etc. Imporloçíio directa. Rua du
(Juilatidu n. 4. S. Paulo. Caixa n.
032.

14R. 
AURELIANO DE SOUSA

•'OLIVEIRA COUTINHO.—Es-
criplorio a run Direita n. 37 A. Resi
dencia : alameda Nothmann n Ir

DR. 
PAULA LIMA.-Espcc. em

moléstia dn pelle e syphilis,
, do couro-ctibeUndo õ dos yie/iW Con-
! sultns e curativos: rua Quinze de
í Novembro, 34 —do 1 e meia ús 4.
j Attcnde n chamados.

VIEIRA Oi. MELLO—Cli-
íca especial-de moléstias da

pelle c sypllilis, órgãos genitacs c
iiriiiarios. Consullorio: rua da (Jui-
lundu ri. 1. Residência: «lamedu
Glotte, 101. Tolcphoiic, 640.

!)"•¦** im

MOLÉSTIAS 
DO ESTOMAROi

NERVOSAS E DO PULMÃO..
Dr. líduardo de Magalhães, Con- j.

sultns e npplióáçôes electricas (das j ucn"''
12 ús 3 horus). á ruu Quinze do
Novembro n. 10. Residenciu á rua
•Victoria n. 1011, esquino dn ruo dos
Ciunvunnzcs, (consultas c chamados
das 

"» 
és 11).

BR. 
ADOI.PIIO V. DE OLI-

VEIRA COUTINHO. - Escri-
ptorio á rua Direita n. 87 A. Rcsi-

rua Jngiiuribc n. 102.

Stoize & Stãck
Importadores do artigos para

photographia
Ruo do S. Bento n.58. (entre

os largos do Rosário o S. Bento).
Caixa n. 100.

0

flASA FREIRE

T-_eSãí„eQ

O1Vgo
DR. JOSÉ' LOURENÇO nnti-
i clinico no Rio e especialista

em'moleslias da pcüe c dos olhos,
cura a trtorphéa com seu tratamenj
to especial. Consultas das 11 á 1,
á rua Conselheiro Nebius, 49.

moléstias
operaçõe

BR. 
AMARANTE CRU/.. —Ope-

radorc parteiro. Es))ecialista de
Ile senhoras, parlos e
Pratica todas as opera-

ções cirúrgicas c gynccologicos
pelos processos mais operíciçondos.
Consullorio: rua do 1'hesouro n,
í), dns 12 ús 2 horas dn tarde. Tc-
lephone n. 709. Residência: rua Sete
de Abril n. 68. S. Paulo.

ÍT ARARI PE SUCUPIRA—Mc-
dico opcTador c. parteiro. Ei-

pccidlidadc: moléstias dos pulmões,
coração e systema nervoso. Rcsi-
dencia : travessa dos Guayannze*,
8. Consultório: rua Direita, 24. de
2 ás 8.

D" AFFONSO AZEVEDO—Es-
pecialista de molestios de cre-

onças. Consultório, de 1 ns 2 da
larde, rua Direita n. 24. Residen-
cin, rua Conselheiro Nebias n. 117.

DR.d
CARVALHO RAMOS.—M.

dico, operador c parteiro.—Por-
I modo pelo Faculdade de Medicina
j do Rio de Janeiro. Especialista cm

inoiestias das senhora*, croauças,
! e svphilis, ("com mais de 10 annos
i de êiinica i-ívil c hospitalar). Atten-
¦ de n chamados para qualquer pon-
I to e n qualquer bom. Consultório
1 e residência, ma ¦ Marechal Deo-
( doro n. õ, sobrado. IZonsultas das

j 8 ús 10 da manhã c de 1 ás 3 da

DIL 
DELPHINO DE ULHOA

CINTRA—Medico operador-

Oculistas

HOSPITAL 
OPHTALM ICO

(Morro Vermelho, run Pires
do Moita ri. 1!™).—Clinica dos mo-
leslins dos olhos do professor Fran-
cisco Pignnlnri. Consultas gralui-
tos parn os pobres de lodns as nn-
cionnlidndcs. Todos os dias das 8
ris 9 horas da manhã.

B" 
B. ALBUQUERQUE PINHEI-
RO.—Escriptorio : run Direita,

n. i), sobrado. Residência ; rua
Sele de Abril n. 43.
.._". 

PENTEADO. —
iplorio, rua Quinze do No-

vembro, 32, sobrado. Residência:
viui dos Tymhyras n. 17.

D 
R. MARIANO ^O BR EA...',-•
Escriplorio: lurgo da Sc n. 7,

solirado. Residência alameda Ba
rão dn Limeira ti.

BB. 
ALBERTO

Esçr

¦ti o TABELLIÃO DE PROTES-
•II-• VOS de letras o titulos, José
Rodrigues Pereiro. —Cartório: rua
do Commercio, 15,

TOSE' CÂNDIDO DA SILVEIRA,
•"fi.0 tabellião. Escriplorio : travessa
da Só n, !! A. Residência : rua Ale-
gro du Luz ii. 13. 

02.° 
TABEÍ1LIÃÔ" do protestos

de letras o titulos do divido,
Ncstor Rangel Pestana, tem o seu
cartório ú rua du Quitanda ji. 21.

Importadores do
louças, forrogens, perfumarias,

cristoilo, inelnes linos, armarinho o
objectos de phnnlosio. 1'reços mo-

Ruu uo Cominercio li. 7.

ASA LEV\ — Estoheloeimonto"~ musical (undudo
 em 1880.

Planos-Aluguel, 20$, 25$, 30$.
Planos novos — Dosdo H500S.
Prestações, 70$ e 100^000.
Planos usados—Desde 800$.
Instrumentos e necessorios.
Bechstein. — O rei dos pianos.
Preços sem competência.

L. LEVY & IRMÃO

Rua Qiiirae de Novembro n. 33

AO BOTICÃO
UNIVERSAL!

t

Casa especial do artigos dentários.
Man lem dejiositos em Sanlos, Com-

pinas, Ribeirão Preto, Franca e
Uberaba.

Januário Loureiro & Comp.
RUA DE S. BENTO U. 16

Rua Florencio de Abreu

S. PAULO

n< 36

CASA 
AMERICANA - Deposito

do novidades americanas, elixir
e pós do Oraline c artigos denta-
rios. Ruo do S. Bonlo n. 80.

Roupas feitas e Alfaiates

c

ANTÔNIO 
HIPPOLYTO DE ME-

DEI ROS, 1.» tabellião.-Cario-

i LAPA

ta

rio: travessa da Só n. 4. Residen-
cia; run Genebra' ir. 18.

Leiloeiros

BR. 
ATALIBA

Es I icc
I' LORENCE. —

olhos, ouvidos e gar-
gania. Cons: R. 15 do Novembro,
63—dns 12 as 3. Res.: rua Paulista,
12 A (Liberdade)^
¦ ¦II III -' -ir

ODR. 
CARVALHO DE MEN.

DONÇA tem seu escriplorio de .^j
advocacia ú rua dn Quilnuda n. 1.'. " "

Ii' encontrado do 1 hora da tardo,
em demito.

U1RINO DO CANIO.—'Escri-
ptorio e agencia : rua S. Bento

E 
ACQU ABONE—Importação, nx-

•portação, comrnÍ8s3o o consigna-
ção. Especialidade em vinhos e li-
cores. R. Florencio do Abreu n. 70.
Caixa 3111. Tolephone, ÜS5. Endere-
ço lelegrapliico, Acqunronri

 _ COMP.. rua do Sfio
Bento n. 55. Importadores dn vi-

nhos, licores linos, roupas brancas
e perfumarias. Commissão o consi-
gnoção.

Fazoniias c al**2^a_pÍ?il0__

i"LEALDADE.— Co»/« Machado
iS. ,(• Comp. Fazendas, modos o
armarinho, jior alocado o. a vare-
jo. Bua Direita ii.jj A. ^^^ |

LOUVRE 
PAULISTA.hr Fa/.en-

dns, armarinho c modas. Rua 16
de Novembro n. 57. Silva fr Aunei-
da._ ^

PÃMISARIA MASCOTTEÍ-Rua
vriôde Novembro n. 59. Camisas
fazendas,armarinho e roupas bran-
cas. Antônio Meirelles ,$¦ Comp.

musicas o instrumentos,
Pianos de aluguel, dos melhores

autores, a 20$, 25$ o 30*
Pianos usados. Ató 31 de dezem-

bro liquidamos pianos garantidos,
desde 7Un$000 a l:100$0u0.

iRpsnich, o melhor o mais resls-
tente de todos os pianos.

Ê. Bovilncqua _ Comp.

Rua de S. Bento n. 14 A-S.Puulo.

-Roberto Gardinali$f-

C^

.rTT^TT. »¦ TIQUIDACÃO FINAL, CASA
ASA BEVILACQUA. - Pianos, JUpAULISTA. Rua de S. Benton. 

5(1 A. Grando sortimento do cn-
pas e casacos do lellro e casemira
pnra senhora o meninas. Morins,
cretones, zephires, cassas brancas e
de cores, camisas paro homens o
senhoras, linhos do córes firmes c
muitos -outros orfigos paro liquidar
por menos do custo,

(1AMISAS 
E CEROULAS liqui-

Alnm-sepelo custo real na FabrI-
ca de gravatas, ú run Direita n.
25-»\. (ironde sortimento de grn-
valas por preços sem riva'

í335SSESSBeBBl

AO 
VIOLÃO DE OURO.-Gran-

do Inbrica de inslriimcntos do
corda. Única premiada na exposi-
ção do S. Puulo, do 1902. — I ran-
cisco Pistoivsi. Rua do S. João
ns. 80 B, 84 0 30.

PIANOS 
Steinivcn, Nachf, Alie-

manha, os melhores do mun-
do vende-se bnralissimos, em pres-
lações mensaos do 100$000. Ruu
Josó Bonilocio, 45 A. Casa José
Luechcsi.

Em Janeiro próximo fuluro ro-
cebem-se pianos do cauda do ceie-
bre fabricante supro.

PapeSarias

íTDlUÕAQUIMA.SANT'ANNA Deodoro n

OREIRA CAMPOS.-Escripto-

8 A.

tem seu escriptorio ú travesso da ,,
Só n. 3.  t 

yURI.>lH»
HTpÃMiTiíi^õTrE Assürr

DE MENDONÇA
leiloeiro offlcial do Real Con-

subido Inglez, matriculado na Jun-
JI I'CaÒ."-"-~ Escriptorio ú troves-, ta (>>mmèi-ciul, faz pagamento im-
sa da 

"Sc 
n. 4. sobrado. Residência:; mcdialo

rua Gnlvão Rucnd-n. 121.

O 
CU LISTA.-De. /'. Pontual,
cx-chefe de clinica do professor

Weckcr, com longn pratica cm
Pernambuco, de volta de sua via-
gem a Europa, onde durante 4
annos freqüentou ns prineipnes cli-
niens de moléstias de olhos, neriz
e ouvidos, cm Rcíliin, 1'oris e
Vienna, transferiu sua residência
para esla capilnl. — Consultório:
rua de S. Bento n. 31. de 1 ús -t
horas.— Residência: run Victorino
Cnrmillo h. 29. Tcleph*onc n. 232.

Cons: rua Direita, i — da).
6-t-as. Res: Aurora, 103.

ás 2

tILI.MCA 
OPHTHAI.MOLOGI-

' CA do dr. Euzebio de Queiroz,
cirurgião oculísta, chefe do serviço
clinico do hospital do Santa Casa
de Misericdrd». Residência: rua
Dr. Abranches n. 27: tclephone.
223. Consultório: rua de S. Bento
n. 41. di 1 bora és 3. 

ÍIAPHAELA. GURGEL E|
ARTIM FRANCISCO SO-

BBINHO. — Escriptorio: rua Di- ¦

rcito n. 25. solirndo. !

DRS.M/

ú venda. Escriptorio c
agencia : run do Commercio u. 4.
largo da Misericórdia. 

'*

J.

|ÍR. ALMEIDA PEDHOSO,-Es-" criplorio : rua Dircijn n. 12.
Residência : alameda Barão de
Limeira n. 120. __^_________

\. LEAL, leiloeiro desde 1835
matriculado na Junta Commer-

ciai. Escriptorio o agencia : rua
tia Caixa d'Agua n. 12. Residência:
rua Coronel Xuvier de Toledo. 5.

O 
ADVOGADO RODRIGUES;
DOS SANTOS c encontrado j

no seu (-«criplorio, n rua Direila n.
8, sobrado, das 12 ás 4 dn tarde.
Residência: rua Brigadeiro 1 o-
bias n. 73.

Companhias e fabricas

QflRAHTIA • • • •
*

OA_#

Amazc SÁ

RS.

AtJvo__doa
Dr». Hcrcnlano de Freitas

A. de t-t-soiâo
N. Tinslião _olK>

IU'A DO COMMKliao N. 13

m J. ,\. CÉSAR E RAPHAEL
VIDAL. — Escriptorio: rua

de S. Bento n. 41. Residência: rua
da Literdadj)ji/125. -

aÓSE^ÍÜTiÍALLAH-— 
Escripto-

rio : lorgo da Sé, n. 1, sab.
Hesírk-ncia : rua das Fiorvs n. 24.
rek-pbone n. f

KHALIL 
KURY.—Escriptorio dei

advocacia á rua 15 de Novembro j
Ai.:.'.. Residência rua Florencio de i

reu o. lOti.

A mais opulenta c poderosa so-
clRu.voE uf. snounos MÚTUOS 80-
niiR a vida, na America do Sul.

$édcso<:iul: ISi.i.ím do Pauà
Filiues: Rio de JxNEino b Lisooa
Sucun-aes cm todos os Èitados

da União, províncias de Portugal.
c nas ilhas da Madeira e dos"A{ores.

Inspeciona c ^agencia geral em
& Paulo *

Rua Qulfize de Novembro, tra-
vessa dd* Commercio n. I

CAIXA IPI
Antônio de Frcilaa Fimentel

boroBt-Bha. uuneètor gemi.

AO 
MUNDO ELEGANTE, fazen-

dns, modas, armarinho, olflcinus
de costura o chapéus c nrtigospara
crianças. Rua Quinze de Novembro
n. 41.-A. Nelson de Oliveira.

CASA^NÊNE'
Ateller de Costura

EtipccinUdade em * # * *
* -jt * * roupas branca»)

Apromplnm-se vestidos o enxo-
voes pnrn casamentos o liaplisodos
com todo o capricho, observando-
so n mais recente e elegante moda.

Nn mesma ca*a se fabricam c se
concertam camisas para homens.

Confeccionam-se lambem colletes
para senhoras, sobre medida.
Attcnde a encommendas para

o Interior
Preço» sem eompeteneia

87, Rua São João, 87

PAPELARIA, 
typographio, enco-

dcrnoç5o, paulaçao, fabrica do
livros em branco e arligos para cs-
criptorio. Dupmt çf- Co«i/j. Rua Di-
reita. 14.

VANORDEN 
& COMP.-l-apcis,

livros cm branco, typographia,
cncndcrnaçfio c objectos paro. escn-

ptorio. Run do Rosário, ns. 9 e 11.
Caixa n. 143.

fi U BON DIABI.E - Run Direi-
-«•tn ns. 47 e 40. Tclephone, 40.
Importante estabelecimento de rou-
pas feitas para homens e meninos,
impermeáveis, ele. Preços som com-
nelencin.

ALFAIATARIA 
ESTRELLA DO

BltASIL. Grande e variado sor-
timento de casiimiras, diagonaes,
sarjas o clicvioW. Preços módicos.
Agostinho da Silva 'Braga. Ruo
Marechal Deodoro, 1.

J5
CARVALHO-

-A- Casa especial cm roupas feitas
sob medida. /•'. L. Carvalho. Largo
do Rost.rio n. 8, sobrado.

A'S 
QUATRO NAÇÕES. - José

Alves. Casa especial do guar-
das-chuvas e bengalas. Preços mais
vantajosos. Rua do S. Bento, 7Õ-A.

ASA^KlTCHEL - Rua Quirua
de Novembro, 25. Importoíão

dirccto de jóias, relógios, bnlhao-
tes o pedras finas. Últimos tiolí-
dados em protaria o objectos do ar»
te. Vendos por atacado é a varejo.

TOAQUI mTÊÜGÊN ícrDCTAMA-
WRAL PINTO, corretor de fundos,
Encarrcgo-sc de compras e vendos
de acções. Escriptorio: travessa do
Commercio, 8-C. Residência, rua
Au!?.''.„- i?_-i-i m im» ¦¦

FERREIRA DE MELLO^-Anü*
go guarda-livros e professor 

do
esoriptufaçfio mercontil dos Insü-
tulos: cSylviodo Almeidn>, <Scicn-
cias o Letlras> c < Commcrcial >.
Preços favoráveis. Rua S. Bento,
3Õ-C, sobrado. ^^^^^_,_—-,-,-."/¦\ 

RANDE FABRICA DE 
"CJLV

HJpEOS DE SOL.— José dos San-
tos Major, fabricante, importador
o exportador do chapeos de sob
bengalas c sombrinhas. Vendas por
atacado e n varejo. — Rua Direita
ti. 26. Caixa n. 10^ ^

I

4LKAIATAHIA

CARTÕES 
DE VISITAS.—Mon-

dem imprimir por 
'-fOOO o cen-

to, nn Livraria Magalhães, que
possue um variado sortimento, por
preços sem competência. Rua do
Commercio n. 27.

Photographia»

VAI.ERIO 
VIEIRA, photographo.

Ruo Quinzo de Novembro, 19,
sobrado.

I IO REI DOS BARATEIROS.-
j A.4. A. Rodrigues Bahia. Rua

Direita n. 27. Modas, fazendas, con-
fecçõesc armarinho. Novidades por
todos os vapores.

CÍASA 
PAULISTA.—Grande sor-

' timento de fazendas, modos e
confecções. Roupas brancas para
homens o senhoras. Rua de S.
Bento. õ6 A Fernando V. P. Ma
chado.

PHOTOGRAPHIA de
fundada

em 1880. Rua Direiti'. 2.
GRANDEJosé Woltsaek. Casa

CÍASA 
CARLOS — Carlos Behn-

> sen .J- Comp. Fazendas, roupas
brancas e armarinho. Oliicina de
alfaiate. Rua Aurora, 67. Telepho-
hc, 001

4 LFAIATAHIA BARBOSA. -
-•'•-Roupas íeiuis sob medido. Pre.-
ços módicos. Completo sortimento
de cositnirns. Execução garantida.

Rua do Rosário n. 1(3.

C1AFE'h

Gatçados

SAPATARIA 
NORMAL

¦
dç Ra-

phael IfAuna.—Fabricação com
inexcedivel perfeição c pelos sys-
lemas mais aperfeiçoados da Lu-
rapa. Vendas por atacado e a vo
reio. Ladeira da S. João n,
ii_ãíg____B__gSSBHSBBBBB!

10.

CtASA 
VERDE.—Especialidade cm

' botinas finns. Preço? reduzidos.
Vicente Papa. Run de S. João n. 4.

EXPUCADOR—Curso 
do prej*

ratorios, fiymnusio o .Escola
Normal. — Travessa da Sú n. 8.
Dr. Joaquim A. Sant'Annu1___

PROFESSOR 
DE FRAN CÊZ.--

Alexandre Lefèvre. Ladeira da
Pjnué8"n.'"7 B. BObrnao.- ^___i

CFE' ANHUlTcA. Lcííe ptirÇ
trio e quente. Sorvetes cspcciaM

fabricados n cn|iricho. Entregas t
domicilio. Cale cm po. de pnmeiril
qualidade. Rua Quinzo de ISovom-
bro n. 12.

B" 
AZAR AENEZIANO. -Grandí
sortimento de brinquedos o ,pcf

fumariás. nacionaes o extrangeirafi
Dentifricios e perfumonas tabno»
dos pelo dr. José Saleno.—LoiiaUÍ
de S. João n. ll-Cj_ ——

BAZAR 
PAULISTA.- Cosa q<M

tem sempre novidades dn Alie-
manha Porii, Bahia o Rio tirana»
do Sul, em fumos, brinquedos, car»
tões postoes o objectos de escripto»
rio.—Largo de S. Dento n. 8.

S~~ALAO 
PARIS.—Variado sorti-

mento de perfumarias dos mais
ofomados fabricantes, cosmético^
navalhas o outros artigos.—f"**»*
da Leonardo. Rua de S. Jo_o _
20 A.

Seccos c molhados finos

AOS 
PAES DE FAMÍLIA, ocon

solhamos nunca deixar faltar

(IHAPELARIAI Gr

PHOTOGRAPHIA 
ARTIS1ICA.

Rua do S. Bento. 46, em frente
a Ilotiífcrie Sportsman. O. II.
Quaa*. IU'r>'os, grupos, etc.

Pll 
O T O G R A P H IA DE GUI-

LHERME GAENSLV. antiga
Gaensly «J- Lindemann— Phologra-
phias de todos os> syslemas. Copias
e augmentos. Grande eollecção de
vistas de S. Paulo.—Rua Quinze de
Novembro n. 28.

na casa o

FErRNErT
BRANCA 1-

ACADÊMICA.—
irande «orunnento de cbapijo»

de palha e feitro. «artolas e cia-
nues. gorros e bonels para crian-
ças. Stock de bengalas e guardM
chuvas. — Eduardo Patruna. Rus
de S. Bento 48'A.

¦M'

OFFICINA 
DE PINTURA, de«íO

raçõe». pintura e cmpnpclamenlo
mifugo- Anti-fcbrii.-Anti-colcri- 1 ^ pVedios. Especifilidade cm aft-
co. O lif»r hvgienico mais oonhe- j i,nncio<!. Execução primorosa da

" ' 
qualquer trabalho artístico. B. Fran-
co. Rua Marechal Deodoro n. 14-

eonhe-
cido. Únicos contwssíonarios liara
o Brasil: Fmtelli Martinclti. S.
Paulo: rua Quinze de Novembro.
Santos: rua Quinze de Novembro."SDPEHÍSS" 1 

RUBRICA DE CHAPEOS DE

j J: SOL-—Vendas por atacado e >
! Tarejo. lütORTAÇÃo directa.—/oíd'¦ 

Farina, Rua Direita n. 12. S. Pau-
[ Io, Brasil

iiS

n

§
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Colherei) do sopa de motnl branco,
Idem

Çolhovos do aobra-inoati do molal
branco, Idem

Golberos d" chíi de metal branco,
idem,

Colliorcs dn ohú do inotnl branco
Cbrisiollo, idom

Colherei do sobro-mesn do metul
branco, Cbrisiollo, idom

Colbarcs do sopa do metal branco.
Ghrlstoflo, idom

Valvollnii, A" D" luta
Formiclda Pauliatn, coixt
Pedra pomos, kilo

Fornecimentos n. 10

Pratos cobortos do grnnito, um
pratos cobertos da porcollona braa-

co, idom
Pratos travesso, do porcellna m-an-

co, idem
Pratos travessas do grnnito, um
Molhoiro do granito, idom
Molbeiro da poroollnnn branca, idom
Sôpeiros do porcollona branca, umu
Sopeiras do grnnito, idem
Salsdeiras da granito. idem

. Salsdeiras de porcollona branca,
•idem

Fruotclra do porcollona branca,
Uma

Fíucteira de granito, ur/ia
Copos do meio crystal, lisos, dúzia
Copos do meio crys,v,al, lavrados

dúzia
Cálices de meio crystal, lavrados
dúzia .

Cálices do moio crystal, lisos, dúzia

f 
ratos rasos de granito, dúzia
ratos fundos, do granito, dúzia

Pratos do sobromesn, da granito,
dúzia

Pratos da sobremosa, do porcollona
. branca, dúzia
pratos rasos do porcollona branca,

duziu
Chjcuras poro chá, do porcollona

Branca, (luzia
Chicarus para cafó, de porcollona

bra noa, dúzia
Chjcuras para cofè-, do granito, du-

zia
Chicaras para chú, do granito, du-

zia
Fornecimento n. tl

Grampo pnra braço, um
Vosodor, um
Pellego para carro, um
Pinguelim, um
Cabresto do sola, um
Gordovüo, um
Plô, maço
Pregos para solloiro, moço.
Rebites do forro, idem, idom, pa-

cote
hgujia«, idem, idem. papol'àttno couro, metro
Iraxs, kilo -
Lzcite, litro
írreios para pnrelha, jogo
xreiòs para um muar, jogo
iapas para cntaplasmas, par'assa guia, par'reio 

pnra muor, par
Iraço do ferro, par
iraço americano, par
lota branca superior, meia

ila preta meia

Companhia Agrícola do
Ribeirão Preto

a-sshmiii.h'as òbtiarb úiiDiNÁni.A
K I'.X'1'IIAOIIUINAUIA

Peln directoria convido-os srs,
accionistas dcslu companhia pnra a
suu rouniSo do nssemblóa geral
ordinário, quo terá logni-Mio dia 20
do còrronto, om sua sedo social A
olnmodn Olotto n. &), as 12 horns.

Em dita rouniüo sorilo presentes
aos srs. (iccionistas o relatório on-
nuol da Companhia o o respectivo
balanço o dcmonstraçSo da conta
do lucros o perdas, ncomponhndo
do parecer do Consolho Fiscal, o
na mesma so providenciará sobro
o eleição dn novo directoria o doa
membros do Consolho Fiscal o sous
supplentes o sobro intoresses geraes
da Companhia.

Em octo continuo terà lognr uma
reunido oxtrnordinnrin pnrn o of-
feito de serem reformados os esta-
tutos du Compnnliia, sondo quo pn-
ra a instnllnção desla torna-se
mister a presença dos srs açcio-
nistas quo representem pelo menos
dois terços do cnpitnl social.

S Paulo; 6 do dezembro do 1001.
Firmiano M. Pinto,

Presidento dn directoria.

l^etoo Espiritual
00 -

CLERO DA DIOCESE
— bu —

4 # 3. TATJT-O # #
Pliologrnpliins do 1.", 2.», !).\ 4.»

o fi." turmas dos srs. sacerdotes,
ooham-so à disposição dos Intorcs-
sodos.

Um oxomplar, 5$000, Cinco oxem-
plarno, um do coda turma, 20S00O.

Livro da porto,
Pedidoà a:

J. Herrero Vargas.
Rua Dr. Fatofio 16 - S. PAULO

c^piflifen^o
OfTerece-se um hábil ; quem

o necessitar dirlja-so à rua da
Conceição n. 115.

.j.. 
'

íáquela, meia
larneira ingleza, uma.'jtella para braço (do forro), uma

d* r na a 4"
^inação paro selloto, uma'oca, uma
jalheira, uma'abaçsda, Mem
lexign do- Rio Grando, idem
.rgoilas para braço, idem

.ífia argolla, idem
flores do motnl branco, idom
tíolões de metal branco, um por,

iáem
Volta para tironte, idom
Colchetes para tiranto, idem
Fivellns do metal branco, umu do

2" 112 a -i"
Fivellns do motnl nmarello, idem
Grampos para rabicheiro, um pnr

Fornecimento n. 13

Camisoln do brim pardo para dos-
infocludor, uma

Gorro de brim purdo pura desinfe-
ctiulor, um

Polaina de lona do linho, uma
Toalha parn roslo, umu dúzia

Fornecimento n, 13
Colchões ds crinn, um

| Colchões ordinários, idem
Travçssojrps, idem'tVfosquileiros, idem
Cttmas do forro com enxcrgüo <lc

arama, uma
Fornecimento n. 11

Alfatn superior, kilo
Milho superior, idem
Sul grosso, idem _
Fubá grosso, idom
Farello, idem
Connn, idem
Capim verde, idom

Fornecimento n. 15
"Lenliu rachado-, tíiólro cúbico
Carvão da mndcirn, sueco

Fornecimento n, 16
Cal superior pnra construcção,

siceo
Tuboas do ninho branco;', deter-

minando us dimensões, dúzia
Observação. As amostras u mo-

delos podem ser examinados na
Directoria do Serviço Sanitário.

cohdiçOüS

Os concorrentes obrignr-sc-So a
açceilar as Condições geraes, man-
dadas observar pelo decreto n.992,
de 80 de dezombro do 1001, nos
Contratos celebrados na Directo-
ria da Justiça.

PaTa garantia dé sun proposla
deverá o proponente depositar no
Thesouro do Estudo, n quantia de.
l:00OS<)0O. Esse deposito será feito
mediante guia, que deverá ser pe-
dido nesta Dircctorio, ató ás il bo-
rás dn tardo dn véspera do encer-
rnmcnto dn concorrência.

As propostas devem ser entre-
gues nesta Directoria aió às 3 bo-
ras dn tnrde do din do encerra-
monto da concorrência ("10 de de-
SJembro), em cartas fechados, sei-
ladus com o sollo do Estodo, com

?.S 
firmos reconhecidas, e nüo con-

èndo rasuras ou emendas. Com
as propostos, cxhibirüo os propo-
nô|ites provas do haverem pago em
íeAl nome, ou no do firma social
do quo fizerem parte, o imposto
da respectivo cosa commercial, ro-
letivo no ultimo semestro vencido.

As propostos mencionarfio com
toda o elorezo: o numero c mar-
çp dos amostras; as divorsos qua-
Iidades do mosmo artigo, si os

Siouvor; 

o preço de cada uma dei-
bb, cm moeda brasileira', e mais
londições do fornecimento.

No envolucro de cada oroposta
constará o nome do proponente,
a indieoção da ruo e numero do
seu estabelecimento c o forneci-
mento que so propõe contratar.

Banco União de S. Paulo
3." CONVOCAÇÃO

NSo so tondo realizado, por foi-
ta cio numero legal, a assembléa
extraordinária convocada para o
dia 3,. do novo convido os srs. ac-
cionislas a comparecerem no dia 9
do corrente, ao moio din, no edi-
fleio do Banco, afim do resolvo-
rem sobro o seguinto proposta da
directoria:

1." Reduzir o capitul do Banco;
2.» Ueformnr nos Estntulos os or-

tigos 6 o 66 ns. 1 o 2 o outros quo
so relacionem com us medidos pra-
postas;

3.* Ratificar poro todos os elei-
tos do direito a constituição da so-
ciedode cm commandita simples
sob a firma «Banco Unifio de S.
Paulo> -Fabrica Volorontim dnquol
6 o Banco soeio solidário;

«.* Autorisnr o directoria a con-
traliir um empréstimo nos condi-
ções que ojustor dando como ga-
rantiu a Vla-Ferrea o o Fabrica
Volorontim da qual ó o Banco so-
cio solidário.

Sendo osla a torcoirn convocação
a assembléa geral resolverá com
qualquer numero do accionistas.

S, Paulo, 4 do dezembro do 1904.

À, da Lacerda Franco,
Presidente.

IT1 AMERICANA
Leitura recommendada pela

Sociedade de Agricultura
da S. Puulo

Quereis sober como os amonen-
nos fazem fortuna na criação do
gado o cavai [os, nas fazendas do
ongordor, no commercio da carne,
nos estrados do forro, nos fazendas
agrícolas, no commoroio em gorai,
na minoraçSo, nn metalurgia, nns
mnnufoeturas ? Qucrois conhecer
os diversas regiões dos Estados
Unidos, S, Luiz, ondo está sondo
feila a exposição, Nòvn-Yorlc, a
copital bnncorin, Chicago, a metro-
polo do Oesto, S. Puulo, Kansas-
City, Minncopolis, Donver o ou-
trás? Quoreis sober como os amo-
ricnnos protegem a sua lavoura o
siia industria ? Comprao a Vida
Americana. 15' um livro do 300 pa-
ginas, escripto em portuguez o
custa 6$000 em qualquer livraria.

ra.lSAI
Prooloa-so do umn, pnra todo

ocrvlço o quo durmo em ótísa
dos putrOcs. Pagn-oo bom. Trh-
tar n rua Quintino Bocnyuva, 48.

Curwão Doméstico
Para encara do IFatnSSia

fica mais barato que £9 le-
nha.

Entrega-se a rioroiciíSo.
Trata-se com \ltHaont

Sons Co. Ltd.
Rua do CommeruiOt 19

FORMODOl,— oncontra-80 om
todas os bons casos o nos dopoal»
tarióa geraes Baruel _} Comp.

PARA A-HOA HYOIENE DA
BOCCA, dove-ao proforir o Formo-
dol quo so vondo na Casei Daruel,

Apólices perdidas
Porderam-80 duas apólices dn

divido publica da União do valor
nominal de 1:000$000, juros de 5 0|„,
do ns. 131.804 o 131.805, da emls-
são do 1878, pertencentes o averbo-
dos ern nome' dü d, Wnlmira For-
nundes.

S. Paulo, novembro do 1004,
Walmira Fernandes,

TINTURA DE ARUCA CÓM-
POSTA o Elixir eupoptico, de Cnr;
los Cortoz.á vonda na Casa Daniel.

VINHO BARUEL, fabrico do
Rodrigues Pinho & Comp., é o
mais agradável e germino vinho
do Porto conhecido.

PROFESSORA
.A professora Henedlna Matto

Grosso, diplomudn pola Escola
Complenionlur destn capital, nchan-
do-so habilitada a leccionar as ma-
terios desto curso, propõe-se u on-
sinal-ns à (lomiciiio. _ -

Informações ú Alameda Ribeiro
da Silvn n,° 09.

TINTURA55 
IIOMKOPATIIICOS DE

0LÕUUI.QS
 DE .1, COIír

LIIO BARBOSA, preferidos pula
clnssu' médjoíi o pelo publico nm
geral.*-a venda un Cusu Baruel.

•>$>•, Grnmmopnaii cn
a Rov Ul ml ou

om prcataçOon ««•
rnsmics dd „ tSWO,
Pfoiípcetos e .uniu
lnfor:iiiç."iii3 imCu-
ta HiliiKin, Rim HAc
Bonto, 20.

|INItM«HNMI|
DENTISTA

Cfrurgjflo-dontUtn, os-
peciolidnde em trabalho
de ouro, platino, cnllu-
lôide, porcellnnn, vuleo-
nltò e preto da índia,
Bridgo-worlt, ou denta-
düraa.abeolutomcnto eom

. chapo, por processo novo
e garantido, dentes a
Plvot; corôaa do ouro,
oblurações a ouro, plntl-
no, esmalte, granito, por
ccllano, colluloide, ma^
fim e cimento.' Extracçõea do dentes
iem,ML minima dôr, tra-
balho garantido a preços
módicos.
Gabinete o residência:

ladeira de S. João n. 5:

GAS
,n^__v______Mmmmmmmmm—m—m0t0t——i'ii* !¦"¦ ¦'¦ '"¦¦ wm*——*

A'BBBTHOVBl
Icupoptaçüo directa slo pianos, instramentOB,

musicas e livros de interesse tnuoical e ociencias motiernas -^

Harmoniums de diversos fabricantes - Jornaes mestrados

Acceita agentes no interior oíTerecendo excepcionaes.
- -vantagens

Planes PLEYEL, os melhores do procedência francesa.
es mais populares no Brasil

2

RUD IBACH SOHH,

Preços de oceasião: 2 grandes pianos de cauda BECHSTEIN em segunda nrôo

chiaffarelli & COMP. - Rua S. Bento n. 20

Loterias de S. Paulo
Extracções em dezembro de 1904

NA CASA BARUEL ú que so
encontra a legitima Água da Do-
teta, especifico contro as espinhas
c manchas do rosto.

Quinta-feira
Segundn-foira
Soxto-feiro
Segundn-foira
Segunda-feira
Quinta-feira
Segunda-feira
Quinta-feira

40?-1.»
402 - 2.»
40S -1.»
403 - 2.*
404-1.»
404-2.»
405 -1.»
405 - 2.»

promio maior
< <

10:000|
10:000$
ÍÕiOOOl
10:000S
lOiOOOS
10;000$
10:000$
10:0005

3$000
3$000
3S000
3SO0O
3S000
8SOÕ0
1S500
1$/500

ALLIUM 9ATIVUM ,deJ. Coo-
lho Barbosa, especifico para a cura
da iníluenza e noostipaçSes — na
Cnsa .Baruel,

Em IS de janeiro de IDOS
Extracofio da

Grando Lotoria * de São Paulo
Prêmio maior 40:000$000 Por 6$000

Thesoureiro, Dr. Joaquim Joeé da Silva Pinte.

Agentes geraes: MIRANDA & C, rua 3. Bento n. 8-B

POLYTHEAMA--CONCERTO

Banco Constructor e Agrícola
de S. Paulo

Convidam-se oa accionistas deste
Banco pnra, no din 11 de dezembro
próximo futuro, no meio dia, se re-
unirem em assemblòn geral cxlra-
ordinário, à run dn Quitanda n. 18
nesto capital, poro o fim espoeinl
do proceder-se 6 eleição do"um dl-
rector o bem nssim pnrn reduzir-se
o capitul social, pnrn facilitar n li-
quidnçõo nmignvel dn sociedade,
podendo também so resolver sobre
u dissolução c liquidação do Banco.
E' necessário o compurecimenlo de
occionislns que representem dois
terços pelo menos do capital so-
ciai.

lücom suspensas ns transferencias
de necoes oto ú dota da reunião.

S. 1'nulo, 2(5 de novembro de
1904.

Pelo Banco Constructor o Agri-
cola cie S. Paulo.

José Pinto da Carmo Cintra,

presidente.

ADMINISTRADOR —I3aptistin I>elor

HOJE HOJE
Terça-feira, 6 de dezembro de 1904

Variada ínncçâo
Amanhã , Amanhã

Quaila-feira, 7 do corrente
ESTREARÃO

Paul Bekary

CASA BENTO LOEB
Rua Quinze tle Novembro, 57-A * Caixa flo Correio, 647

GAS A. em PARIS t Bue des Petites Ecuries, S8

ELIXIR DE MASTHUÇ0
para a cura do todaa na moléstias das vios respiratórias, como colar-
rhos, bronchitos, tosses, eoquolucho, otc.

Approvndo polá Direcloria Gorai do Saudo Publica.
Únicos depositários :

3. AMARANTE & COMP.
Rua Direita, il - S. Paulo

Agencia Geral das Loterias ia Capital Federal
39, RUA DIREITA, 39

JÚLIO ANTUNES DE ABREU

Quinta-feira, 8 'do corrente
Loteria da Capital Federai-Em beneficio do Asylo de S. LuU

Importante plano

20:000$000
Joga apenas com 14 mil bilhete*

•?•

Grande e extraordinária Loteria do Natal
Extracção infallivcl Extracção infallive*

Sabbado, 2á de dezembro de 1904
143-1," Loteria da Capital Federal

Prêmio maior IPremio maior

pedras finas, objectos de
nu, m^*. o (írando deposito -los ntatmidos relógios de OMEQA,
PHILIPPE, LONOINES e systhema ROSKOPF-

para qualquer concerto -e trabalho de jóias

Todas as jóias estão marcadas na vitrine a preços sem competência
IVENDE-SE POR ATACADO E A VAREJO

O moior e móis variado sortimento do brilhantes,
fantasia, de ouro, prata,..metal, o grande deposito

PATEK
Grande officina
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ISüo ha senhas

Companhia S, Paulo Industrial
de Kiosques

ASSEM!».!:'* GERAI. OnillNAIUA

3." convocação
Nüo tendo comparecido numero

legal de ocoiòníslos pnru hojo con-
voendos, Bfio novninentq convidadoo
pura so reunirem no din 17 do cor-
rente, hs a horns du torde, no es-
criptorio da Companhiu, ruo de S.
Bento n. 55, sobrado, nfim <te deli-
bornrem sobre o parecer do conso-
lho ".scol, relalorio o contas do
nnno findo em HO de junho ullimo,
bem como elegerem os novos mem-
bros do conselho fiscal.

Do accôrdo com a lei, deliberar-
se-n, soja qual fòr a soinmn do ca-
pitai representado pelos accionistas
que então forem presentes.

S. Poulo, 3 do dezembro de lflW.
Á Directoria.

FESTA DO HAT AL

09

A' praça
Os uboixo-assignodos declaram

que, de commum accôrdo, dissol-
verom a sociedndo quo tinham foi-
to, o qtie giravo nesta praça úruo
Visconde do Hio Branco n. 77, sob
o firma do Amaral & Comp., rçti-
rando-se o cocio Fruncisco Anlu-
nes Maoiol pago o salisfeito de seu
capital o lucros, assumindo a in-
teira rcsponsubilidado do aotivo c
passivo o socío Anlonio Duurte
Amaral Júnior.

S. Poulo, 20 de novembro do
100*.

Francisco Antunes Maciel:
Antônio D. Amaral Júnior.

AMüiCIOS

*

jf fortuna! mà

y 
^L MOUNE.ILL.

IMPORTADORES

XjiÍOIO- &* OÍ3*

Intea"i-aes
Chamo a attenção do publico para o Importantíssimo plano

desta grande loteria, que joga apenas com 60 mil bilhetes e
distribuo 6.401 prêmios. __

A preferencia para a compra de bilhetes desln grande loteria deve ser
doía, por lodosos motivos,  ": '•""'•' "" " ''a esto nntigu o acreditada agencia geral t

39, RITA DIREITA, 39
TTXTTf* A que vendeu por 3 vezes o grande TT\TIT\ K
LJMILA M 

prêmio de 500 CONTOS Ulll^Ji.
Os pedidos do interior devem ser dirigidos no agente, geral e actual

representante da Companhia de Loterias Nacionaes do Brasil.

JTulio JLiitunes» cie Abreu
CORHEIO CAIXA, 77 S. PAULO

O

S.PAULO SANTOS

RÜA DO COMMERCIO, 3 PRAÇA DA REPUBLICA, 38

Concordância dos Santos Evangelhos
Pelo eacnao. e re^raao. sr- d. Duarte 2jqo-

pol&o e Silva, "bispo de_Curityba, ex-
vigário de Sarrfca Gecilia.

Esto mognifica obra, verdadeira novidado em língua portugueza e
produclo de penosos o aturados labores do seu erudito autor, é a com-
plnnçSo õ"o oncadeamento dos quatro Evangelhos formando umo liar-
raliva seguida e unien dá..vida do nosso Divino Salvador, com o mes-
mo texto dos evangelistas.

Acompanham o lexto nolas o commentarios dos mais autorizados
interpretes o exegetas untingos o modernos, sendo ao mesmo tempo
elucidadas varias questões do actualidade, suscitadas pelos hereges e os
incrédulos. ,

K' incontestável n utilidade (leste livro pnra o revmo. clero e a sua
necessidade para os lieis quo desejam instruiria o ediflçor-so com a lei-
tura, gerolmento tão áppotecida, das Sagrados liscripturas, o não raras
vezes buscada na fonte impura e dcsautoriznda das Bíblias protestantes.

Condições de venda: Edição simples, em brochura, 5Ç000; encaderna-
do, 8.Í00Ò.—Edição illuslrnda de ruins gravuras c dois planos, um do
Templo do Salomão o outro da cidado do Jerusalém, om brochura,
GçOOü; encadernado, 0:?000. Pelo correio, mais MO réis.

*

SABBADO, 24 DE DEZEMBRO
llubilile-sc comprando um bilhete dn

Grando Loteria. lVa.ciona.1
DE 500 CONTOS

NA FELIZ AGENCIA DE RTJBEXT aTJHáARABS
Rua Quinze de Novembro n. 27-A

para Festas do NATAL, ANNO BOM e REIS
devem procurar com preferencia na

CASA EDISON, Rua S. Bento, 26
Sortimento e Preços sem eçual. Novidades em
Gramophones e Discos, com repertório nacional e

estrangeiro, Impressos nas duas faces.
Podidos do Intorlor merecem nossa especial attenção.
A dlutrlbiilçilo de blihetcs numcrndoB se faríi o todo freguoz quo coril-

__%m <• íi"" dá prolmbllldado do rocobot ura _ r.iphoi.lioiio Cwccrtonovalorde^0»00^^2^SSi^^3!^^M2^S^S^SlSe9^,**™SKji,*5I^L,-iXJ_ÍL iirarinolad

O produeto du venda 6 cm beneficio das obras da matriz do Santa
Cecília.

Dirigir-se ao deposito geral, no

Casa J^agiuicles «& Oia.
TRAVESSA 13A SÍS, G.-S.I^ATJLO

"Às 
propoBtos serio obertas nesto

Ofrectoria, no dia 12 desse mez, a
1 hora da lorde, pcronlc o conse-
|ho presidido pelo director o na
fircscnça dos pròppnenles que com-

fisrecerem 
ou do seus representam-

es leRacs.
Depois de se dor começo u lei-

tura das propostos, nao poderá ser
leito nas mesmos nenhum addita-
manto ou alteração.

O proponente que se recusar a
ajsignsr o contrato para o lorae-
Ãlmènto dos artigos escolhidos quer

Étotalidade, 

quor cro parte, per-
á a caução depositada no 1 he-
ro do Estodo para garantia da
pecliva proposla, revertendo a

fttsma para os cofres públicos.
O levantamento dos cauções sorà

elteetuado:
• tò Quonlo aa dos propostas re-
çusoíins, immediotomcnte apôs é
Jublicaçflo no Diário Offlcial do
leaullado da concorrência;

b) Quanto és das ocoeitaa, so
depois de ter sido feito no The-
¦curo do Estado deposilo da qu8n-
tl» de 5O0$O00 para oqueiles cujos
ftrnecimentos do L* mez nfio exce-
darem a 1«OÒ$000, ficando o pnmi-
üvo deposito para os demais, tste
deposilo será effectusdo antes de
Ce requisitar da Secretaria da Fa-
tenda o primeiro pagamento da
Õflnla meníal e mediaúte guia desta
Uirfítoria.

Q Goverop do Estado não se
obnsa a acceitar a proposta mais
belx>i aem qualquer das que forem
âdfuitíiàa*! é concorrência.

Directoria do Interior, 9. Paulo,
SI dê r.ívembro de \m. - O dl-
tjg.Qt inleríflO, Carlos Rtís.

SÓCIO
Para uma industria de bons ro-

sultados, estabelecida a vários an-
nos, acceila-so um sócio dispondo
do quoreota a cincoenta contos do

Para mcor.s informoçôcs dirl-
çir corta a esto redacçâo com os
nicises _

t. O. t. T.

Braga Nunes & C.
COMMISSAKIOS 1)E CAIE

CosaMatriz no Rio de Janeiro Casa Filial em Suo Paulo

Bua da
Conceição, 129 o 131

Caixa Postal, 504

Companhia Mechanica e Importadora ie S. Pai
SECÇÃODE OA-*?--t

Beneficio e rebeneficio de cafés em seus En-
genlios Centraes de Santos e S. Paulo.

Recebe-se cafó em commissão para vendas no interior e exterior

Serviço Marítimo

JOAQUIM GARCIA
Linha regular bl-mensal

SUIIVENCIONADA PBliÒ OOYEUNO BJ
ESTADO

O paquete

Bua Visconde
de Inhaúma, 23
Caixa Postai, 173

AGENCIA EM SANTOS

para ser entregue a terceiros, ouAs remessas deverão ser foilas do modo seguinte i
Para Santos — O enfé que tiver de ser rebcneíleiado

vendido naqueg ¦'^^^^"t'Companhia 
(PABY) - o eafo em eoeo ou easquii.Ua que

«ver do^e" beneficiado, podendo lambem ser entregue a terceiros, ou. revendido cm Santos, ou

no extrangeiro. . >w
Conhecimentos e instrucções para o

ESCRIPTORIO CENTRAL
Rua 1*3 de I^ovembi-o, 36 - S. ^aulo

GARCIA
com excellentes accommodoções pora passageiros do primeiro o toreoira
classes, sobira de Ubatuba a 10 e cbegaró «m Santos a 11, sahindo a
12 ós 9 3[4 para

S. Sebastião, Villa Bella, Caraguatatuba,
Ubatuba, Paraty, Angra dos Reis e Rio de Janeiro

levando passageiros, cargos o encommendas para os portos acima,
recebendo, desde já, cargas o encommendas, pelo armazém da agencia
nora esses portos. .

Pora facilidade dos srs. embareadoros, a agencia encarre^a-so da
despaebar as mercadorias, entregando os respectivos conhecimento»

i acto da entrega dos volumes. ...
Passugens, fretes, valores o mais informações, com os agente»

SANTOS & C. •• Rua 15 de Novembro, 38
CLÁUSULAS. — Esta agencia communica oos srs. corregadore»

mio os despachos e conhecimentos pora cargas e encommendas s»
serôo recebidos ató oo meio dia do véspera da sabida do vapor.

— No coso de haver alguma reclamação contra a empresa, por
avaria ou perdas, deve ser feita por escripto ao agente respectivo do
norto de dosenrgo, dentro de 8 dios depois de fino izado. '

N B - Este vapor sahirá do Ubatuba nos dias 10 o 2o do lodoi
os mezes. e de Santos nos dios 12o 27, as 10 l|i da monhã. Os passa-
geiros quo pernoitarem o bordo nada pagarão, o nilp ser a respectiva

passagem. Começou o vigorar a tabeliã de 20 0(0 do abatimento

laitiriMiritatissli)
DanpsckiOrahrt - Gani

Serviço semanal entre Santos e Hamburgo, eom esoaUí
polo porto do Modo Janeiro, Bahia o Santos

VAPORES A SAHIR
PERNAMBUCO 21 de dezembro
TIJUCA 11 de janeiro
oíVTns 18 da janeiro

O paquete allemã»

La Veloce

O vapor

C0MPA6NIE DES

MESSASERISSIARITIM5Í
PAQUEUOT9T POSTE FRANÇAI3

O PAQUETE FRANCEZ

SANTOS11CORDOBA „
Capitão: M. Baucr

Sshiri no dia U de dezembro para o

Rio, Bahia, Lisboa e Hamburgo
Ettc novo • esplendido paquete, no qual foram introduzidos na nisto*
escala todo* os últimos aperfeiçoamentos,offereoe ao» «rs. passageiroí 1»
todas aa classes o maior conforto possível.

Os seus espaçosos e modernos camarote*, bem como os sa>oji l>
ledos da maior elegância, sSo illuminados e «ntiladosà electnaJadi

A bordo deste paquete ba medico e croada, assim como cozinheiro
pertuguez, e as passagens de Iodas os classes incluem vinho Ji natll

Preço das jsssagens de 3.* classe para Lisboa rs. 130í<K)0.
Para irttts, passagens e mais informações cum os açeatíi

E. 30HNSTON & C.
Boa ao Cominercio, 16 (sobrado) S. Paulo

Cittâ di Gênova
Partirá de Santos no di» 11 de dezembro pa»

Rio, Gênova o Nopolei

GORDILLB'RB

_4_jr^F_r?^_\\_ -_f_\\ BB^aV

Norddeutscher
Lloyd Bremen

Sahirè no dia 12 de dezembro para

Camarote distineto .
Primeira classe .
Terceira classe. •

600 trancos
fiOQ trancos
HÓ francor

Para.passagens e mais informações èòm todos os sub-agentes o

j (gastos gerses no Brasil

JSOIOIIÜT c& TROST
S. PAULO i7, Rua do Commercio, 17 S. PAULO

SANTOS 7 Bua General Câmara, 7 SAHTOS

-r. '¦'-..¦:
¦¦¦¦;¦- j ¦¦¦ -

LISBOA B BORDBAUX
toca***» Bahia a ParaamliHca.

Os paquete» deslâ companhia tém camarotes ds luxo a vjaiihli.
res-èlectricos nos salões e camarotes. ... ,

Os serviços medico*, os medicamentos o o vinho da mess su _tt

Esta companhia emitte bilhetes de chamada.
Esta companhia de accôrdo com a « Royal Mail Steam Paote Com-

Mnv • e a «Pacilic Steam Navigalión Company ». emittira bilheUi dl
òassasem de 1.» classe, 1.* categoria, com direito a interromper a viagem
«Si qualquer porto e podendo os srs. passageiros volUr era quslquM
dos paquetes das tres companhias.

Para passagens e mais informações com os agiotes:

ANtUNES DOS SANTOS & COMP.
& PAULO SANTOS

Rua de S. Bento «. 2&\ P«^ ** R^bÜJi n. 3J

¦ :.-:;. ¦¦:¦>-¦¦¦•' V-'- - 
"^ >^.V-

1-

Sahldas para a Europa
<BONN> • cm 28 de dezembro
cAACHBN» . . • • • •; cm 11 de joneiro

O paquete allemão

COBLBNZ
(Duas helices)

«Iluminado a luz electriça ...-„.„„
Commandante ZACHAR.E

Sahirá cm li do dezembro próximo iuturo. para

Rio de Janeiro, Bahia, Madeira, Lisboa, Antuérpia e Bremei
PREÇOS DAS PASSAGENS

Em camarote, para Antuérpia c Bromen . marcos 4oO
» r » o Rio de Janeiro . . *°^_[

Em 3.* cIosíc. para o Rio de Janeiro. . 2HÇ000
Este paquete ^m boas e as mais modernas ajKommodaçoes para

passageiros de tercei classe, e tem eoamhelroM^i^^lf^^^
Preço das passagens de 3.* classe para Madeira o Lisboa, incluiu-

do innho de "mesa ^— —
130SSÍ000

Scnde-se passagens para as ILHAS DOS AÇORES
Para Ireles passagens e mais informaç-.-es. com os í gentes

ZBRR&NNER BÜLOW «St C.A
Rua de S. Bento n. 81 - S. Paula

Lai-go Monte .*i^«n-o, IO S»wfcoj»
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