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Como presente «lo festas, o sr. Car-
Magalhães de Azeredo, por Intai-

ediu da conhecida livraria .editora

gr. Pedro do Mngiilhues, cstnbcle-
Io nestn capital, ncaba cie envlor ao

,miEio Paulistano a sua ultima obrn
crarln- -Ocles e Elogias., estimipa-

; em luxuosa edição na typogrnplila
iitciiail, do Itomn. Dns poesias in-
rins nestn collcccfio ou conhecia Já

«Elcglas n LcSo XIH», quo o autor
c rcmcllcu daquella cidade hn cerco

dois annos, odltadaem ¦plocpictto»

cosu LuCrninert,'Juntamente com
versões - látliin o Italiana — da mes-

a poesia, feitas pelos poetas Giusop-
CclUnl o Ccsnr do Tltln. JA então

•3 pronunciei sobro o valor das bel-

; eleglas do sr. Magalhães do Aze-
ido, e Isto quando-redigia no «Dia-

Popular»' umas 
'«notas de crlllcn»

erca do obras literárias.
No presente livro, porem, flguram,

. lem do tacs elcglas, outras dn mos-

p feição, accrcscontadas do algumas

res, formando tudo um volume de
•ato c quarenta paginas.
Cumpre notar quo o autor, antes
sto trabalho, já publicou outros —

roccllnrins», «Poema da Paz»c -Ho-

Sagradas»,, todos em versos, afora
:-.ls ou tios livros do contos e de

Itlco. Como se vo, o sr. Carlos Mn-
'hão» de Azeredo é uni dos mais

íi^rosos escrlptores brasileiros, além
oecupar oom muita distineção um

gar na diplomacia.
Gomo poeta, o autor cslrcou-jo com
1 «Procsllnrios», collecção de versos

" ricos, muitos dos qunes foram es-
Iptos nesta capital quando cursava
pda a nossa Academia de Direito.
Tnho aqui presente, na mesn de tra-
'0a\ 

esso livro, o qual, comqunnto
ja chronologlcamente o primeiro,
nda o & em merecimento, pois des-
\ logo se nota <ruo o poeta, & pro-
rç&o quo ascende cm annos, vac
«dendo a «vis. poética, o .quld dl-
num», a fngulha insplratlva, ou nn-
«, se vne tornando mais pensador
", 

que outra coisa, som se ter, com-
jo, transformado num phllosoplio

. ieta.
Francamente, ò sr. Azeredo, depois
je se tornou ¦acadêmica de letras»,
inca mais escreveu uma poesia egual

|uclla n que deu o Mulo .do «Goocl
' 

Ighl, singelas quadras que cometam
sim:

Ainda me lembra esse clinlcl, que
á sombra

Das vetustas mangueiras so cs-
condia;

Em torno um parque a sua vento
nlfombra

Atua falda dos morros oxlendia.
. Hem tão pouco o seu estro se re-

usou mais da uncçitci daquelle sen-
¦nento quo dllou a formosa poesia

¦4| minha m2o». Que aconteceria no

graciosa iTOsflii^TOO^uIzeraTíor
<asò nÍompanlinl-o a oulras terras e
outras posições, para não o cirver-

>nhar talvez do seu vcsllclinlio do
ercale, de sua alegria de bohcm n, do

ju voraz appetito de beijos? Ali!
racm dírn quo o poeta ninda podes-' 

dizer fi sua musa dos vinte annos
>mo Honrl Mtlrgen

Non, mn jcunesso n'est pas morlc,
íl n'est pns mort ton souvenir;
Et si tu Irnppaii í ma porto,
Mon cceur, Musette, iralt fouvrir...

Mas 6 quo n linda Musclto, uma
tz desprezado, não vlrA mals'parn
tmerem juntos o pão bcmrllto da
jegria; e si voltar, dirá que nm-

ps Ja não são o» mesmos, que jií se
erdeu a cliavo do paraíso de outr'orn,

quo com o primoiro amor so
«errou a sua juventude, porquo
"nio esta como uquolle só florescem
ma sô vez na vido para dar logar fi
\udndc, o quo vale dizer coni Gau-
;r: a rosa vivo uma hora o o cy-
resto cem nnnos. E assim i. O sr.
•zerodo publicou depois as suas »Ho-

,i Sagradas», o sou « Poema dn
nz», ns suas • lilcigias» e, agora, ns
jas «Odes»... Onde, porem, a frescura
;vcnil do seus primeiros versos?
hdc n ternura lyrica de suas cslro-
lies do estudante'.' Onde n roupagem
ionsluclda do sua» ilIusOcs? Onde n
oco virgindade de sun crenças ? Onde

-.'., pompas azues de seus sonhos ?
Nas -Horas Sagradss»,o aulor reve-
-se u;n poctn viajado, lido eexperi-

¦ icntndo, como se podo ver pelos
Bronzcs Flnrcnllnos»; uo »Pocma da
az»,o autor já ío mostra prcoecupa-
,i com uma Idéa social; nas <Elo-
tos a Leão XIII», timbra o poeta em
(tender nos pi'-s do santo velhinho a
i,irpurn ndmlratlva de seus versos;' 

agora, nas «Odes o Elcglas», paten-
ia-se ello um poda erudito.
Mas, apus a leitura de qualquer

esses livros, a gento escala por ven-
ira bater mais forte o coração, cm-
olgado o espirito por uma idéa ou
or uma emoção ? Infelizmente, força
dizer, tal não acontece. Ví-se que

' poeta progrediu na meclianica do
erso e na provisão de ideas, mas o
rnllmenlo mesmo, o .quld. divina-
trio, ali I esse raréa, deixando quasi
.das as composições irias como es-
atoas, multo bellas pela correcção'as 

Unhas, pelo nvclludado dos con-
rno», pelo capricho do tolhe, mas
animadas, destituídas do sagrado

•go proinetheana
Tanto assim é que nas «Odes e

leglas» se mostra o poeta muilo
reoceupado com a actual .maneira»
'• seus versos: a introducção, na
octien portugneta, dos' chamados
metros bárbaros», usados em geral
do aulor no presente volume. Ala-
¦ neste ponto foi o autor infeliz,
-arque, alem ale lar perdido
ja {«rle emotiva «Ia sas
tafraqoecen baslsnls na soa mnslea,
"ols Cs* versos de 15 • 13 syllabas-

' 
jim rima. Para se Justificar dii o
ansta que esti multo em moda na
4Üa esm nova inttrica.

fWeitaraente. Na lulla, Cardaed'
feamssaseo, D'Annutulo a outros bar-
¦oa empregam tal métrica; mas se-

gae-ie dahi que a devemos empregar
iãr melo de uma scelimataçlo for-

Jãda eomo planta de estufa?
Ainda ai tacs versos fossem rimados,

.tranarat»; mas da maneira por que

Pda 

o sr. Azeredo, nunca...
tente, esses metros são barbaras
ou nome e pda sua dureza,
u que ninguém os tragará co-
:fsó». mas ilm eomo boas li-
de prosa.

Cptretanto, o sr. Azeredo diz com

putta ecnvicçao ¦ • O nosso predo-
nte e quasi exdnslvo goato pela

franeeza i que di a muitos
nós o preconceito de que ver

sus sem rimas são como incomple.
tos.

Quanto nos quo sustentam ísorem
clles' quasi um' melo termo entro os
versos propriamente ditos e a prosa,
osses, nn verdade, não sabem o que
dizem, o entenderão de tudo o que
qulzerem, mas do poesia, não «.
.Como so engana o sr. Azeredo 1

A literatura brasileira conla como
um dos seus melhores poemas o »Uru-

guay», esçripto em versos «brancos»,
sem rlmn, mns dccasyllnbos. Mas quo
versos I Quem não so lembra dn cies-
crlpção dn morto do Lindoyn, cujo
ultimo verso t esto :

Tanto orn belln no seu roslo n mor-
to?

A questão, pois, não & sobro o ver-
so «branco», propriamente dito, mas
sobre o verso de 15 syllabas o, nlém
do mais, «branco», sem rlmn. A pro-
va disso cstfi nas próprias •Orles», o
¦ Elogias» onde so encontram hellos
spcclmons dos decnsyllnbos «bron-
cos».

nimn, como . ensinam os versldea-
dores, vem de rylhmo, o Jonchlin du
Belloy escrevia ainda no século dez-
escis—«ia rythmc.»

Parn so marear o «tempo forte» da
ultima syllnba do verso é quo se em-

prega a rlmn.
O papel essencial da rlmn, pois, é

lixar o rylhmo pelo seu choque rogu-
lar no fim do cada verso, tornando-se
ella oomo quo o metrounmo deste.

De sorte que, supprlinindo»soo rlmn,
o ouvido mal approbende n cadência
do verso, mormente ngora quo o nle'
xandrlno moderno dispensa multn
vez o necentunção do sexta syllaba e
se divide cm tres portes, com quatro
syllnbas endn uma. Toda a língua-

gem, como diz um mestre do vcrsltl-
cação, é umn serie do necordes; a-
contecc, porém, qúo estos, nn proso,
so succcdcm Irregularmente, ao pas-
so que, no verso, so desdobram em
numero egual o cm .tempos» também
cguaes.

Ora, com n suppressão da rima e
com o augrnento das «yllnbos no ver-
so, como o de 15, dò sr. Azeredo, cs
necordes ,se succeclcm qunsl da mes-
ma maneira quo nn prosa.

Não poda ser. O sr. Azeredo cslfi
dando mn mau exemplo aos noviços
das lclrns com slmilliniite innovnção
nn métrica portugúczn. Imaginemos
que os poetas dão ngorn paru escre-
ver aloxandi-iiion som rima ou versos,
A guisa deu japonezes, com 21 sylla-
bas... Que horror I

1'ócic o ni.ior ficar cárlo quo a nossa
prosódia pocllci se âppSe o tão es-
trambotlca adaptação.

Penso mesmo quo a sua outoriilnde
do .acadcnilco immortal» chis nossas
lotrns lhe devia impor maior reserva
nestas coisas do innovnção, tiinlo inalJ
qunndo cilas vão clçrogar os elemòn-
tos eslatleos do,-verso, dos quaes deve
caber a dçtVza fi Acadeiniii de Letras
como cpnseryncloru o guarda avança-
da quo ô do nosso patrimônio lllc-
rario.

lialedoríils^Üas novas correntes lllera-
rias, pois n responsabllldado destes é
nenhuma, c trate simplesmente do co-
lhcr os hcneficlos desses movimentos,
mas Islo mesmo depois cio provados,
discutidos o acecitos como tacs sol)
Iodos os pontos de vista.

Allgura-sc-me que esto 6 o papel
do verdadeiro -acadêmico do letras»

Apesar do tudo, ns »Odes o Eleglus»
nos proporcionam unia boa leitura,
porquanto so afastam da norma dos
nossos livros de versos, que, em ]•<:¦
ral, nos mossam c nos amollnnin com
o eterno'Hicma de ninor. gemcllcaclo
íiiinin gu/.la sem nfiimção, donde su
oxtrnhcin cstoponles mias do mais ta
fado e revelho sensllilllsino poético.

Dos llicnins lyrlcos o amor é, sem
contestação, o mais sovado pelos nos-
sos poetas, o por isso mesmo não
podo deixar de ser o mnis enfadonho,
o mais ir.sosso, o mais ridículo mus-
mo, uma vez quo não so distingo por
umn nota viva dn Incililismo c de
originalidade, pelo menos no medo
pelo qunl é traindo no verso.

Ora, o sr. Magalhães de Azeredo,
cm boa hora, fugiu a esle perigo.

Dahi, quem snbu si a miiia das
¦ Proccllnrias» não voltaria a nos dar,
ainda uma vez, o seu • Good Niglil» I

Wr.Ncr:sr.Ai; ur. QUEIllÓZ.

Hontom fechou n V l'-i para dezem-
bro o 98 3|1 parn mulo,, ... [

LONDRES

Losníms, 0. — O mercado do cnffi
abriu bojo inalterado da obertu-
rn anterior, colnndo-so S7|- pnra de-
zombro por o, w. t. (cerca do 43
lillns). ' , ,

A colnção pnra mnlo foi 33fl, Innl-
terndo da abertura anterior.

Hontem fechou n H7l- puro dezem»
bro c !I8i'.I pnrn mnlo.

NOVA YORK

Nova Ybníc, 8 —O morcadb do café
olirlii hojo inalterado,

Hontem fechou com 5 n 10 pontos do
bnlxu parcial.

Disponível inalterado.
Colações : dezembro, 0.00, conls.

março, 7.30 coitts.; jUlho, 7.10 cents.
setembro 7,80 por libra.

Estatísticas somanae»

NOVEMllUO

Havmi, 3. — Stock no Hnvro i
Cnrés do Brasil, 2.155.00!) contra

2.1B0.0OO saccas.
Outras procedências, 820.000 contra

8.10.G0O saecns.

Nova Yonic, 22. — O stock do cafá
existente nos portos dn America do
Norle ora hoje de U.315.000 contra,
3'315.0O0 suecas.

Entregas da semana, 107.000 contra
122.1X10 suecas. '

Supprimentn visível, 4.050.000 contra
3.080.000 saccns;

Estatísticas mensant

NOVEMBltO

IIamiiorgo, 1.—Stock cm ífambnrgn:
Cales do llrnsll, 1.320.000 contra

1.301.000 snecns.
Outrns procedências, 180.000 contra

100.000 snecas.

Nova Yonu, 5.-Õ supprimcnto yW»
vel do mundo, nestn dota, segundo a
estatística chi Holsn de Nova York,
era de 14.087.000 conlra U.351.000 sac-
cas.

Nota»

RoTTEnnAM, 7.— Bslntlsllca mensal
dos srs. Diiring & Zoim'9 :

Slocks na Europa eAinorica: 010.100
contrn 025.800 lons.

Entregas na Europa e America
91.000 conlra «8.000 tons.

Supprlmeiilo visível nn Europa o
America : 833.500 contra* 853.000 lons.

Hojo, do 1 fia 8 horns da tardo, o
sr. secretario da Agricultura clara
nudioncitt publloa om suo Secre-
turia,

*
Com qualquer numero de oceio-

nistas presentes, renjizn-so hojn, ao
meio-dia, a assembléa geral extra-
ordinária elos uccionistus do üiineo
União do S. Paulo, convoouclu pela
terceira vez, pnru tomar conheci-
mento do relatório o ri nua I cia di-
rectoria c rosolvor a respeito cio
diminuição do capital daquelle es-
tobcleuimcnto, contrahindo um em-
prestimo narn ultimor a instulla-
ção da Fabrica Votoraritirn.

Deverá tambom a nssomliléa tra-
tar da liquidação do Banco, con-
vertendo-ú cm uma empresa in-
dustrial para oxplornçüo desso (o-
brien o da suu propriedaclo em
Itupararanga.

*
Está nomeado Director da Focul-

dado de Direito do S.Paulo o sr.dr.
Vicento Mameclo do Freitas, lonto
da 1.» cadeira de diroito civil o
actual vióo-director.

*
Devo ser assignoda hoje ou ama-

nha a escriptura publica, transle-
rindo a propriedade du Empresa
do Luz de ltapirn A Companhia
Paulista do Elcclricidodev. t

* ¦>.,.'...

Tologrorímas do Cope Tówn no-
ticiam_que so realizou onte-hontorn
com grando imponência na egreja
reformista hollnndoza daquella ci-
dado, o serviço fúnebre om honro
de Paulo Kruger.

A cerimonia etfoetuou-so pela
manhã, com assistência numero-
sissimo.

Os restos mortaes do cx-presr-
dento do Transai foram em se-
guida conduzidos para a estação da
estrada de ferro.

*

Pagamentos. ,fe
Requisitados polo sápolaria do

I ntonor o dn Jusiiçn i, i^,;;. .
Deí:800§,' no |)as*|Le%».coiiimis-

são. cio.Hospital de'í»«3pnento ; do
il(K.l$, ao clr. Alfredo 

*«S«usto do
Castroi do 4I1HS800, if'Ma^<'-, da
M3!?'»iO, no sr. Adolio -W* Castro;
do 128$t00, a Dttprüt ft^jÇomp.: to
ÍOOS, a Podro Franza i.Comp.; de
0.1$, u Jerotiymo do *eovedo; de
SOI?, ao dr. Alcino BrtflS.

( Serciço cspecial-do

Telegranlias
jÊlORREtO )

8 DU DEZEMttRO

inferior r
AM1R0

Er-.».. -.•

RIO DE J
¦t

0 marechal
Gosta morto

OAI
EXTERIOR

Pabis, 8. -S. Londres, 25 15 1|2
i'*nis, 8. -S. Itália, 1»
Pauis, 8. -S. llcspanha, ,.™5;°£Pauis, 8. -S nerllm l-*3 'Hj
IIiiuxellas, 8. -S. Londres, 25.20.H2
Nova Yoiuc.8. - S. Londres, 1.30.10
(íunova, 8. —Sobro Londres, i),la
LisuíU, 8. —Sobro Londres, '^

TÍTULOS brasileiros
Ultimas colações na Bolsa do Lon-
«Ires: ;. „ ,
1003,5 *i »» W
1889, t°|. <& H*

_ H^00^^^^*
OraluMo Minas. r- *i« 03 1|2

lluiisos Ames, 8. —Agto do ouro,
127.30'(.
Cambio sobro Londres -.-: ¦••-•:-~

em Buenos Aires. 48 i]2

NOTICIAS MARÍTIMAS

Casa Michel. — Uua Quin/.f. de
NovEMimo. — A maior o mais bem
sortido joalheria da capital.

Para a dentiçõo das crianças
MATHICAKIA DUTHA.

PRAÇAS EXTRANQEIRAS

r.ONI-HONTO DAS AIIKIITUIIAS

DO DIA 8 ANTEH10II

CoIbçScs para dezem-
bro:

Havre. . . . 'Olri
Hamburgo. . 37 1|2
Londres. . . 37|-^
Nova York—Inalterado

Havre. . .
Hamburgo.
Londres. .

multo

Cotações para maio:

471(4
39
3*43

Ao meio-dia i

Havre-alU de l|2fran
co.

Hamburgo-inalterado

A'a3 horast

Uavre — Inalterado

Londres — Inalterado

45 3)4-*7 1|3
37
Inalterado

46 3|4

114 de alta

Inalterado
l|t«a alta

Inalterado

inalterado

(Telegrammas do Correio)

Ilro,v 8.
Entradas i
Vapor allcmão • Prinz Slglsmuhd »,

do Sanlos;
vapor nacional .Mnrnjo», do Parti;
vapor nacional «Industrial», de Vil-

ia Nova: , :•'
vapor franesz «Los Alpes», do Iluo-

nos Aires; ....
vapor nacional «Itnpncy., do IJorlo

Alegro; , • , ,vapor Ingloz ¦Cioodmod», de üeno-
vn ;

vapor ilallnno ¦ CftlA di Gênova »,
de Renova.

Sabida:
Vapor francez • Amlrnl Hnmclin »,

pnrn Santos.
Do Iguope o escs.vapor noclonnl«An-

hio» 20 hs. do viagem, carga vnrios go-
neros. 05 lons.consignado n G. Snnios;

do Plilinc e eses. vnpor nustrlncn
• Nagy Lojos», com 19 dlns de vlngoin
carga, varlos gêneros, 1.101 toneladas
consignado n llombnucr & Coinp.

do llio do .lanclrn, vnpor nacional
«Ruasca» com 20 boras do viagem,
carga, vários g.inoros, 277 toneladas,
consignado n Ó. Sanlos.

Hontem fi ullima hora i

Do Hosarlo barca americana «Ma-
tnnzns», com 28 dlns de vlngcm, car-
ga nlfnfa, conslgunda a Thcodor
\yille ii Comp.

Sabidas:
Para o llio do Janeiro, vnpor na-

clonnl «Annlc» com varlos gêneros:
pnra Guarnttiba, hlate nacional «Eu-

genta» em Instro;
para Cabo Frio, hiato nacional «San-

to Anlonio», em lastro.
llASinunno, 7

O paquete allcmão • Santos», da liam-
burg Suilamerlkanischc Dnmpfschlf-
ffalirts Gejcllschaft. sahiu hontem para
os portos do llrnsll.

LtsnOA, 7

Chegou hoje, procedente da Ame-
rica do Sul, o paquete .Danube*, da
tloyal Mall. ... . .—Chegou, precedente dos portos do
llraiil. o paquete alIemSo >llalle>, do
Norddcutieher Lloyd Bremen.

Pernambuco, 7

O paquete allemao •Calábria., da
IlamburR Amerlka l.inle, aahlu hoje,
ás 3 horas da tarde, para o nio e
Santos.

VicToniA 7

O naquela allemao »Pernambuco»,
da llamburg Sudaraerlkanliche Dam-

{ifschlfiTahrls 
Gesellschafl. chegou hon-

em a sahir* amanhã pata o Mo de
Janeira >

Pelotas, 7

Informa um telegrammn do Go-
nova, datado de ante-liontem:

«Monsenhor Scnlabriul, chegado ho-
jo de regresso da America do Sul, mos-
lru-so Mitsfiillssimo com os residia-
dos dn sun viagem. Monsenhor Sc:iln-
brlni, fez no Brasil, ospecinlincnle.re-
leieiicias das mais llsongelins o cb-
clnrou que os emigrantes Italianos
eslnbelcclilos ncsie paiz se ncluiu cm
multo bons condições.»

*
O sr. dr. Anclró Muiíoz, minis-

tro da Bolivia, tepdo obtido exo-
neração cio cargo quo exerce no
lirosil desde 23 de abril do cor-
rente unno, partirei pára o seu paiz
provavelmente, no-ilm do corrente
mez ou nos princípios do próximo

A' Curnnra Municipal do lluqui-
ra declarou o,'''sr. secretario do
Inferior o da Justiça quo não foi
regularão seu. "procedimonto reli-
rondo U' mobília da csctolu do pro-
fessor sr. Anacloto Cruz, prejudi-
cunclo, desse «iodo, p funociamn

* ".
O sr. secretario do Interior o da

Justiça 
'agradeceu 

uo sr. Arthur
Orlonclo o otfereoimento, ao go-
verno, de livros do nscriptospelo
mesmo senlior, sendo os respecti-
vos volumes scmctliclas a Uiblio-
theca Public;a.

'
Foi outorizodo o clircclorclogru-

po escolar Dr. Podua Salles,. do
Jahú, a agradecer, em nome do
govorno, u diversas pessoas alli re-
sidentes, o oitereeiinenlo do pro-
mios aos alumnos daçjuollo estubc-
lccimcntc.

Falleceu ás Jpioras da
noite, o niarecMl Bibiano
Costallat. %

0 ilíuatçé miitpr exhalou
o ultimo suspiri^jalmo e se-
reno, rodeadt)JÉrSua exma.
esposa, de ounW membros
da sua familiá% :de muitos
amigos. l

0 enterro effilítua.-gc ama-
nha,. ás 5 horaJ||l«ir tarde.

Serão grestadM^B; honras
militares ao m^Pirpbí: uma
divisão do Ex«ito.

Nupclna no Catjít©

Realizorum-so iw|Cnltcto os cê-
rimonias do casanlp|to da senhori-
ta An na, filha dd^dr. Hodrigues
Alves, com o'i#' Cesario Po-
roira, 1." procurarjJH^' dá Republica
nu secção do- Disfeló Federal.

Os bellos t-olõejyip palácio estão

pnmorosamentó Jpítados com ra-
mos de Ílnis'sirnMgporos noturoes,
exclusivamente djilcôres branca c

•Dn miiguiílea .jfeiamciitoção do

palácio destaca-isBE solfio de jan-
lar, adornado cqp»t>.rchidcas, ne-
nupliorcs o crysáMiemos;

Ahi, no centrí^titú a mesa, dis-

posta cm fôrmo-l^H, reoamada do
lloros perfilmosajjfc delicadas.

~"íjflAjdot^^p^te.BrÇUdes cen
ros"dé ouro.

tropolis, ondo irüo residir no pala-
cio dn avenida Kcllçr.

Sua Santiçlude o Papa Pio X, por
intormodio cio ministro brasileiro
acreditada junto no Vaticano, en-
viou aos noivos a bençam aposto-
lfca ò o 60U retrato com gentil do-
dloatoria.

Entro os numerosos o riqtiissi-
mos mimos offerccidos á gentil.II'
lha rio sr. prosidonto da Ropublico,
notam-só os seguintes:

Um anel oom pérolas o brí-
lhántes, pelo sr. commondádor An-
tonio Hodrigues Alves; um pendi-
tif do brilhantes o' porolus, polo
sr. dr. Custodio Coelho o sua exma.
senhora; um par de brincos do brí-
Ihontes, pelo sr. dr. Virgílio do
Sá Porcira o sua exma. sonho-
ro;um anolcom um brilhante mi-
neiro, pela senhorita Quanta; um
alfineto corri brilhantes e pérolas,
pela exma. sra. d. Guilhermina
Oliveira llorgcs; uma pulseira com
brilhantes, pela exma. baroneza
de Itapiaba; uma guarnição do

pentes com brilhantes o rubis, pe-
lo dr. Domingos Alves; lindas gar-
rafas deporcellana com adornos de

prata, polo ar. dr. J.J. Seabra;
um porta-joiaa do prato, polo sr.
clr. Josó Luiz do Almeida Noguoi-
ra; uma rica jardincira para centro

•de mesa, de prata, pelo sr. coronel
Virgílio Hodrigues Alves; um va-
so de bronze, polo ar. dr. AtauIIo
Nápoles de Paiva; um tite-a-tite.
com incrustações de porcellana o

prata, polo Br. dr. Cassiano do
Nascimento; seis taças de prata,
porá chàmpagne, por mme. Azo-
redo; um serviço de escovas para
toitetíe, todo do prata, por mme.
Rego Barros; um lindo medalhüo
de prata, pelo sr. dr. Josó Carlos
Rodrigues; um bonbonier do pru-
ta, por mme. Paula Costa; uma
caixa paro pôs de arroz, de prata,
pelo sr. dr. Joaquim Ribeiro;
um porta-cartõos bronze o marlím,

pòr mm* Geminiano França; um
serviço para café, do praia, polo
sr. dr. Lamounier Goclofredo; um

portn-joias, de prata, pelo sr. clr.

Auguslo des Meirelies Heis; um
serviço de prata, para peixo, por
mme. liugenia do Barros; uma es-

totueta de bronze, pelo sr. barüo do
Rio Bronco; um serviço pura calo,

| do porcellana o prato, por mme. Al-

I ves Barbosa; dois prie-üieu, por
mme. Vera Barbosa; um par cie
vasos do bronze, pelo sr. dr. Affon-
so Penna; um bonbonier do praia,
por mme. Rodrigues Alves; um

por de mitairtús do ronda, por mino.
César Mello; uma fivollu cio ouro

para cinto, por mme. Jorge Fonso
'-iK-^L^. «m^uiiuservi^jiaía chá, do por-

HAVttB

Havac, s. -O mercado de café abria
hoje eom alia de 1(3 Itaneo da aber-
tura anterior, colando»»* «IIH n-aa»
cot por soküoi pt»«»P^J,T*;

Ã cotação para maia M 471 4 franco*
ali* de 1(2 franco da abertura ante-
rlõh

Ao melo dia o mercado apresenta-
va-tc 1)2 mais alio.

Hontem lccbou a 43 3|4 bancos para
dezembro e a 40 "li4 francos para maio.

HAMBURGO
Ih«iu'nr.o. 8. —O mercado rle ca'*

abriu hoje Inalterado dl aberta-
r* anterior, i-olando-se 37 Ip pfen-
ningí por libra pATâ dfícílibrrt.

A cotação para maio foi 39 pfen-
ntngs alta de 1|1 de pfenning da abe ri
lon» anterior.

Ao melo dia o mercado apresenta-
va -se inalterado.

O paquete «IUdna. seguiu.

PORTO DO RIO

wnaH esrouBO*

Gênova e eeealas. «lia Umberto» 10
Sanloa, «QIU dl Gênova. ... 10

varoaaa tusn

Hamburfoa escalas, »Prinz Si-
alsraund. (m.d.)  >

nio da Prata, «íflvwtmlt. ...
Parto Alegre e escala*. .Vlctoria»

(m. d.) .- • • *
Porta* do norte, »Cat4ro Alves. . It
Pará * eacalas, .Marajó» .... 10
Bueno* Aires e escalas, .lia Ira»
berto*. 11

Gcnova a Nápoles «Sidlla. ... 12
Oenov* e Nápoles, »CIHá dl Ge-
nova* lz

Partos do norte. > Alagoas* (to
betas) 13

Peta Secretaria do Interior foi
roqtiisitnda n-abcrlura de um oro-
dito do fcÜGBíiüTÍ) ;'i directoria do
Soniinario da Gloria.

*
Ao sr. dr. Franco cia Rocha será

foilu a entrega de 8:122S'IO0, con-
forme requisição feita pólo sr. ue-
crelario do Interior ode Justiça ao
seu collcga da Fazenda.

Requorerarn inscripçilo nos con-
ciwsos para o provimento de esco-
ias vugus 03 seguintes professo-
rc3 :

Júlio Amoral Carvalho, para a
do Santa Rita do Possa (jualro;
Antônio Firmino do Proonça, para
a quarto de Avuró; d. Violeta Le-
mo, para a segunda do Balutoes;
d. Fluvia Visibelli. para n Begunda
de Nuporanga.'

-. *
Pura Taubatú segue o inspector

oscolnr sr. Josó Monteiro lloano-
va, ollm do apurar uma denuncia
sobro irregrilnridados havidas no
grupo escolof daquella cidado,

*
No inspectoria Gera! do Ensino

inscreverom-se em concurso poro
provimento dtí cscolns vagas ns
prolessoras dd. Susann M. do Oli-
veira, para n do Volorantim, om
Sorocaba o Iracema do Paula, para o
do S. João do Curralinho.

*
Vüo ser feitos os reparos neces-

sarios no edifício em quo fnnccio-
na o primeiro grupo escolar do
Amparo.

O inspector escolar Anlonio Ro-
drigues Alves Pereira apresentou
oo sr. inspector geral do Ensino o
relatório relativo á inspecçüo a que

Íirocedeu 
no grupo escolar de San-

a Iphigenia.
*

Foram autorizados a se inscrever
nos concursos para provimento de
escolas vaga» o* seguintes proles-
sores:

Júlio Gonçalves do Azevedo, para
a da cslaçÃo doi Andradas; d. O-
rotina Barbos* Torre*, para a de
Jardinopolis; d. Alcino Silva, para
a primeira de' Patrocínio de Santa
Isabel; Geraldo Alves Corria, para
a segunda deMogy-guassü; Victor
Oliva, paro a da citação de Caldas.

Requerimentos despachados.

Pela Secretaria do Interior e da
Justiça:

MATRICARIA DUTRA è attes-
lada por 60 clínicos de S. Panlo.

Nos sotfriaientos da deatiçâo
MATRICARIA DUTRA.

De Firmo Soares.—Nada ha que
deterir» . , « .-.

do* professores Josc Benedicto
Dutra, Brolero Bonilba e Fernan-
do Paes de Almeida.—Aos directo-
re* dos grupos escolares de Pira-
cicab* para informar;

de Carlos Tancher.—Indeferido;
de d. Analia Vieira da Silva.—

Si"«» - . ,-
de José I.eme Bnssola.—Como

requer:
de d. Ottilia de Lima.—Requeira

outfa escola:
de Manuel Nestor Pereira.— Io-

deferido;
de Mario de Oliveira Campo*.-

Requeira outra escola.

No segundo .andor do palácio,'os
oposentos qua ja serviram paro
hospedar p general Júlio Roca, es-
Uo transformados cm toilettc para
as senhoras.

O salão Siloa Jardim está tom-
bem transformadoV em vestiário
cios cavalheiros.

A illuininação, interna o externa,
ú feérica o deslumbrante; os glo-
lios col locados á entrada do pala-
cio são llnissimos.

Ao acto civil, quo se realizou ás
3 o meia horas da tarde, no salão
í*OHi/>rcmo,comparécerom apenas as

pessoas da familia do sr. presi-
dento du Republica o aquollas que
privem dé sua intimidado.

Presidiu o aclo o juiz.do soxtn

pretoria, sr. dr. Diogo de Andradp

que, nossa oceasião, so utilizou do

rico tiliteiro do prata ollerecido ao

sr. clr. Rodrigues Alves pelos gua-
rajinguctáenscs. ,

O casamento religioso ctfectuou-
se pouco depois das 8 o meia ho-
rns du noite, na bella saleta da
antiga copello dos condes de No-
va Fribúrgo, ua qual foi,, paru osso
fim, armado um lindo altar.

Foi celebrante o nuncio oposto-
lioo, monsenhor d. Júlio Tonti.

Durante o acto, n oxmn. esposa
do sr. dr. Figueiredo Rocha can-
tou uma bailo Ave Maria, acom-

ponlindu a orgam pelo maestro
Arthur Napolcfio.

Após as cerimonias, houve solcii
no recepção om palácio, a quo com-

pareceram us mais distinclas se-
nhoras, senhoritas e cavalheiros da
ttossa sociedade

Iíntro nstnuita8 pessoas quo ns-
sistiram ao acto religioso, estavam
os srs. drs. J. J. Scabrn, Leopoldo
do Bulhões, vicc-nlmirante Júlio de
Noronha e exma. esposa, dr. Lou-
ro Müllcr o exma. esposa, barão
do Rio Branco e exma. Olha, se-
nhorita llortcncia Paranhos do
Rio Branco, conselheiro Camello
Lampreia o oxmo. scnhroa, dr. Ma-
ii ne 1 Gorostiaga, almirantes Elisia-
rio Barbosa, Guillobol, Alves Bar-
bosa o Alexandrino de Alencar,
dr. Affonso Penna, dr. Paula Gui-
maries, dr. Pinheiro Machado e
conde do Figueiredo.

EHecluou-se então um esplendi-
do concerto, no qual tomaram par-
to iniuc. Figueiredo Rocha, os
maestros Arthur Napoleio, Aifrc-
do Bevilacqua, Jeronrmo Silva e
Carlos de Carvalho, e uma orches-
tra composta de trinta professores,
sob a regência do maestro Fran-
cisco Braga. #

Ficou a orchoslra no corredor

que leva ao salão AmarcUo, em
um estrado, onde estavam também
dois ricos pianos da cauda, desti-

nados ao concerto.
Serviram de testemunhas, por

parte do noivo, os sr*. drs. Rodri-

gues Alves Filho o Miguel Pereiro,
e por parte da noiva, a esposa do

sr. coronel Virgílio Rodrigues Al-
ves e o commendador Antônio lló-
drigues Alves.

O ar. nuncio apostólico, ao che-

gar «o Ca.lele, foi recebido á porte

pel03 filhos do sr. presidente da

Republica e pelo conego dr. Valoit

de CaUro.
Os noivos seguírio pela madru-

gsda. cm trem especial, para Pe-

cèllano, por mi Io. Ruy Barbosa
um serviço para chá e cole, de pra-
ta, por mme. I.ouro Müllcr; um
álbum para retratos, pelo major
Assis; umá jardincira do prata pelo
sr. dr. Rodrigues Alves Filho; um
serviço para chá, de porcellana do
Japão, pelo sr. dr. Osonr Rodrigues
Alves; um.rosário do ouro, pelo
conego clr. Volois do Castro; uma
estatueta do mármore, pelo sr. dr.
Rubião Junior.

A's 7 horas da manhã, o sr.
dr. Rodrigues Alvos, neoiiipanliaclo
de Ioda u sua exma. lamilia, do ai-

guns membros da soarcasa mili-
lar o cio sr. dr. Cosario -Pereiro,

dirigiu-se porá a matriz da Gloria,
ondo ouviu missa.

— Para assistir ao consórcio da
exma, filha do sr. presidente do
Republico, chegaram clcijsu capital,
em carro reservado ligado ao no-
oturno paulista, os srs. dr. Cardoso
do Almcido, dr. Antônio de Godoy,
dr. Rubião Junior, dr. Josú Marti-
niano Rodrigues Alves, Josó de
Paula Rodrigues Alvos, Virgílio
Rodrigues Alves Filho, major José
Bento, clr. Costa'Junior, dr. Meirol-
les Reis, dr. Podua Salles, clr. Al-
oebiaclcs Piza, coronel Joaquim Piza
o Guilherme Rubião.

Os viajantes foram recebibos na

gare da Central pelos srs. dr. Ro-
drigues Alves Filho,. secretario da

Presidência da Republica; dr. Osour
Rodrigues Alves, dr. Amadeu Cosar,

commendudor Antônio Rodrigues
Alves; deputados Icderocs paulistas
Fernando Prestes, Dominguesdo
Castro, Valois do Co9tro o Arnol-

pho Azevedo; coronel Sousa Aguiar,
commandante do Corpo, do Bom-

beiros, o todos os offlcioes do mes-
¦tno corpo; majores Pedro Arbues c

Ayres do Castro, commandantes do
1.» e 2.* batalhões da policia pau-
'lista, o respectivas olficialidades.

Senado
Por falta de numero legal de srs.

senadores não houve hoje sessão
no Senado.

. Câmara
Deixou de haver hojo sessão na

Câmara, por nio haver compareci-
do numero legal do srs. depu-
todos.

Cruzador «Almirante
Barroaoi

Vindo do Pará, entrou boje neste
porto o cruzador Almirante Bar-
rom, que faz parte da divisão na-
vai do Norle.

Exptoaio • incêndio

Na lebrica de fogos existente á
rua de S. Luis Gonzaga n. 271, em
S. Christovam. trabalhava boje, ãs
9 bons da manhã, o operário Fran-
cisco Ramos na manipulação de
bombas, quando uma delia* expio-
diu-ihe desastradamente nas mios,
queimando-o horrivelmente.

Um outro operário que trabalha-
va perto do local em que se deu
a explosão recebeu violento choque,
tendo, porém, a felicidade de sahir
illeso.

O logo rapidamente communi-
cou-se oos muitos explosivos ar-
mazenados no barracão, que ficou
totalmente destruído.

Chegado o Corpo de Bombeiros,
o fogo foi atacado com presteza,
ao mesmo tempo quo se tratava de
cortar as commumcações com dois
outros barracões contíguos, onde
lambem havia muitos explosivos.

Depois de grande lucta da parte
dos bombeiros, estas duas dep*n-
.lencias da fabrica foram isoladas,
salvando-se, por isso.

I? gravíssimo o estado doinleliz
operário Francisco Ramos.

Imposto de consumo

O sr. ministro da Fazonda con-
firmou as decisões do delegado fis-
col do Thesouro Fcdoral nosso I5s-
tado, nnnullando os processos por
infrucçflo do regulamento- cios im-
postos do consumo,' instaurados
contra os negociantes : Rawbison
Mfiliar, do Ribeirão Preto;. M.
Costa o Theobaldo Shenni, de Ba

'alnos; Reincido Lúcio, de Ati—
baiu ; Antônio Josó dos Santos, do
Amparo e Trajono Lisvy* & Bertol-
di, de Jardinopolis,

O Dogma da Immaculada
Conceição

Km commemoroção -ao oincoon-
tenario da proelumaçilo do Dogma
da Immaculada Conceição, roali-
zarum-se hojo, na Cothodral desta
capital; as unnunciadas cerimonias
religiosas, quo so revistaram de
excepcional brilhantismo.

Pontificou o" arcebispo desta ar-
chi-diocóse, monsenhor d. Joaquim
Arcoverdo, pregando ao Evangelho
orovmo. padre Andró Fialho.

A missa foi acompanhada a gran-
do orchestro, composta de amado-
ros o artistas, sendo os principaes
solos cantados por estes.

Grande Incêndio na Bahia

Tclegropbam da Bahia noticion-
do quo um pavoroso incêndio des-
truiu completamente, hoje pela ma-
nhã, no bairro Commercial, na ci-
dado baixa, dois grandos 

• edifícios.
Os prejuízos montam a oitocen-

tos contos de róis.

Caso das pedras
A's 10 e moia horas da noite, o

dr. Fausto Augusto dos Santos,
um dos implicados do chamado
«caso das pedras>, hontom pro-
nunciodos polo Supremo Tribunal
Federal, apresontou-se á policia,
acomponhado do um coronel da
Guarda Nacional.

O aceusado loi recolhido a sola
do estado-maior da Brigada Poli-
ciai.

—A Tribuna, om seu numero
desta tardo, declarando não deso-
jur discutir o culpabilidade dos

pronunciados de hontem, nssignala
o quanto a resolução do Supromo
Tribunal Federal valoriza a justiça
do Brasil, que, prestigiando o go-
verno, demonstra a despreocoupa-
rfio om conhecer da categoria ou

posição social da possou supposta
criminosa. ...

Termina a folha vespertina dl-
zeudo não*duvidar do que os in-
digitados possam justiflenr-se no
plenário cia cecusação quo sobro
clles pesa; a pronuncia, porém,
servo para patenteai' que ha juiz
neste puiz.— Os indiciados, quo ss acham
recolhidos 

"ao 
quartel da Brigmln

Policial, srs. clr. Didimo Agopito
cia Veiga, Manuel Cardoso Leão c
Joaquim Pinheiro dn Costa, tom
sido visitudòs pelos amigos o pa-
rentes.

Visita a fortalezas

Os srs. coronel Sousa Aguiar,
commandante do Corpo cie Bom-
beiros, majores Pedro Arbues o
Ayres de Castro, commundantcs do
1." o 2." batalhões puulislns, acom-
pnnhados do seus ajudantes de or-
dons, foram visitar ás fortalezas
de..SaiítaCruz c da-I.age.

Nesta foram os olficiaes recaiu-
dos polo sr. major Manuel Luiz do
Mello Nunes, que os acompanhou
em demorada visita ás obras que
estão sendo alli executados o cio

quo s. s. o o encarregado.
Na fortaleza de Sanla Cruz, o

seu commanilitntn, sr. coronel I e-
dro lvo dn Silvu llenriques, olfe-
receu aos visitantes cafó o biscoi-
tos. > „ .

Retiroram-so os officiaes enenn-
todos pelo que viram o pelo aço-
lhimcnto gentil quo lhes foi dis-

pensado uos dois tortos.

PORTUGAL
Lisboa

Greve de operários
Nolicias recebidas cio Porto

communicom quo so declararam
em greve hoje, naquella oidude, os
operários da fabrica do botões Ca-
nagne.

A revolta de Ballundo
' 

Drispachos expedidos dn colônia
africana do Bengucjlla nolicium
que 

- as autoridades portuguezas
conseguiram effeotuar a prisão do
regulo Sumoual, chofo dos Índigo-
nas revoltudos do Builundo.

As Inundações em Espinho

Os damnos matoriacs causados
pela inundação do mar na cidade
cio Espinho excedem já á impor-
tancia de trinta contos, segundo
noticias dulli' recebidas hoje.

Não se podo, ontrotonto, cal-
cular os prejuízos resultantes da
paralyzução cio oommorcio o das
industrias;

ARGENTINA
Buenos AinEs

' A commissão pacifleadora
Os membros da commissão da

pacificação do Paraguay estiveram
hojo nn Cilsn Rosada, onde fórum
despedir-se do dr. Manuel Quinta-
na, presidente da Republica.

S. oxa, recebeu com muita cor-
clialidade esses personagens, augu-
mndo-lbes exilo feliz na missão
que vão omprehcnder.

A commissão deverá partir para
oseu destino, no din 11, a bordo
do paquete Trilon.

A ' 
propósito dessa partida La

Naeion, em' seu numero do hojo,
fazendo varias considerações, diz o
seguinte <E9sa commissão con-
vencerá, aos nossos bons amigos
brasileiros, que duvidaram da nos-
su imparcialidade no conflicto pa-
raguayo, que só temos no pensa-
mento o desejo da quo a paz e a
concórdia roinom entro os paizes
da America do Sul».

Assalto a um trem

Um dos trens que fazem a via-
gert entro esta cidade o' a do Ro-
sario' foi hontem atacado por um
numeroso bando de malfeitores.

Os bandidos feriram u tiros o
machinistu, que so acha em estudo
grave.

A re»/olução no Paraguay

Chcgom a esta capital noticias
detalhadas do combato Iravndo em
Encarnacion, entro as forças- go-
vernistas do Par.iguny o us ro.volu-
c.'Í0!iarir,3.

Os legalistas, que eram em riu-
mero cie sotoceiilos, soffroranv se-
rios revezes, tonclo dezesois mortos,
cihcoentu c quatro feridos, e eahin-
do .trezentos ilelles em poder do
inirnifío.

Além dessas' perdas,- foram-lhós
tomados quatrocentos fuzis, quinze
mil cartuchos, muita munição de
bocrea o alguma artilharia.;

—Corre com insistência cnlre os
revolucionário:! parnguüyos rino °
paquete brasileiro Ria Pardo leva
gruncle numero do arnns o muni-
çõos para us tropas leg-ius do coro-
nel Ezcjujra. s?

BOLIVIA

a 16 do janeiro de 180,5 ; a.
2." tenente a 22 de janeiro
de 1866; a 1.° tenente era
1 de junho de 1867 e, dois
nnnos- depois, a 30 do outu-
bro do 1869 era elevado ao
posto de capitão, pelos sous
actos de bravura na campa-
nlia do Paraguay.

A 21 de fevereiro de 1880
foi promovido a major, son-
do—a 18 de agosto de J 888,
elevado ao posto de tenorite-
coronel por merecimento e ao
de coronel, tambom por me-
recimento, a 17 de marco de
1890..,,

Foi feito general de bri-
gada a 28 de julho de 1893
e de divisão a 8 de agosto
de 1894.

Por decreto do anno pas-
sado, assignado pelo sr. dr.
Rodrigues Alves, attingiu o
morto de hontem o posto
culminante do Exercito Bra-.
sileiro.

Antes disso, a 4 de .de-
zombro de 1902, o sr. pre- .
sidente da Re|ímblica escò-
lheu-o para o importante
cargo de chefe do Estado
Maior General do Exercito.

0 marechal Costallat per-
ténceu ao estado-maior de
Ifi classe. Tinha o curso do
engenharia militar pelo regu-
lamento de 1863 e era dou-
tor em mathematicas e scien-
cias physicas.

Occupava uma cathedra,
de lente da Escola Militar.,et
fazia parte do Supremo Tri-'
bunal Militar. .

Possuía as seguintes con-
decoraoões :

Medalha da guerra do Pa-
raguay, concedida pela Re-
publica Oriental do Ürugiiay;
medalha de mérito militar;
medalha commcmorativa da
terminação da guerra do Pa-
raguay; medalha da campa-
nha do Paraguay, concedida
peia Republica Argentina;
e medalha de ouro por ser-
vicos militares, creada pelo
governo do sr. dr. Campos
Salles.

0 marechal Costallat tovo
cinco annos do campanha
na guerra do Paraguay.

.-;<;

Do exterior
RÚSSIA E JAPÃO

A GUERRA

VITIMAS NOTICIAS

PETF.nSBUnOO

Commando do esquadra

A terceira esquadra russa que
eslú em via do organização paru

partir com destino ao theatro da

guerra, será commondada por um

dos eontra-nlmirontes Doubasself

ou Choukniu.

Combate em perspectiva
O Ministério dn Guerra julga

sufflcientes quatrocentos o cincoen-

ta mil russos, para obrigarem os

torças joponozos a recuar para o

sul de Cherou.

. O ataque de Port-Arthur

Sahe-so nesta capital quo o ma-

rechol Oyama, genoralissimo do

exercito japonez, está ha tres dias

dirigindo pessoalmente os opera-

çoes de guerra contra u praça de

Port-Arthur.
Aquolle marechal doixou o oxer-

cito sob o sou commando ncam-

pado nas margens do rio Shaho.

Mobilização de forças

Pelas estatistioas organizados no

Ministério da Guerra vcríflcou-so

que jtV lornm mobilizadas as tro-

pas de quatrocentos o vinte 0 tres

districtos da Rússia, si bem que
só tivessem sido enviados para o

Extremo Oriento oito corpos do

exercito pertencentes sos districtos

europeus.
Empréstimos russos

EirTrodas financeiras desla oopi-

lal corre como certo qua o go-
verno pretende contrahir dois no-

vos empréstimos no extrengeiro.
O primeiro que deve ser de vin-

te milhões esterlinos, será lançsdo

em janeiro ne Bolse de Berlim ;

o segundo de trinta o cinco mi-

lhôes esterlinos, será tentado em

março, ne prece de Peris.

INGLATERRA
Londres

Empréstimo paalrsU
O Morning Post, em sus edição

de hoje, annuncia o lançamento do
empréstimo paulista nesta praça,
ao typo de M. ,

O prospecto respectivo devera ser

publicado no próximo sabbadb.

Um livro «obre a America

O escriptor Inglez Charles
Kdmund Ak/rs publicará breve-
mente uma inUrasjanteobra sobre
a historie dos paizís sul-america-
nos, relativa oo período decorrido
de 1Ò31 atò ao corrente snno.

A Indemnlzação do Brasl!

O governo sólióitoiiclo.Cpiigròssri
Nacional u necessária licença pára
dar varias ii|íplie:ieõe.s;o iiidoiniii-
zução recebidii cio Urnsii.oni yirtudo
da celebração cio lr.ita.lo d-: Poli-o-
polis.

ROUPclAMiA
liüK.YUN.-.T

Prejuízos na lavoura

Ehí vista dos prcjfiizos causados
nas plantações cie milho pelas in-
tèmperies o góvórrio foz votar um
uuxílio do meio milhiio de leus

pira soecorrer os lavradores.

Mais um servidor illustre
e dedicado o Brasil acaba
dò perder. Hontem, á noite,
tivemos um telegramma do
nosso correspondente do Rio,
trazendo-nos a infausta no-
ticia de haver fallecido na-
quella capital o marechal
Bibiano Sérgio Macedo da
Fontoura Costallat.

Desobedecendo recommen-
dações expressas dos seus
médicos que lhe haviam pre-
scripto a mais rigorosa tran-
quillidade de espirito, o bra-
vo militar, que dignamente
exercia o cargo de chefe do
Estado Maior General do
Exercito, vendo que eram
necessários os seus serviços
durante os movimentos sedi-
ciosos que oceorreram na
Capital Federal, entregou-
se a excessos de trabalho
para garantir as instituições,
nao se afastando um só mo-
ménto durante muitos dias
e noites do seu gabinete.

Dahi a aggravaçüo dos pa-
decimenlos do distineto. ma-
rcchal, que nào poude re-
sistir por mais tem|>o e teve
de recolher-se â sua resi-
dencia, gravemente enfermo,
poucos dias depois dos dis-
turbios no Rio.

Ha tres dias publicámos a
noticia de que o valente bra-
sileiro passara por sensíveis
melhoras, mas, infelizmente,
de pequena duração, pois
que ante-hontem voltou a
ser melindrosissimo o seu
estado.

Hontem, ás 9 horas da
noite, cercado pela sua ex-
tremosa familia e por innu-
meros amigos, o marechal
Costallat exhalava o ultimo
suspiro.

Bibiano Sérgio Macedo da
Fontoura Costallat assentou
pra,ça a 25 de setembro de
1863.

Foi promovido á alferes

AS -ESCOLAS
Gymnasio Augio-Brasllelro

Serão chamados hojo, ás!) horas
dn rriánhiij parn us provas oraes,
os sr^iiiulus ulunnios :

Fraiice:^-2." urino— Durvul Da-
rhnscériò, l.indolpho Mendes, Lu-
zál-Ó 1'Vi'icir.i. Luiz da C. Din.iz
Jiinc|ueiiu, Josó de Araújo o Oeiu-
viu dé Carvalho.

Inqlei-'¦>¦" anno—Orlando s>. 1 »¦
rcjro, .luvcnül do ''.astro, Domiri-
gos Muilin-;, Uumlieito C. Sarai-
vu, Arlindo dn Silveira e Eduardo
Rodrigues;

A l hora serão chamados os se»
¦íiiililes aluirmos :

Arithmétiea c álgebra— 2." anno
— Paulo Passos, Sebiislião A. No?
giieiru, Carlos 1'eriiio, Jòfferson de
Almeida, l"rancis.cò Salles de Oli-
veiru, Armando Forramentá, Ame-
rico dos Snntos, Juuivz Nogueira o
Luiz do Carvalho.

Çe~rográphia—2.° anno— Ho nho
Alvim,'Antônio 1. Morlins, Dalber-
to Ribeiro, Frederico de Marcos,
Krancisco Ramos do Azevedo, Qo
1J. Passos. Alberto b. d" ()li«-eirn,
Antônio T. do Andrade o Anaclclo
r*. do SilvnS , ,

O resultado dos exames de hon-
lem foi o seguinte ...

Francês— 2." nnno— Distineção.:
Paulo Passos o Jriurez Nogueira.
Plenamente;, grau S, Carlos Peu-
na ; grau li, Jeftcrson do Almeidu.
Simplesmente, grau õ, Américo M.
dos Santos ; grau •!¦. Kroncisco do
Salles; grau 8, Luiz do Carvalho;
gruu 2, Armando ."erromenta;
grou 1, Sebastião A. Nogueira.

Inglês—di.' aimo-Distincção: Jor-
go Assurnpção e Alberlo M. Ilibei-
ro. Plenamente, grau », Manuel
S Carneiro Filho e José do Albn-
qúorqito Salles; grau 8, Antônio
C. do Paula Sousa ; grau 6, Anto-
nio fiuimarfies. Junior. Simples»
mente, grau 5; Antônio do C. Sal»
les Filho, -*-, _. ,.

Arithmétiea e Álgebra—Distinc-
çfio: Alberto Salles de Oliveiras
Dalborto d.; M. Ribeiro. Plena-
mente, grau 1), Halpho Alvim, Ano-
ciclo F. da Silva e Antônio r. da
Andrade: grau 8, 06 T. Possos <
Antônio I. Martins Filho; grau
7, Frederico do Marcos e Francis-
co de I*. Ramos do Azevedo !•!•

Fr-ances-3.- anno — Distinccío,
Antônio de C. Salles Filho. Plena»
mente, grau VI, Manuel S. Cornei-
ro Filho e Alberto Ribeiro; grau
8, Jorge Assurnpção; grau 0, Jo3t
A. Salles. Simplesmente, grau *,
Anlonio Carlos de Paula Sousa,
grau 3, Antônio Guimarães.

Esteve presente o sr. dr. delega*
do fiscal. >

Segunda Escola das Perdiie»

A banen examinadora, presidida
pelo sr. José NlonteiroBonnovo,
inspector escolar, o composts dos
srs. professores Carlos itellegorde,
Antônio Pinheiro Machado Junior,
SebastiSo Antunes, Alcino Songi-
rardi e Octsviano de Mello, exe- •

minou hontem os alumnos ds y
escola das Perdiros, regida pele.
illustre prolessor sr. Antônio Fs«»r

Presentes muitas senhoras e «•- ¦
valheifos, è 1 hora di UrSe, i
cedeu-se i chamado dos fluml
respondendo a ella 27 dos 31 nuL
colados. Oi*aniiadosemturuul
rsm arauido? nss diversa» milej*
constantes do progrsmnie. A'í ¦
meia leve logar o lulgemeoto, C
resultado loi 0 seguinte:

3.» ASSO

Approoadot t

Carvalho e r*fanc^o _ OfjtJ£
imclcséente: Joio RodrlMi

de

JunioF.
füutb

Distlncílô, liWlV» W*&>

.-.,.. _ ,,, ..........
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O CORREIO PAtTisiS-írÀlTO — Sexta-feira, O do Dezembro de 1PO*

•;.'

Plonamonto i Afrodizio do Cn-
¦iriiirgo Xnvlor o Boncdlcto Guima-
rãos,

Simplosmonlo: Antônio Vianna o
Manuel Puuhoco,

1.' anno (8," aòrie)
Distineção i
Abel Uodriguos.
José Poiviru,
Plonamonto: João dn Silvu, João

Couto o Alfredo Pacheco.
Simplosmonlo; Ant.ti.6r0, Brnzão

e Leono Francisco.
1.' anno (/." série)

Distineção:
Vulentim Jordão.
Plennmento: Antenor do Froilna,

Josó Francisco Diogo o Laurindo
Snnlos.

Alcnnçnrnm prêmios os ulumnos:
Mozurt F. Vnz, Tliootlorico de Cnr-
valho, Henrique Weber, Olympio
Jardim, Abol Rodrigues, Joso Pc-
reira o Valentim Jordão.

Um seguida reolizoii-so um bom
ensaiado exercicio gymnnstico o
logo após, (oram recitadas nel os
poesias o contados hymnos pólos
divorsos nlumnos dn escola. O olu-
mno Moznrt F. Vnz, intclligeiito
menino, pronunciou um bonito dis-
curso tle snudnção.no mestre,

A" commissão foi offerecido um
copo d'ugun, sondo então muito
cumprimentado o dedicado profes-.
sor sr. Antônio Peixoto.

Hojo, 9, a mesma commissão oxa-
minará, ás 11 horas do dio, a es-
colo do lurgo do Aroucho, regido
pelo professor sr. João do Azevedo
Junior.
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1005No Hotel Roma:
Juvenal Mnclindo, tlr. Ignacio

Carvalho, dr. A, Costu, Munuol Po-
rolra Lolto. Joaquim Dias Galvflo,
Allrodo Alvlm, Hlago Masugflo,
João livnngolistu Novnos, dr, A,
ltollomborg, me. Uupony o W
Galloy.

Dr. J. Dias do Aguiar, F. Rochn,
Joymo do Ciirvnllio, R. O. Morosun,
Igmiclo do Silvolrn Pupo, Anlonio
Leito, J. Evangelista Novnos, dr.
A. Costn, Wj; Guloy, Morondi, dr.
Podro Curnciro.

*4t-4gfrb4Ht"t>»~

Meteorologia
Poços de Caldas

As observações meteorológicas em
Poços tio Cuidas no din 3 de tlezeni-
bro furam as scgululus:
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COMMKKCIIO
? •«BD9

IS. 18

SECÇÃO JUDICIARIA

A minima da madrugada foi
18,6.

do

W-

Tribuna, de Justiça

CA MAIU CRIMINAL
sessão ordinária em 8 dezemdro

ub 190*
Presidente, o sr. Pinheiro Lima.
Secretario, o sr. Luiz do Araújo,

Passagens de autos
¦ Do sr. Cunha Cnnlo ao sr Al-

meida o Silvn, as crimes 3188 do
Roque, 820a do Bebedouro e 3179
da capilal o os oggravos *.03* de
Araraquaro o 3.982 da capital. .

Do sr. Almeidu o Silvu ao sr.
Juvenal Malheiros, o crimo 3.199
du capilal.

Do sr.•"Juvenal Malheiros ao sr.
Campos Pereiro, o' oggravo 4009
dn capital o as crimes 3.209 do ha-
xinn e 8204 de Araras.

Do sr.. Tliorrioz Alves no sr. Cunha
Conto, a crime 3.207 do Bata-
toes o os nggrüyos 4.000, 3.910,
4.029, 3.87o e 4.053 do capital.

Fornm expostos os oggrnvos...
4095, polo sr. Cunha Canto. 4101 e
o carta lestení unho vel 144; polo sr.
Almeida Silva; 4097 o 4102, pelo sr.
Juvenal Malheiros; o 4048 pelo sr.
C. Pereira.

O sr. procurador gcrnl do hs-
tndo deu parecer nas «ppollações
crimes 3201 de A varo c 3192 da
Sorocaba.

JULGAMENTOS

Hqbeas corpus
N. 901 — Santo Ititn do Passa

Quatro—Paciento, Francisco Conti.
— Concederam-a.ordem do soltura,
contra os votos.' dos srs. Cunha
Cnnlo, Almeida Silvu e Thomaz
Alves.

N. 902 — Cnçapava — Paciento.
João Baplista Alves Mouí-fio. —
Concederam a ordem de sòllura,
oonlru os votos dos srs. Cuiihn
Cnnlo e Juvenal Malheiros. ..•

N. 901 — S. Curiós do Pinlml—
Paciento, Francisco Friincisóhelli'
— Negaram a ordem pedida por
nno ser caso de habeus corpus.

N; 005—Cnçapava — Paciento, Pe-
aro Lopes Baplista.—Concedera rn a
ardem para apresentação do pa-
ciente nn 1" sessão, ouvindo-sp o
juiz do direito du comarca.

Recurso crime
N. 18S2— Mocóca—Recorrente, o

, juiz dc direito, ex-ófficià ; recorri-
do, Joaquim de Sousu Leme." RÒt
lator, o sr. Malheiros.—Negaram
provimento.

Boletim meteorológico da Com-
missão Gcographiea o Geológica da
capitnl, do dia 3 dc dozombro:

Barometro a 0,° ás 7 horas da
manhã, 097,8 mm.

Barometro a 0.°, ás 2 horas da
tarde, 097,4 mm.

Baromclro, a 0,», ás 9 horas da
noitw dc hontem, 097,0 mm.

Temperatura minima, 18,°õ
máxima, 24°.

Vento predominante, aló 2 horas
da tarde, S. li.

Chuvn em 24 horas, 3,0 mm. .
Tempo geral, coberto.

As obscrvnçOes meteorológicos cm
Poços de. Cnldus no diu 4 (lu dezeni-
bro fornm ns seguintes:

» CO
cfoò

13 I
I o-d<-0

e T-!¦ H 2 "¦
esM*i-'°°-*<rsá-'

I I!
I I

©tfl •*•

in o oo i* « cs i
»á*33*=»S-8t:•a=i*-'2 ^

ta oo o 5 oo to,-1 i <

!s — 53 "I I

kl
O
<>
CS
w
t/1B
O

: o o r j : : . : :
: «13 :5 • i : i *

: u— ' u ú : : : :
ÓS u o ° : : ': :
E g «-o-3 o : : : :*5 o „ e'3 : : : :

S «•- o a à : o
8S n = =*3 ãc =
Cr- i-as.a.a.iJi»

Como brindo i,s pessons quo
uló innrço lomorom nsslgimliira
do Correio Paulistana ou rofor-
mni-om nssignnluras mi Ligas aló
dozombro, dn remos um exom-

piai' do luxuoso ALMANAK
«ANTA11CTICA» PARA 1905 —

Edição especial para o Correio
Paulistano.

Ksla publicação foi confccclo-
nada com todo o capricho, son-
do um vasto i-oposllorio ile in
formações preciosas o do ih-
lorcssc gcrnl o conlcndo um
lexlo escolhido o variado. As
innumoràs illustrações que so
cnconlrnm cm suas paginas sflo
Iodas devidas ao talentoso o los-
tejado pintor o desenhista Al-
fredo Norflni.

Damos uma rápida resenha
da maioria contida no almanak;

—Folhinha para 1905, com
designar/So dos dias feriados c
dias sanlos da egreja, ncompa-
nhada dc minuciosas r.otas chro-
nologicns.

—Retrospecto político de 190i,
comprelicndendo o passo''-" o
aclual governo e acompanhado
dos rclralos dos srs. drs. Bor-
nartlino de Campos, dr. Domin-

gos do Moraes, dr. Bento Bueno,
dr. Mello Peixoto, dr. Luiz Piza,
(governo passado,); dr. Jorge Ti-
biriçü, coronel Mello e Oliveira,
d iv Cardoso dc Almeida, dr, Car-
los Botelho, dr. Albuquerque.
Lins, dr. Anlonio de Godoy, (go-
verno actual,); dr. Rubião Junioí,
senador Lacerda Franco, gene-
ral Francisco Glycerio, dr. Si-

queira Campos c coronel Fer-
nando Prestos, ("membros da
Commissúo Central do Partido
Republicano,).

Dsscnvolvida noticia religiosa
com uma nilida photogi-aphio
do sr. hispo d. Josò tle Cumnr-

go Burros e uma gravura repre-
sentando a egreja do Rosário.

—Nolicin sobro a administra-

ção municipal, acompanhada dos

monloram a 1)22,087,810 marcos o
fornm os maiaimportantos uló hojo
verlílòndòs,

Hojo o totul tios soguros do vltla
vno a 7.100,589,509 marcos, dos ipiuos
11.598.670.4114 puna us 10 eompunhins
do seguros rriúluos o 3,57(i.048.l35
para as 27 sooiedadeB por acçõos,
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SanfAnna
A Companhia Dramolicn Por-

tuguoza quo devo oprosenlar-so
novamente ao publico paulistano,
torça-feira, no cSant'Arina>, re-
prosonturá nlóm da Honra, a Tos-
ca.

Polytheama
Quasi uma enchente, bouvo hon-

tem no Polythenmn. i
Bortho CArmillon, Binnca Tior-

ro, Tina do Robertis, Paul Be-
knry, os' Ados o os Hstio o Luigi,
foram os mais apploudidos numo-
ros da noito, não deixando os de-
mais do receber tambom geraos
salvas do palmas.* —Hojo cslreor-se-ão o, Princezn
Verônica, cantora o bailarina o as
irmãs Liróo, cantoras o bailarinas
transformistas.

Varias
E' provavol quo dc 20 do.corrcn-

to em dionte o Polytheama passe
por grandos modificações no gonç-
ro dc seus espectoeulos, fozondo
alli uma temporada a companhia
lyrica que ora trabalha no Rio dc
Janeiro.

MAMI1EMW5

A novo producção do Arthur Azo-
vedo o Josó Pizn o Mambembe, quo
nnte-hontom subiu á scona no Rio
dc Janeiro, agradou muito.

O Jornal do Commercio, noti-
ciando u premiam da peça, diz:

«A poça ó vivo, alegre, muito in-
tero6suntc. Offcroce umn oxccllon-
te sório do caricaturas thootraes o
tira os mnis o.spirituosos effeitos
dessas companhias ambulantes quo
a roça ndmira o ás vezes deixa
morrer do forno, conhecidos pela
denominação pitoresca de mam-
bembes.

A musico, do Assis Pocheco, to-
dn ollo brilhante, tem alguns nu-
meros dc offoito que o publico np-
ploudiu e fez bisur.»

Observa nindn n mesma folha:
<Si os artistas so firmarem me-

Ihor nos sous papeis, o se conscr-
varem dentro dellcs—o grande pro-
blemn dos nossos tlicatros 1—a cnr-
reira do Mambembe deve ser dus
mais lisongeiros.r»

... oCi» «n»—

A mínima du madrugada loi de 14,0.

Boletim meteorológico da Com-
missão Geogrnphicu e Geológica du
cupital, no dia 5 do dezembro.

Baromclro a 0,° ás 7 horas da
manhã, 097,8 mm.

Baromclro a 0," às 2 boras da
tnrde, 090,9 mm.'Baromclro o 0," ns 9 horas da
noite, de hontem 098,0 mm,

Temperatura minima, 19°2
máxima, 22°0

Vento predominante, ató 2 horas
da tarde, SE.

Chuva em 24 liorns, 31,2, mm.'lempo 
geral, nublado.

i «s» «t^o-gs-a»-.

Chronica social
Aniiiverunrios
Fazem o unos bojo :
A exma. sra. d. Iilisn do

murgo Neves, esposa do sr,
Samuel das Noves.

A senhorita ('oorgeltn Guerra,
filha do sr. dr. A ri indo Guerra,
ministro do Tribunal de Justiça,

O sr. Abrnhão Gonçalves'de- Bar-
ros Braga, alumno da liscola de
Plinrmacia.

A senhorita Maria Antonin Bar-
bosu, filha do sr. Joaquim Anlonio
Barbosa.

O sr. coronel Daniel Conceição
do-. Santos.

O sr. dr. Rodovnlho Junior, no-
gociante dosta praça.

"Nascimento

Está cm foslas o lar o sr. João
Lopes Guilherme, pelo nuscinienlo
de .sua fllhinha Rosa,

Km rlugcm
Soguiu hontem para n cidade de

Caxias, no Estado do Maranhão, o
sr. dr. Agnollo Costa recentemente
diplomado jiela nossa Faculdude de.
Direito.

Pura Campinas partiu hontem,
acompanhado de sua exma familia,
o sr. Amoldo Barreto, inspector du
escola modelo unnoxn á Normal.

KxnmeM c formaturaM
Concluiu o 2." anno do curso de

Pharinncia, sendo approvado com
distineção c obtendo menção hon-
rosa nn Iodas as cadeiras, o sr.' Francisco Serpe.

—Prestou exame do 1." anno da
Faculdade de Direito, sendo np-
provado com distineção cm todas
as cadeiras, o bacharel em letras
nr. Leonel Costa.

XnHciaicutOH
O sr. alferes Elias Josú dc Al-

o seu lar enriquecido

Ura novo pharol
O sr. C. Petron, membro da So-

ciedndo do GéograpliiuVtle Paris;
fnllecldò cm 1S74, deixou o sommo
do -itW.ülK.) francos para n creuçno
do um irharol em umn das passa-
gens perigosas do littornldo.Ulnn-
tico como, por exemplo, ns tln ilha
dc Ouesss-nb.

O sr. Mnrucjouls, ministro das
Obras Publicas, ussignou em meio-
dos do mez passado, com os oxe-
colores do teslaineulo, o accordo
que determina n conslruoçOo e lixa
a collocação do novo pharol numa
rocha situada no sudeste do Ouos-
sont o conhecido pelo nomo dotLo
JunicntJ. ._

PUBLICAÇÕES

meida tem
pelo nascimento tln sun lílhinha
Elisa, oceorrido a G do torrente.

"Xn cnpita!
Vintft de Belém do Dcscalvado,

esta nesla cidndo o ptiarmaccutico
ar. Ambrosio Bocuhy, que aqui vem
cstabcicccr-sc.

—Estão na capital hospedados:
Ko Hotel Bella VL«ta :
Laudo Rilieiro. José Jacob, major

Benedictó Moreira, Benedictó Gur-
gel do Amaral. Mario Angerami,
Pinto Ferraz, Mario Rangel. Joüo
da Rochn. Manuel Mathias Duarte,
Manuel de Toldo, Francisco Dal-
ti, Francifco IVnini. Osar Li«so-
no, Eduardo Rocha, Serapbim Nu-
nes Corrêa. Anlonio Corrêa Gomes.
Jonquim Bartista, FranciM» Alves
Pimentel. prolessor Kaphaci de Li-
ma e dr. \c!ier. Filial: IK-Imanto
José. Francisco Botti, Anuscio Fre-
dcriirO. José Morioii, Tlnophilo II.
César e Antônio I- Báslos.

|

No Hotel dOestc:
Coronel Hercules P. de Campo3,

Cláudio Braga, Vicente dos Santos.
Augusto Viclorio Merly. Henrique
Montenf-ffro. Francisco" de Luccé,
capitão Uuirino Alves e Josô Ca-
braL

Recebemos e agradecemos:
Brasil Medico—N. 45.

?Traz o seguinte summario:
Do chorion-opitlielioma maligno

do Murchnud, (conclusão), pelo dr.
.1. T, Nabuco do Gouvéu; Pulso
lonto o liystero-traumntisino, pelo
professor Debovc; Tratamento du
syphilis, pelo tlr. \Verneok Muchn-
do; Duração do'gravidez normal,
pelo dr. Felicio dos Sanlos; Redii-
eçõo do umn bernin estrangulado
peln elheriznção, pelos drs. Cosln
Ferraz) Antônio Ferrari, Daniel de
Almeida o Policio dos Suntos; Os
purgotivos o os laxativos; Depura-
ção biológica das uguos do oxgot-
to, pelo tir. Ismael da Rocha; Tra-
tumento da syphilis, pelo tlr. Wor-
iicclt Machado; Dyseiiterische Lo-
berabszesso boi Saugingen, polodr.
ülinlho de Oliveira; Breves consi-
ilerações sobro n ctiologia e o Ira-
tnmonto do ozenn. tbese inaugural
do tlr. Domingos Conde Filho; La
mélhode tle Proekhorow duus le
troitement do Ia syphilis; Notes
ophtiilmologiqucs, iielo dr. Victor
de Brito; Coutribiition á 1'étudc
de Ia clnssirientioii dela carie den-
tnire, pelo dr. Rodolpho Chapot
Prevost; De ranémieonkylostoiiiia-
sique des mineurs, pelo tlr. A. Mn-
nouvriez; Contribucion nl estúdio
dc In fiebre amarillu cm Vcnezuel-
Ia, por Juan Manuel Sturbio, por
I. II.; Mortalidade da cidade do
Rio dc Janeiro, por B. C

—Estatutos da «Associação dos
Funccionarios Públicos Civis», do
Rio de Jnnciro.

—TVic Brazilian Reeicic, n. 49.
—Revista Pharmaveutica, n. 11,

anno IX.
Trata além do outros ossumptos,

dc: Alterações e modificações no
codex franecz; Arlc dc aviar recei-
tns no paiz extrangeiro: Formu-
lario dentário; As mulheresdentis-
tns cm Paris, e Uni recem-nns-
cido com dois dentes.

—Cambiantes, versos, por Olym-
pio Banord, do Recife.

—Cirros, revista literária e seien-
tifica de S João da Boa Vista.

—Nova Guia Honwopathica, por
J. Alvares do Sousa Soares.

—Omfeienrias Preparatórias do
Jubileuda Immaculada Oihccição,
realizadas na Catbedral desta dio-
ove, pelo revmo. padre dr. João
Guelbertodo Amoral.

—Relatório da [reguezia de Por-
to Ferreira, pelo padre Moyaès
Nora. contendo a historia da Ire-
guezia c seu movimento ccclcsias-
tico. agrícola, commercial c topo-
graphico.—Programma e Estatuto* do «Ccn-
tro Economicor» do Estado do Rio
Grande do Sul.
—Segunda conferência do «Centro
Econômico do hio Grande do Sul».
p=lo dr. Romão Barcellos, sobre a
bacia carbonifcra.tlo Rio Grande do
Sul c os meios de aprovcital-a. -

retratos dos srs. dr. Anlonio
Prado, prefeito do município;
drs. Gelulio Monteiro e Gomes
Cardim, presidente e secrclario
da Câmara; major Alvnro Ra-
mos c coronel Paulino Guima-
rãos, director geral da secrelaria
da Prefeitura o inspector do
Thcsouro Municipal.

—Descripção do vnrios esta
beleeimentos induslmaes, entro
os quaes: Companhia Aularcti-
ca Paulisln (secções Mouca e
Água Branco;, Vidraria Sanla
Marina, Fabrica de tecidos Vo-
lornnüm, Fabrica do Álcool tle
Arligos & Comp., Fabrica de te-
ciilos Arcihuzinu, acompanhada
dc diversos gravuras»

—Retrospecto literário dc 1904,

pelo dr. rXVeiicesiau do Queiroz.
—Gravuras representando to-

tios os principaes edifícios pu-
blicos dc S. Paulo o os molho-
ros trechos do cidade.

—Indicação do nome, calcgo-
ria e residência dc todos os srs.
unecionarios públicos.

—Horários dc Iodas as cslratlas
de ferro do Estado.

—Desenvolvida secção charo-
dislica com valioso premio ao
vencedor.

—Grande copia de producções
literárias, cm prosa c verso, dos
majs festejados escriptores.

Começaremos a entregar os
brindes a lõ de dezembro.

A copa do Almanak foi exo-
culatla nas ofílcinns lilhographi-
cns dc Carlos Curdinalc o conslí
túe um verdadeiro primor nl*
tisliCO. *' 'I

O trabalho typogrophico foi
confiado ú typographiá Domin-

gos Amicucci, desla capital.

«Correio Paulistano»

Todas as assignaturas, to-
madas de agora em deante,
por um anno, irão alò 31
de dezembro de 1905!

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

Eslão autorizados a con-
tratar annuncios c outras
publicações retribuídas para
esta folha p sr. F. II. Chalk,
nesla capital, e Luiz de Cii'-
ne, no Kio de Janeiro.

T" •" ¦ ¦ ¦¦

As pessoas que ja pagaram
em nosso escripiorio a sua
assignalura, até dezembro tle
1905, poderão mandar buscai
o exemplar da GALERIA BRA-
SILEIRA que -lhes compele
como premio.

O portador devera trazer
o recibo para ser assignalado.

¦O ALMANACK DA ANTAR-
CTICA que destinamos a pre-
mio das ãssignatuías pugas*
lambem ate dezembro do
1905, no interior,, aos nossos
viajantes, estará prompto
ató ao dia 15 do corrente;

CULTO CATHOLICO
As festas da Cathedral

Aos que pagarem no escriptorio

A's pessoas que ató o fim
do janeiro próximo pagarem
direclamenlo EMN0SSQ
ESCRIPTORIO unia assi-
gnatura de anuo, A FIN*»
DAR EM DEZEMBRO DE
190.5, olTercceremos como
brinde um exemplar da Ga-
leria da Historia Brasileira
—1500-1900, organizada sob
a direcção do dr. Ramiz Gal-
vão e publicada por ocea-
sião do quarto centenário do
descobrimento do Brasil.

Em bellissima edição dc
luxo, o cxccl.cntc trabalho,
que destinamos aos nossos
assignanles conslitúe unvdc-
licado e precioso mimo.

Feita sòb competente di-
rècção, a Galeria tle His-
toria Brasileira contém es-
plcndidas phototypias, có-
pias de importantes quadros
dos melhores pintores nacio-
naes, além dc innumeras
vistas, retratos dc proemi-
neutes personagens dã histo-
ria pátria, monumentos c rc-
producções de telas sobre fa-
ctos da nossa evolução desde
os tempos coloniaes até hoje.

Como se \ü, o nosso pre-
mio ha de, forçosamente,
agradar, jtl pela sua delica-
deza, já pela importância dc
que se reveste.

As assignaturas sor
seis mezes niodarSo di»
reito a premio aigu-.n.

Companhias de seguro

Honra á tligiiti cominissfio tio
fostejos da Catbudrol polo csplen-
dor-com'quo fez realizai' os solcn-
nidudes coiiiineiiiorativíis do quin-
quagesimo ainiiversario da procla-
máçao do domina da liiimutruladu
Conceição.

As festas de encerra monto, hon-
lem realizadas, não podiam ser mais
pomposas,

Durante o solenno novena no que
o procedeu, flzerariijso ouvir os nos-
sos mais apreciados oradores su-
üiados, á excepeão do róvnio. ar-
ccdirif-o dr. Paula Rodrigues, que,
por estar enfermo e em virtude tle
prohibiçuó medica, foi, no sermão
de lioiitein, no ponlili-al, sulistitui-
do pelo revmo. arcipresto lizcquius
Oalvão da Fontoura.

A ornamentação dn Cathedral foi
feita com aprimorado f*os|0. sendo
bellissima ti illumiiiaçtio interna;
a orchcslrn, sob n rei-eiicia do
maestro cotn ineiidador Gomes Car-
tliin, porlou-se optimaiiicnte.naexe-
cuçuoslo oxtrelleiites musicus dos
rna'is afamados autores ; os acloa
iithurgicos revestirnui-scde eraudo
iipparato, sendo assistidos peio exr
mo. o revmo. sr. bispo diocesano,
revmo. cabido c clero ; finalmente,
a extraordinária concorrência de
lieis patenteou, ú evidencia, os son-
timenlos de filial affecto que dedi-
ca o povo paulista ii Virgem luir
maculada.

A missu pontificai, lionlcm colo-
brad» polo exmo. o'revmo. sr. bis-
po diocesano, estevo imponcnlissi
mn, nuginontando-lbe o brilho a
cerimonia do ordenação tle pres-
livtero. conlerida aos rovtlos. diaco-
nos : Joaquim Alves Kcrrcíra, l'"e-
lisberto Marcondes Pcdroso, Ilum-
lierto dos Santos, José Aguirrc
Manuel de Meirelles Freire, José Ar-
thur de Moura e Adoniro Krauss.

A coliaçuo das ordens sacras
deve ser sempre dada pelo bispo
c sempre pontiftcalmcnle. D-jtnos
em seguida um simples resumo
desta Bolcnnissima cerimonia.

A ordem do presbytero, honlem
conferida, dà ao ordenando o poder
dc ollerccer o santo sacritlcio, dc
abençoar o povo nos asscmblcss c
na administração dos sacramentos;
de presidir as reuniões que se fo-
«cm na
o culto
gar o palavra dc Ucüs, de quem
são embaixadores e dc administrar
os sacramentos.

No acto da ordenação, collocam-
se os diaconos cm meio circulo,
revestidos dc amk-to. alva. cingulo,
manipulo e estola o tirainllo, trn-
tendo no braço esquerdo a casula.
symboio do [«oder saccrdotal, c na
direita uma tocha c uma fita ou
(aixa branca.

Era Irente a elles, no meio do
altar, o bispo paramentado ponti-
ficalmcnle sfnta-se no laldistorio
e o arcediago apre**nta ao bUpo
os erdenandes, dizendo-lhe estas
palavras: .

« Revmo. padre, a Sanla Madre

grols suoordotos u ostes diacono.s
pi'08OlltO3,>— Sobois bí não oi les dignos?
pergunta,o bispo.

A' rusposla luvornvol do arco-
dlugo, ripllea o bispo; Deus seja
loviido. •

Em seguida o bispo dirigo-so no
povo o, .iombrando-Ilio qno é de
sou intoresso possuir sacerdotes
snnlos, o Inlerpalln paru dizer o
quo pensa daquelles diaconos.

Si ninguém roelamn contra n
ordouução, o bispo dirige-so nos
orilouuntlos, rocorduiido-llics n nn-
luroza, o origem o as sublimes
funeções do sucordoeia. Os prosby-
teros silo os suecessores dos 72 an-
ciõos quo,'por ordem divina, Moy'sés cscolliou paru ujudnl-o om sen
niinistario.listcs anciãos figuram
os 72 discípulos quo Jesus enviou,
dois a dois, pura prógur adeanto
dolle, por suas palnvras o exem-
pios. ;,:

Depois .tj^steS discurso, dá-se a
oommovòntá}6orimonia da prostra-
ção. !.;.;.'.

Exlendidôs de bruço-sobro o pa-
vimenlo do.Suntuario, os ordennn-
dos ucompanham o bispo o o clero

3uo, 
de joelhos,"recitam a ludoinhu

03 Santos, invocando o auxilio
du corte celeste sobre uquelles elei-
tos do Sonbòr.

A esta cerimonia suecedo a im-
posição das mãos.

O bispo, om silencio, impõe as
duas muos extondidus sobre a ca
beca do cada ordenando.

Todos os ;¦ presbytoros . presentes,
revestidos de ostolas,- lazem a mes-
ma coisa.

O bispo sóbo do novo para o nl-
tur; dopois,: voltnndo-se pura os
ordennndos, extoiide suas mãos so-
bru elles; todos os suoerdotes o
imitam, c então ellc recita umu
jorução, conjurando a Senhor do
lhes dar o Espirito Santo o a gra-
ça do sacerdócio.

Depois, os-jbispo cruza sobro o
peito dos ordétiaiidos u estola, que
como diacohps traziam sobro o
liombro esquerdo, e Ihos diz : Re-
cebei o juqo do Senhor.

novoste-os^do onsulu, dirigindo-
lhes estas palavras : Recebei a tu-
nicasacerdoidl; ella designa a
caridade. .:'* •

15 o sacerdote serú o homem da
caridade, a caridade personificada.

A casula dévoestor dobrado por
detrás, porque'os ordenondos ain-
da não receberam toda o graça do
sacerdócio ; ó ísó depois de lhes
conferir o poder de perdoar os pec-
cudos quo o bispo a desdobrará
completamente,

Se.rue-so úm*bello prefacio o,
após elle, o. bispo entoa o Veni
Crealor, qno todo clero canta para
chamar sobre ós ordenondos o Ks-
pirito Snntificàdor, com todos os
seus dons. ,/

Umquanto o'coro canto esto bel-
Io hymno, o bispo consagra as
mãos tios novos presbyteros, por
umu abundanteuneção do olepdos
cnteehumenps.;,

As mãos ungidas dos r.ovos sa-
cordotes são ligados por umn lar-
ga fita bronca, qua deixa livres os1
dedos, com os.quaes o bispo lhes
foz tocar o caj.ieo contendo vinho
o n putona contendo a hóstia, di-
zcndo-lhc8 : Recebei o poder de of-
ferecer a Deus<.ç sacrifício c de ce-
lebrar a missa, tanto pelos vivos,
como pelos dcfui{ctos.

Eil-os eternamente sacerdotes, se-
gundo a ordem«:de Melc.hisedecli I

lüles offereocm o celebram o
missu simultaneamente com o bis-
po, consagram -oí conimugairi com
ellc. ZZ

Acabada a cómmuiihão, recita o
bispo esta boniíu untiphonn, com-
posta dus palavras dc Jesus a seus
apóstolos, depois; dc os tornar par-
tieipanlcs do ;tóü corpo e do sou
sangue: <NãoZms chamarei mais
servos, mas melis amigos, pois o
servo ignora 'ontque 

faz seu se-
nhor e vós sabèiè)tudo que eu te-
nho feito nomeio de vós.

Os novo3 presbyteros prostram-so
dopois aos: pôs ^ÍOO -.|)ispo que lhes
iiiipOo as mãos i|Ki!cnilo: Recebei o
Espirito Santo ptt&pecradps ,setm«,-
reniittidos a uquelles a quem às re-
mittirdes e retidoituuqiuillesa quem
os retiecrdes. ,-

Para mostrar n plenitude do seu
poder, desdobra-lhos a casula, tliri-
gindo-lhes estas palavras:.llevista-
vos Deus. da túnica da innocenciu.
Os presbyteros proferem então os
votos dc respeilo-o obediência paro
com o bispo, o.iCste oceeitn esta
profissão, dando o beijo du paz a
lodo.s os novos presbyteros, o ns-
sim oo terminam eslos bollas o
cominoventes oerimonias.

Ao livangellio ocoupou o tribuna
sagrada o revmo. .nrcipivsta lizc-
quias Oalvão da Fontoura mie,
depois de saudar á Virgem lm-
muouluda, ao exipo. sr. bispo dioire-
sano tr aos novos presbyteros' fnlou
brilhantemente sobre o seguinte
nssumpto:—O sacerdócio c n Vir-
gcin imniaciilada.

No solio ó exmo. e rovmo. sr.
bispo diocesano teve como tissislcn-
tes os rovmos. óbpituliresar lprcs-
to Kzeqiiios Oulvno da Fontoura,
thesoureiro mor Antônio Augusto
Lcssu o iiionseiihores João Alves e
Homem tle Mello.

Serviram do diaconos os revmos.
capitularei Eugeriíò Uins Leite c
Julio Murcondes-.de Arnujo c Silvn,
dirigindo us cerimonias o exmo.
monsenhor dr. Benediclo P. Alvos
de Sousa, auxiliado polo revmo.
padro Munuol Yi|lllel"' sr-crelario
particular do exmo. sr. bispo.

A's r, horas nu j tnrde suhill dn
Ciltlicdral imponmilissimu procis-
suo em que lomurum parlo todas
ns irmaiidados, confrarias, ordena
terceiras, nssocauçtics . religiosas,
grande numoro Úp nlumnos tio di-
versas nulas de^cnlecismo, todo o
clero regular e secular e revmo.
cabido.

Sòb o pnllio ifl. ooolytodo pelos
exinos monsenhores .lorio Alves, p
Homem di) Mello, o exmo. sr. bis-
po diocesano, conduzindo o Santo
Lenho,

Tocírom bonitas poços, duranlo
o trujeeto d.i procissão, osoxccllcn-
tes bondas do musica Ettoiv Fie-
rámosca c Cuido Mônaco.

A' frente da pro<*i*são, numero-
sissimo grupo de Kilhas de Mnriu,
guiadas poloà revmos. padres Si-
mão I''lorimlino 

"e 
Ângelo Murtini,

ia entoando bcllissimos cânticos
em honra de Nossa Senhoru.

Voi também grande o ucompn-
nlinmcnto do atijosc virgens, sendo
incalculável o numero de pessoas
quo acompanharam n procissão, ou
a esperavam pelos ruas do Iriangulo
central.

Na Sú era quasi impossível o in-
gresso.

Pregou A entrada da procissão o
rovmo. orcipreste EzcqUins tialvão
da Fontoura, que fez um bonito
epílogo das roníerencios realizadas
durante as novenas.

Terminaram as solcnnidadcs com
o Te-Dettmf. bençam do Santissi-
mo Sacramento.

llontom fomm distribuídas, por
oceasião <*1u3 festas, ceroa du 200
oommunliõos,

?|. V OiniR.M TniifliunA no Car-
mo.—Hojo, ás 8 horas tlu manhã,
missa du requiem, como no dia 7,
cm suffrogio dos S. 8. Pontífices
Pio IX oloflc XIII, A's (1 o 1*12
liorns d« tarde, emito, em curo, po-
los irmãos, nlterniidriineiilccom os
alumnos do Oymnneio, dos Cinco
Psálmoiida Mariti, do Totupulchra,
incoiisação h imiigom do Nossu
Sonhora a bonçnm oom o Snntis-
simo, rccilaiido-so-n oração indul-
geneindii polo Sarilo Padre Pio X,

A' noilo illiiminnção.
No dia 10, ás 8 horas do manhã,

solenno missn pontificai polo irmão
exmo. o rovmo. monsoiihor João
Alves Coelho Guimarães, cantada
polo coro da Associação dus Mãos
Cliristãt) opancgyricodn finmoculii-
da polo rovmo. padre João Man-
fredo Leilo, illustrado professor do
Seminário Episcopal,

Acabada a missa, effectuar-se-á
a collocação, no odro da ogrejo,
do umo lapide commemorativa das
festas celebradas duranlo o anno,

Um seguida, canlo do Te Deum,
bençam com o Santíssimo Sacra-
monto o distribuição do um bello
folheto—lembrança dus ditos fos-
ta.

Nosso dia, a Ordem Torcoiro, ro-
presontnda por uma commissão do
irmãos, irá saudar o exmo. e revmo,
sr. bispo diocesano, congratulam-
do-so com s. exo. pelas foslas jubi-
lares celebradas com todo a dioce-
so, c enviará ao Santo Padre Pio
X umn mensagem congrnturutoria,
implorando de S. Santidade a Hen
çam Apostólica.

Nos dius 9 c 10, (er-so-á, en-
tre os irmãos e irmans o mais fieis
uma collccta que será enviada ao
SS. Popa Pio X, para o Obo-
Io do S. Pedro.

-I- Noticias. O exmo. o rovmo.
sr. bispo do Pclropolis, d. João
Francisco Rroga, conferiu a 30 de
novembro ultimo, din do S. André-
Apóstolo, no Cathedral do Petro- |
polis, a sagrado ordem sncerdolaj j
ao revmo. diacono José Maria Cor-1
ròo Caminha; natural da mesma
diocese, filho do finado dr, Anto-
nio Ferreira dos Santos Caminho,
e do exmo. sra. d. Francisca dc .1.
Corroa Caminha, o sobrinho do
fallécido monsonlior João Aurclin-
no Corroa dos Sanlos. E' o pri-
meiro sacerdote da diocese, ordo-
nado pelo actual sr. bispo de Pe-
tropolis.

Serviu do padrinho o rovmo. sr.
pndre-G-uilhermc Vollet, suporiordo
collegio do S. Vicente de Paulo,
dos r. r. p. p. da Congregação da
Missão, em Pclropolis.

O revmo. podre Caminhn celebrou
suo primeira missn na egreja do, N.
Senhora do Amparo, ern Pctropolis,
ea,1 .-de janeiro de 1005, contará sua
primeira missa solenno, na matriz
do N. Senhora da Gloria, no Ilio
do Janeiro, ondo bo bnpiisou, pré-
gundo no Evangelho o distineto
orador sacro r
fredo Léile, prolessor
Episcopal de S. Pnulo. O podro Cá-
mirihii loi nomeado coadjuetor da
parochia do Potropolis.

estatística de café
Polo commissão respectiva foi

lavrado o seguinte i
.•AHECUIl

A commissflo abaixo nsslgtiodo,
da Sociedade Puulistu do Agricul-
liiru, tomando ern consideração o
estudo do sr, Joaquim Franco dn
Lacerda sobro a ostatlstleo do cale,
lumonta não podor emittii' parecer
a respeito, cm vista du lulla de
documentos olllciuus paru iipoinr
na siins eonclusôes sobro a oxacti-
dão dos elementos numéricos, co-
nhocidos no momento, o quo sor-
vem do buuo ú moviinoiitoção dos
mercados.

Assim opinando, a commiasão
roconlicco quo seria do grando vun-
tagom paru a lavoura o para o
comhiôrolo n creoção do uma re-
partição oxclusivurhento encarro-
gadu do colloccionur dados olilciuos
pura a orgnniznçáo do uma esta-
tislica mundial da producção e con-
sumo do cafó, o, noste sentido, en-
tende quo a Sociedado Paulista de
Agricultura devo dirigir-se ao Go-
verno Federal.

S. Paulo, 7 do dezembro do lflO-f-,
—Antônio Prado, Veiga Filho, ro-
lutor; Raul de Rezende Carvalho,
Olavo Egydio, Joaquim M. M. de
Siqueira.

COLLEGJO KUHLMANN
Esle estobolocimento de ensino

realizará depois de amanã, á 1 ho-
ra da tarde, no salão do Club Ger--
mania a testado encerramento do
anno lectivo do 1004

ESCOLA DE PHARMACIA
Uma commissão do graduandos

da Escola dc Pharmacia, composta
dos srs. Ranulpho Guimarães, Or-
lando Paranbos, ,1. F, do Macedo
Soares o Arthur Itibeiro, dirigiu-
nos um convite puraa solcnnidadc
da collação do grou quo será con-
leridu oos graduandos dosto anno,
depois do amanhã, á uma hora da
tarde, no Salão Steinicay.

TELEGRAMMAS RETIDOS
Acham-so rolidos na Itopnrtíçáo

Geral dos Telogrnplios os seguintes
telcgrammas i

Do Antolng, para Loloanluo ; do
Buonps Aires, pura Murgol Miran-
da, ílolol dos Extruiigeiros ; do
01o, pnra Francisco'Parcira Dins ;
do Porlo Alegro, pnru Josué For-
reira Lima-
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DESASTRES
A espanhola Doloros Mnrtino,

do 00 annos do odude, moradora á
rua do Gozomctro n. 2, estando no
largo do Palácio a espera do um
bond, honlem, ás D horns da tarde,
loi atropolladu por um bond elo-
et rico, ficando bastante contun-
dida,

Dolores Mnrtino foi submoltida
a examo do corpo de delicio,, na
Policia Central, polo dr. Honorio
Libero, medico-legista, quo lho
constatou a existência de gru tida
numero do contusões na cabeça e
no corpo.

A offendido, depois de medicada,
foi internada no hospital da Santa
Cusa dc Misericórdia.

Do facto tomou conhecimento o
dr. Hudge Hamos, 4." delegado, quo
instaurou inquérito n respeito.

— A menor Loretta Mussini, do 9
nnnos do cdade, filho do Leonardo
Mussini, residente á rua dos Vo-
luntarios da Pátria n. 22, preten-
detido atravessar correndo a ave-
nida Tirudonlos, hontem, ás 7 ho-
ras da noite, foi atirada ao chão c
pisada por umcyclista, ficando con
iundidu na cabeça e nos braços.

Do fucto tomou conhecimento o
cupitão Estunislou Borges, 3," sub-
delegado dc Santa . Iphigenia, que
instaurou inquérito a respeito e
mondou submettor a offendido a
exame do corpo do dolicto, na Po-
licia Central pelo dr. Honorio Li-
boro, medico-legista.
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Serviço para hojoi
do dia, o capitão

NOTAS P0LICIAES
Foi exonerado do cargo tle car

cerefro da cadéa de Capão Ho-
nilo do Puraiipáunemn o sr. Ha-
phaol Toldas do Oliveira liamos,
sendo nomeado pnra substituil-o o
sr. Luiz Anlonio de Oliveira. |

|
A Dirõcldrin do Serviço Sonila-

rio remetteu no sr. chofo' do poli-
cia o resultado da analyso a quo
procedeu o Laboratório do Annly-
scs Chimicos nas visocras de The-
rosa Salerno. nniilyso ossa pedida
polo dr. Antônio dc Godoy, para
satisfazer a umil requisição do dr.
juiz de direito da fi." vara. Foi on-
coittrndn pequenissimn (pianlidado
de cobro, nas vísceras, não poden-

jdo. o.operador concluir: que tives-
se-havido cnvoncnnmenlo.

PEQUENOS FACTOS
•Os menores Josó Antônio, de 5

nnnos de edade, filho de ""Antônio

Pinntlo, residente á rua Glycerio
ri. lfi-I, o João dos Santos, filho de
Manuel dos Suntos, por motivo
futil, travaram-so de discussão hon-
tem, ás 4 e meia da tarde, na rua
Barão do Iguape.

Repentinamente o menor João
dos Santos ngorrou uma podro e
atirou-a contra o seu contendor,
ferindo-o.

O offensor foi proso o apresenta-
do ao tlr. Oscar* Horto, Io subde-
legado do Sul da Só, quo tomou

cvmaputlro'.!.N.-Man- conhecimento do facto o mandou
do Seminário submettor o offendido a exame dc

corpo dc delicto.
—O dr. Ascanio de Cerqueira, 3o

delegado, esta processando o me-
nor vagabundo Anlonio Kamqs, de
10 annos dc edade, afim dc inter-
nal-o no Instituto Disciplinar.

—O sr. Buyan, empregado do
Ligíif and Pawer, viajando desta
capital parn Parnahyba
tado por um grupo *'

que lhe passaram 
*

giboira8.
A victima nprosontou queixa ao

dr"; Josò Roberto, Io delegado au-
xiliar, quo telegrophou ao delega
do daquelia localidade ''
de serem dadas as
quo o caso exige.

—A' requisição do dr. José Robor-
to, Io delegndo auxiliar, foi hon-
tom submcttida a exame do sani-
dado, pelo dr. Honorio Libero,
medico-legisla; a portugueza Maria
da Luz, demônio, que -voe sor in-

i tornadu no.Hospício de Alienados,
: _Lpor umu questão' pecuniário,
os menores Salvador Stebano c
Juvenal Gorgulo travoram-se de
razões limitem, a 1 hora da tarde,
na rua Coronel Murso, sahindo le-
vèinénte ferido na cabeça o de no-
me Salvador, que foi medicado na
Policia Central.

Superior
Fonseca.

O Corpo do Covallaria dará
1 offlcial paru ajudante de dia,
força para acompanhar presos ao
Fórum e a guardo do Palácio; for-
nocondo com a infantaria a guarda
du Cudeu, 1 inferior oi cubo pnra
a guarda do Hospital e duas orde-
nanças pura a secretaria „do Com-
mando Gera

31701 n 31800 , , , «000
30301 a 30400 , , , -I SfOOl

0401 o 0500 ,, I .', afoop
52101 a 52200 . , , 3*000
Todos os números terminados cm 0

tem 1$000.
Pedidos A Companhia Nacloiml tia

Lolcrias dos Estados. — Caixo, 810. «•
S. Paulo.
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Jockey iClub Paulistano
Nfio tendo ficado satisfeita a ãU

fectoria desta sociedade, com o re-
sultado das inscripçõos para a

O S.» batalhão .dará a guarda con,j(]a jnicial, resolvou doixal-qa'•' *" -"'--' --¦ -- ' ib do cor-, do Hospital e 1 official para a guar-
da do Palácio.

O 4." batalhão dará i official para
guarda tlu Cudéu.

A Gunrtla Civica da capital dará
a guordu da Policia.

Os demais corpos darão o serviço
do costume.

Amonuense de dio, o sargento
Arth u r.

Uniformo, 1.'

Está encarregado hoje do serviço
tio vaccinação contra a viiriolo, na
Directoria do Serviço Sanitário, das
11 da manhã ás 3 horas da tarde,
o inspector sanitário, dr. Affonso
de Azevedo.

toi assai-' 
do indivíduos,

revista nns ai-

no sentido
providencias

CONTRA A TUBERCULOSE
Darão consultas hoje, 9, no Dis-

pensario Dr. Clemente Ferreira,
a rua Libero Badaró n. 20: — de
11 horas ao meio-dia, o dr. Mello
Barreto; de meio-dia á 1 hora, o
tlr. Julio Xavier; de 1 hora ás 2,
o dr.Clemoatc Ferreira; do 2horas
ás 3, o tlr. Rego Barros.o de 8 ho-
ras ás 4, o dr. Araripe Sucupira.

Os exames . laryngoscopicos so-
ruo feitos pelo tlr. A. do Compôs
Sallcs, ás quinlnB-fciras o sabbá-
dos, de 1 ás .2 horas, e os exames
bacteriológicos, das 8 ás 4 horas;
pelo dr. Palmeira Rippor, à- segun-
das-feiras, polo tlr. Gama Cerqueira,
ásquartas-feiras; pelo dr;Montciro
Víanna, ás quintas-feiras,-e pelo dr.
Ulyssos Paranbos, nos subbndos.
ás mesmas heras.

O sr. tlr. Josó Roberto, I.° dclo-
gado auxiliar, íoi honlem informa-
do, por telegramma, de que um
empregado da I.ight, quando vio-
juvn tio troly pela estrada de l'ar-
nobyba, foi 

'assaltado 
por um gru-

po do ladrões, qno o despojaram
''^auSiidcttmbom 

pòr teic, 
"SOCIEDADE 

PR0TECT0RA
gruinmn, rccõmmèndou uo delega-
dd local que dó Iodas aa providcii-
cius quo o caso exige.

DOS POBRES

A policia da cnpitnl foi informa-
da de nuo ern Bebedouro foi pre-
so Avelino Lopes de Oliveira, che-
fo de' uma quadrilha da ladrões,
tambom criminoso em S. Simão.

GREVE'EM S. ROQUE **
Por um lamentável descuido de

revisão saliiu honlem udultc-
rado Q sentido de um dos períodos
do uviso que o* cúhsolbeiro da ad-
ministração du Società Italiana dc
Espoliação Enrico DelVAcqua,
mandou affixur ii porta do fabrica
lie S. RÒque, suspendendo os tra-
biilhos du turma por tempo iude-
terminado.. .

Onde se. 10, portanto: «com pra-
:er deliberamos lecliav u fabrico',
elo, leia-se «cum pczur, etc.»

GARCIMA fvIAHGOSTANA
lio sr. dr. C, Celso do Saboyn o

Silvo, coiisul do Brasil ua Ilha dn
Mudoira, recebemos Ires inlercs-
snnles phòlógrapliiiis', umo do sa-
pòtado IVrú, lirad/i cm 1898qiian'-
do pqiitílle cavalhoiro cru cônsul
cm Cnballo-Eoüha, o os demais do
arvore frubiifera)Gáfcinia mangos-
lana, originaria ÍW8 Molucos, cujo
friu.lo dò tainanho do umo laranja
pequena reuno uo goslo do lho-
rniigo o tbi.uvo o u reputado o
mais delicioso dn índio.

MAÇ0NARIA

A directoria desta sociedade avi-
su-nos t|uc transferiu o seu con-
sultorio medico rata a rua Maro-
éhol Doodoio n. lã-A, onde o ser-
viço clinico continuará n ser feito
toilos OS dins utois, du lt horas dn
manhã n 1 hora da larde, sob o
direc;ão do dr. Brito Pereira,

Movimento tio Matadouro Muni-
cipó!, no din 8 :

Foram abatidos Ml bovinos, fa;l
suinos, -í ovinos o fi vitellos.

Foruiii-inulilizndosr 8 suínos por
cysticõrcus; 24 pulmões, 1 fígado
c (i intestinos delgados do bovinos
•' lõ pulmões e 4 ligados do suínos.

Emblema do carimbo : Marreca,

Km tSK*."i havia na Aücmanba 4$
companhias de soguros dc vida.
Nesse anno os seguros augmenta-
ram tK6.18C.81t marcos, ou sejam
õl *i. a mais que cm 1902. Os se
guros que terminaram por faüeci
cimento ou qualquer outra causa
subiram a 127.17A.iA3 marcos.

Os lucros realizados em 1903 {tgreja Cathohca pede que consa-

.}. Missas.—Celebram-se hoje ns
seguintes mitsas de devoção:

—A's 8 horas da maithã.em louvor
de Nossa Senhoru das Dores, cm
seu aliar, nn egreja da Sé.

—Na egreja <lo Vcncravcl Or-
dem Terceira do Carmo, às 8 ho-
ras. «Mii honra do S. S. Coração dc
Jesus.

—No do Convênio do Carmo, cs
Sc meia horas, em honra do Senhor
dos Passos, promovido pclJ re-

egreja, para prestar a Deus specliva irmandade. .
que lhe 6 devido; da pré-- 

* —Em Santa Ceeilia, às 8 horas,
cm honra do S. S. Coração de
Jesus.

—Na matriz da Glorio, no Cam-
bucv, missa e recitação da coroa
de Nossa Senhora das _üores, ás 7
c meia horas da. manhã.

•j- Santa Iphioenia.—Começam
hoje. ás 6 e meia horas da tarde.
-nesta egreja, as novenas cm honre
da Immaculada Conceição.

Haverá termao todas as tardes.
4- Recoliiimesto da Ler.—Con-

li nua::! as solcnnidadcs do Mcz
Maríano nesta egreja.

Terminarão no próximo domin-
go, 11 do trorrente.

Anlc-hontcm e honlem a fachada
da egreja esteve vistosamente illü-
tjminada a luz electrica.

NOTAS FALSAS
Prosegiiiq hontem, lio posto po-

liciul do Braz, o inquorito sobre n
apprchcnsào das trinta o tantas
mil cédulas falsas dc que nos le-
mos referido em edições nnterio-
res..

O sr tlr. Augusto Leite, h: do-
legado, fez tomai-por termo tis de-
durações de llumulo Bisaglia c
Augusto Soletta, os quaes, cnliv-
tanto, nádn adoentaram ao que te-
mos publicado.

Hojo proseguirá o inquérito, que
será acompanhado polo sr. dr. (Jo-
mes Cardim, ndvogudo doj oceusa-
dos.

A PAU
Josò Jacintho Caçador, residente

no Itio das Pedras, encontrando-se
com Firmino Jorge da Silvo, hon-
tem, á 1 hora da tarde, na 5.* Pn-
rada, resolveu liquidar uma quês-
tão anliga qua havia entre os dois
c chamou-o a laia.

Palavra puxa palavra, José e
Firmino começaram a discutir, di-
zendo um no outro os maiores «
mais pesados insultos; Firmino
Jorge enfureceu com o seu conlcn-
dor c, empunhando um grosso
«•acete, deu-lhe valente cacetada,
fugindo.cm seguida. , .. _,

O oltcndído, acompanhado de di-
verso* populares, sahiu em perse-
guiçSo de Firmino, que corna dc-
senperadamente pela estrada que
conduz á Pcnbn de França: ao
chegar a esta Irvguezia, o oílensor
loi preso cm flagrante pelo italiano
ISertoni Hugo, sendo conduzido á

Íirescnça 
do 10.- subdelegado do"traz, 

que Icz lavrar conlra elle_ o
competente auto, instaurando in
quente.

Manuel Jacintho Caçador íoi sub-
metlido a exame de corpo de deli-
elo. pelo dr Xavier de Barros,
medico-Iegúla, que constatou a
existência de um Icrimento «xjntu-
so na região superciliar esquerda.

AGGRE8SÃ0
O leiteiro Joüo ftapozo, portti-

iMioz, depois do violenta altercação
com a sim patrícia Maria Bosa da
Conceição, residente u rua Peixoto
Oomide, hontem, ás õ horas tln
lorde, deu-lho diversas pancadas
com uma das latas do leite, feriu-
do-a. „

O oggressor foi preso em flagrou-
te o recolhido ao xndrez do poslo
policial dn Consolação, a disppsi-
cão do capitão Alfredo Borba, 2/
sub delegado, quo tomou conheci-
menlo do fucto e inslatilou inque-
rito a respeito.

A oflondidu foi suhmottidna exn-
mo do corpo do delicio, no gnbi-
nele medico dn Policin Central
pelo dr. Honorio Libero, medico-
legisla, que lhe conslolou n exis-
leucin de pequenas .contusões na
cabeça o no corpo. , «j

Grande Oriente Estadual.—
A Secretaria 'Geral do Estado está
aberta todos os dias úteis, das 11
ás 3, o de noilo das 7 às 8, na rua
na rua Tabalingueru, 18, (telepho-
nn, 612).

Sessões ohuinaiuas mensaes :
Da assembléa geral dc delega-

dos — dia 20.
Do Consistorio—dia 1.
Do Conselho—dia 18.
Do Tribuna—dia 10.
Da Loja Unily—1.» sexta-feira

do mez.
Sessões oiidikakias dus Lojas

semanaes:
Segundas-feiras— Hcsponba, Bo-

mn, Commercio e Scioncias, Anti-
ca Boina.

Terças-feiras— Obrciros do Tra-
bnlbo, Portugal Itália.

Quartas-feiras—Sõto do Setem-
bro, Piratininga.

Quinlos-feiros—Amizade, Guillicr-
mo Dins, Kslrclla da Liberdade.

Sextas-feiras—Garibaldi, Giusti-
zio o G. Mazzini, Giordano Bruno,
Ordem o Progresso;

Sabbados—1.' Maggio.
Dia 12—Sessão extraordinária de

ossembléu tio delegados poro se-
gundu discussão do projecto da
lei.

Dois cheques do 50:C00$000 serão
expostos uo dia 12 do corrente, na
agencia da Loteria Esperança, parn
prompto o inimodinto pagamento
dus duas sortes grandes da Loteria
do Natal, u extrohif-so errí 15 do
correíilo.

abertas atè sabbado,
rento.

•%
Dopois do arsênico administrado

pelos urgentinos nos seus animaes
do corrida para lhes «abrir o fo-
lcgo>, depois das esporas olectricós
com quo alguns jookeys pretende-
ram excitar os sous porelheiros,
nugmentondo-lhes a resistência o
a volocidodo, appareoc agora a ul-
tima palavra no gênero, sob o no-
me de doping, com a receita que
abaixo publicamos e que extraiu-
mos dos Notas e Sciencias do Jor'
nal do Commercio.

Loiam-na os interessados e ve-
jam ató que ponto pode chegar o
gênio humano, quando movido pe-
Ia ganancio, pelo desejo de grande»
-lucros!

«Que vem a ser,o «doping» ap
que tanto se Inla neste momento
no mundo'sportivo da velha Eu-
ropa ?

O «doping» 6 uma drogo quo
certos prepuradores de cavollos de
corridas, oo que parece, admlnls-
trnm a sous animses para super-
activar suus fuculdades locomotn-
zes. O cBoIlctin do thorapeutique»
dà a seguinte composição desse
preparado: 25 centigrammas de ar-
scnioto dc strychnino, 50 centi-
grammas do cafoinn e 1 gramma
de cocaína. Stmilhante mistura è
incontestavelmente um fortlficantt
enérgico. .,.. *7\.m

O motfo«e fa«*rf*fcHvalIo"eflMf;
lir esta pilula ó divertido. E' ella
collocndu na cavidade praticada
numa bella cenoura, bnstanto qp»
petitosa, que so apresenta ao ca.
vallo 40 minutos antes da carreirai
e o animal está prompto.

O boletim do qual tirámos esta
formula não hesita cm declarar
severamente que os «administrado-
res do dopings> são falsificadores
do mercadorias sporlivas e que de-
vem, como tacs, incorrer na pena
do desquolificação.»

Na corrida realizada no dja 1 do
corrente em Buenos Aires, no Hip
podromo Nacional, cahiu o joakoy
Buiz, quando pilotava n cgua Piai-
santéne, no terceiro pareô.

Em conseqüência da queda, o in-
feliz jockey teve uma commoçíip
corobral o irocturou o osso do nariz.

Os jornaes argentinos, que noti-
ciaram o uccidente, reclamam cori-
tra n maneira de correr de alguns
dos jocltoys, quo não trepidam em
dcsqarrar o trancar os adversários,
occasipnando-lhcs graves conso
quencias.

 »»»»?¦"- ^—

ESCÂNDALO

Movimento tln Santa Casa de
Misericórdia, no diu 7 de dezem-
bro:

Existiam, .!.r,3; entraram, 18; sa-
hirom, 21; íaileccrum, 2; existem,
«S. ' .

Ucrnm-se 110 consultas ; prati-
caram-se 12 pequenos curativos,
2 operações; nvi;iram-se282 receitas.

Medico do dia, dr. Volcriano do
Sousa.

Mecrolosia
Antc-hontcm, á noite, fallecou re*

pontinnmonte à poria da Pliarmü».
cia Popular, do ruo Quinzo tle No-
vembro, o sr. Arthur Pirito Bas-
tos, guarda-livros da casa commcr*:
ciai A' Favorita. ,

O seu corpo foi honlem inhuma
do no cemitério da Consolação..

Fallecerom: ., '¦:,'..,
No Hio: o sr. capituo Emílio AN.

ves de Brilo, tunecionario aposen-
lado do Estatlo do Bio, o o sr. ca-
pilão Francisco Rodrigues Silvo.

Em Campinas, a senhorita Oli-
via Isabol Coi roa, filha do sr. An.
tonio Uodriguos Corrêa.

Em S. Carlos do Pinhal, a sra,
d. Amélia Junqueira.

Na Campanha, Estado de Minais
a senhorita Cândida dc Araújo Fcr>
reira Lopes, (ilha do sr. Eulalio as
Veiga Ferreira Lopes.

Corria a branda noile, oram dez
horas, quando duns senhoras cor-
ivctamente trajadas, encontrando-
se no rua Direila. quasi cm frente
á agencia do loterias do sr. Julio
Antunes dc Abreu, aggrcdiram-sc
mutuamente, armedas com as rc-
speclivas sombrinhas. Não tinha
havido n menor discussão entre
cilas, nfio obstante, o facto não
deixou do produzir o seu nlartlc;
muita gente correu para o locol,
a/*, mesmo tempo uu« o rondnntc
intimava as duas clcgenlcs conlcn-
doras a comparecer á Policia Ccn-
trai. , • ,K foi o quo se deu, 61 l>ciri que
houvesse o protesto da porte de
alguns transeuntes, que entende
ram que uma senhora nfio pôde
ser intimada n comparecer á poli-
cia, ainda que seja apanhada cm
flagrante de pugilnto.

Chegadas 6 policia, as conlcndo-
ras cxpücaram-so perante n auto-
ridnde de noilc. Tinham lido uma
discussão anteriormente ao lacto,
por um motivo insignificante :—a
loteria do Natal, lima dcllns affir-
mava peremplorinmenle que este
anno nao se cxlrahiria a celebre dos
MüiJütJsiJOO c a outra impugnava
essa afCrmaçío por ler visto em
poder de um seu sobrinho um bi-
lhete inteiro da lal Iwtsrio. Vae
dahi, brigaram. .

A autoridade viu-se cm serias
difficuldades para resolver o cs-
sumpto, e-08 senhora*;- continua-
riam cora suas opiniõw divergen-
tes. si um nos-.o repórter que se
achava naquella repartição, nüo li-
vesse altirmado que o Correio dc
hoje publicaria um annuncio nesse
sentido, da agencia dos srs. Julio
Antunes, estabelecida cxsctamenle
nas proximidades do logar ern que I
deu o escândalo- l

Depois rie espcrlmenlnr Iodos os ro-
médios lllusorios ipio se nnnuiiclam
t que mnis te nnradcco n clllcacia
iiAiucAi. tio «Dleeilivo Mojnrricla*.
culn siípcriorldndo t-srtfi boje tinlvcr-
jidiiiiiile «ruiillriiitidu nas doenças do
i-stomofio.

Foram ns curai desesperadas no
pessons multo conliccltlas, que o lo-
uniram durante Ires mezes, que lhe
valeram a fiimn ; um so* cslolo, porím,
produz melhor icsultntlo que umn du-
ila de Irnscos dc qualquer oulro re-
médio, pois que, alem tle ser o único
curativo radical do estômago'c do In-
li-sllno, tem iliiuoiia ncçúo calmante,
é digcsl.vo e purillccdor dos aliineii-
Io». .-'.-;.

E' preciso «Igir que catln hóstia
Iragn gravado o nome: «Digestivo
MoTarrlelo*.

iiciiiin-Ui eer.il no firnsll r nhtirma-
cia ilosiri.SII.VA AIIAIJO * COMI»,
run Primeiro de Março, u. 3, Ilio dc
Janeira; e nas principaes dtogarías
pa Europa e da America.

LOTERIAS
l.isl.i dos prêmios da loteria da Ca-

pilai Federai, rxlraliida honlem, se-
gundo telegramma recebirie pela ngen-
cia geral do sr. Ituben CulmorScs:

1312 20««?000
10301 3??gí!S?
Í12 24WÍ.X»-

7 rnEMios db üOOjOOO
u« con ("¦¦
7761 11122

12 pnEMios de 2UOS000
1711 1970 2920 311.»
4046 55SK Cm G721
7011 7300 10352 125M

20 rnrMios db 10ü$OOX>
121 432 ('-'• ?-l>

U£f, 5314 7226 KXT4S
11Í17 11502 115S2 11758
126TO 1ZÍ75 13309 133GS

ArrROXlllAÇÕES

2U
3931íoesr.
11765

1311
«a»
Sil

1313.
1CE02 .
«13.

K»i$<«10
lüUíttO

ASSOCIAÇÕES

CnonE'A Cluii.— Domingo, lltjjf
corrente, ás 2 horas, nn sede spi
ciai, a rua Uarfio dc Iguape, n. 67|
assembléa geral extraordinária, pa«-
ra tratar-se tio -I.» partida dançqn*
te, cm commemoraçâo. do primeiro
annivcrsorio dó Club.

Associação Auximadoiu União
Inteunacional. — Hoje, 9, sessão
da Directoria, òs 8 horas do noite,
na sede sociol, largo do Palácio,
n. 3, 1.' andar.
CniKMii» DnAiiATico e Musicai
Luso BnAsiLEino. Dia 10 do cor-
rente, 63.* recita social.

Gnuro Hecreativo Primeiro db
Julho. — Dia 9 do corrente, as-
sembléa geral extraordinoria, atlm
,1c so submetter a approvação o»
novos lístotutos e tratar dc outro*
assumptos de interesse social.

Grêmio Dramático e Recreati*
vo Brandão. — Dia 21. is 4 horas
dn tarde, na sede social, á rüa do
S. Caetano n. 30, assembléa geral,
para eleição dc nova directoria o
nomeação de commissões que se
devem incumbir dos festejos do
primeiro anniversario da fundação
tio grêmio.

Club de xadrez.— Este cluü,
com sedo nesla capital no salão no-
bre do Progredior, dedica-se espe-
cialmcnte ao cuttivocpropagnnda do
jogo de xadrez e outros congêneres,
não odmitlindo os jogos de azar.

A associação tem por fins:—ftea*
lizar otficialrr.cntc duas sessões pòi
semana (ás segundas c quintas)
organizar torneios d c partidas ede
problemas; installar uma* biblio*
theca de xadrez.

—Segunda-feira, 12, às 8 c raels
horas da noite, continuação do toi>-
neio de partidas, organizado pelo-
club. _.

.. ;.,. .'.¦¦'¦
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Centro Rkuup.ativoSantos Du-
UONT.--A sòdo Booiul dento Contro
riudoii-sodo largado Ulochtiolo, 20,

iiiru n rua Josó Bonifácio, !I A, on-
«iiMii.ii ilançus lodns us quin-

,.8-foÍros, dns 7 6s 11 horns da
¦oito,

Soninn.uir. SaiBNTiPlàA.—Sossilo
ordinária ús quintos feiras, ús 7 o
mein horns dn noite, na saiu n, 0
fln finlorin Webeniluufer, A dlro-
çtorln reuiio-so unlos du 1.* sossilo
ordinário do cudu moz,

s

mm
p ',:

Movimento ferro-viario
8. PAULO RAILWAY COMPANY
Movimento do din 7 do dezembro do

MM;
Santo» : — CurroRnilos no nrmnzoui,

147 viirõpü ; (losciirreoiidos uo iirinn-
zem, !UH; dcsiMrragnnris un pnton, Ü8;
fornecidos no enc», 22.1; carregados nn
ene», 171; llcndns no enes (vnzlos), S2;
d disposição dn enes, depois dus 5 ho-
rn» dn tarde, SO.

Entraram, 10,205 snecns da rale..
Serra : — Correram 18 vlaflons, rcj.ro-

sentiindn vss vehiculo».
Braz i—Carregados com vnrlos gone-

ros, 20 vagões; dcscrirregiidoa com
Vários gêneros, 41.

Pnrj': — ('urroRodos com vnrlos ge-
lieins', i:i.'i vugões: doscniTORndos com
vnrlos gênero», 181; desciirrogado» com
vario» iiinterlnt», l!t.

S. Pnulo : — Cnrregndos com vnrlos
gêneros, 71 vugOos; descuriegndoscom
vnrios gêneros, 70.

Juiidluliy i—Entregues ri Companhia
Pnulisln, 185 vngõe»: recebidos dn
compunlila l'null»tn, 217.

COMMERCIO
TAI.EI.J.A8 I>K ICKETE.S

Parn arrecadação dos direitos de ex-
porlaçao du gêneros ou mercadorias
de pruducçiio do Eslado de S. Paulo.

Borrnchn em brulo  4-1.
Café casquinha, coco, grito ou
beiietieiado 11

Cafó torrado ou moldo ... 11
Carvão vegetal....... 1
Cera 1
Chifres 5
Couros seccos io boi ... 0
Idem salgado . . . . , 20
Çvina animal 4
Idem vegetal ...... 4
Cristnl cm bruto ¦ , . . 7
Follms de rannguo .... 14
fumo 10
6engir.ro 4
Gsníin» 20
Coninis elástica . . . . 4

dn inilopoiulenciii, do inanolrn quo
niolhor nprovailo no publico o n
juizo dn Prefoiliira, n imporlunolu
do dois contos sois contos o cin-
coontn o sois mil o com róis, que
soríi computada noo quinzo con-
los do róis.

Art, 2," l'V (leclurudu do ullliilnde
publloti nllm do sor desuproprindu
a pnrlo do torrono uocossurlu n con-
siruoçaó du ditii estrada,

Art, íí.- O processo do 'dosnpro-

prinçílo só devora sor iniciado dopoio
quo os Irmãos Falchi & Coinn, ns-
signom um termo rospoitsubillzon-
do-sc polo pugumento du dita do-
snpropriução que som foitn ú sun
cusln o conipiitnilu nos quinzo con-
tos do réis oom que u Cnniurn os
auxilia nosso einprcliondinicnto.

Art. 4." A importância do quinze
contos do róis só deverá sor ontro-
gue uos Irmãos Folchi & Comp.
depois do concluídos os serviços
que serão liscalizndos pola Profoi-
litro.

Art, fi." Esln despeso correrá pola
vorbu «Serviços o Obras, do orça-
mento vigonle.

Art. 0." Ficn rovognda a loi n,
074 do OO' do sclombro do 100» o
quoesquer outras disposições om
contrario.

S. Puulo, li do novombro do
1004.

Francisco A. da Cunha Hor-
ta Júnior.

Piza a Almeida.

PARECER N. 120

A Commissão de Finanças ndo-
pto o parecer retro o supra da do
Justiça.

S. Paulo, 30 do novembro de
190Í.

M. Corrêa Dias.
José Ostvuld.
Nicoluu Baruel.

Discussão do projecto n. 87 de
100-1 do sr. tlr. Adolpho Mnin e ou-
Iros srs. vereadores, elevando os
vencimentos do inspoctor de vehi-
culos o ilos fiscaes respectivos, com
pareceros das Commissões do Jus-
tiça e Finanças, sob ns. 82 o
121.

PARECER Ni 82

De accordo com as informações
prestados pelo Prefeito quanto uo

Soççao Livre
A» piiblIcnçiicN en-

vlmlnn imrii eNln Mt'('«
çfio, ilcicm vlrNCinpvo
iiediiipniiliiiili.n An rea-
peelivii lnipnillli.eln.

Pnrnmlenlneão «tos
li.tcreNMnduN, cntnl.c-
leeen.ou, pnra, tnci» pn*
lillençüe», o preço do
40 rifl» por i.alnvi-n.

Dasextire* e
jndeitiniitaçSea

XXXIV
Concluímos o nosso artigo do

hontom afArmando que as compa-
nhius do estradas do ferro o os ros-
peolivos áccionistas, ao contrario
dos risonhos candidatos A indemni-
zuçâo, gemerão sempre, o appre-
hensivumento, emquunto a justiça
não garantir as suas rondns con-
tra a ganância dos especuladores,
quo buscam enriquecer a.custn dei-
les de um momento porn outro.

Isso é tanto mais certo quanto
duplamente so vae nccentuundo a
voracidade energúmena dos damni-
ficados por oceidontes.

Ainda no sabbado ultimo, umn
folha matutina inseriu um entro-
unhado, ussignntlo por Justus —
que não ó, provavelmente, nenhum
copitulistn nom necionisto de in-
duslrias forro-vinrias—que repello
com fúria a simples idéa da ro:
ducção no arbitramento dns in-
domlzaçõesl

O reclnmunte.que não so sup-
põe ser decerto nenhum juriscon-
sulto do sertão, começu fnzendo

projecto dò lei n. 37, apresentado á ' umn OSpeoio de ndmoestnção indiCnmarn pelos vereadores drs. Adol-

Pctücoürao
Os uhnlxo iiHsi»inidni! são tosto-'

iiuiiilins (lo quo nn nolto do 211 do
corroiilo mez, ús 0 horus pouco
niuls ou mono», uin grupo do umas
vlnlu ou tríntn pessoas, onplluiiou-
tins pólos tlr, Murio Grncolto Pi-
nhoiro LI mu, Munuo| Antônio Dui-
mooodu Júnior, Emlliono Pires do
Avlln, Curiós Oosur, Josó Pires
Vluntiu, Josó PlféB Netto, porcur-
rou os ruos dosin vlllâ, om grando
ulgnznrrn, aondo morras oo oirla-
dão Josó Cordeiro, no coronel João
Pedro, no Iritcndento munioipnl.
Os grilos de morra no coronol .lofio
Podro o u Josó Cordolro foram da-
dou com mais .intonBidatlo junto ás
rosldonoins dnquelles cldndãos, quo
uo iichnvntti na cnpital do Estudo,
produzindo grando sobrosalto om
suas famílias. O mosmo grupo fez,
nn rnosmu noite, outras tropelias,
disparando tiros, prendendo indl-
vidtt08 inermos o inolfensivos o in-
limando o iccriumonto do portos a
cidadãos pacíficos, tondo tellecldo
nosta oceasião, do susto, Franoisoo
Lopes, criado du sonhora do oorp-
nol João Podro. Soffrin do lesão
cardíaco.

Pedreiras, 26 de outubro de 1004.
(Seguom qunrenta e uma firmas

reoonliecidns como testemunhas).

Deolaritoão
lovrntlora

para os
A abaixo nssignada,

neste municipio, dcolnri
fins logaes, quo, por instrumento
nas notas do primeiro tobelllonato
desta cidade, constituiu seu único
procurador com poderos gornes
pnru todo o qualquer noto Oo ca-
pilão Josó Custodio Alves de Ca-
margo, revogando todos as outras
procurações unteriores.

Arnruqunra, 28 do novombro do
1004.

P. P. de d. Luciana Maria Ma-
ciiado.
José' Custodio Alves dp, Camargo

Saolim .,,..,... 4

FHETES POn NAVIOS A VELA
VAP011ES EXTlUOBDINAItlOS

Cnnnl A ordom.
por 1.000 kilos 27 »l 5 '[.

GlbrnlUir & or-
dem por 100.
kllos . . . . 28 si I 92 s'6 5 '[.

Novn-York.dlre-
oto por sacca 20 a 25 cents, 5'

Havro (vapor
por 1000 kllos 20 si 5 '[.

Triustii (vapor)
por 1000 kllos 25 si 5 '[.

Vsrseltin(vapor)
por 1000 kllos 20 s] 5 '[.

LINHAS REGULAIIES
Nova York por sacca, .10 cents.

B -t.
Nova Orlenns por sacca, 30 eenti. e

Hnvre por 900 kllos. ti. frs. e 10 •(.
Borduaux por 900 kllos, 25 frs. e

10 •*.
Londres o Soutlinmpton por 1.000

kilos, 20 frs. e 5 -[.
Hamburgo por 1.000 kllos, 25 spl e

B '(,
Antuérpia e Itotterdam por 1.000

Silos, 5 s)d e 6 •'.
Triesln por 1.000 kllos, 35 sld e 5 '[.
Bremen por 100 kllos, 22 sld e 5 •[.

«Marselha, por Gênova, por 1.000 kl,
O 25 sid e 10 •[.

Saíra mm
QrDEM DO DIA 10 DE DEZEMIIIIÒ

2." parte
Discussão tios pnpeis relativos ú

eonstrucção de umu estrada entre
o Ypirangu e a Villa Prudente,
com pareceros dos Commissões do
Obras, Justiça e Finanças, sob ns.
92, 81 o 120 quo apresentam um
projeclo.

PARECER N. 92

A lei n. 074 do G do setembro
de 1908 consignou 15:0003000 como
auxilio oos Irmãos Folchi & Com».

fiara 
execução de umn cstrndn de

igaçâo entro n Villa Prudente e u
coluna do Ypirnnga, conformo o
orçamento n. 239 de 12 de junho do
1903, na importância de 23:778$100.

Os Irmãos Falchi & Comp., em
26 de dezombro do 1903 pediram
modificoçfio do Iruçndo npprovodo,
com o qunl concordou estu com-
missão, em vista das informuções
da Directoria do Obras que con-
oiuiu pela preferencia do novo tra-
{ado, applicnndo-so a quantia de
2:65635100, differença do custo das
Obras do primeiro projecto o do
proposto ú segunda secção do tra-
çado.

Tendo n Companhia Ingleza pe-
dido vinte contos do réis para fa-
zer a mudança da porteira da os-
lação do Ypirunga, propuzeram os
Irmãos Falchi ft Comp. nova lho-
dlttoação ao segundo traçado, tor-
cendo-o de maneira a seguir pa-rallelamente a linha ingleza ató ú
referida porteira,

A Commissão do Obras Munici-
pães, seceitondo o segundo traçado
proposto, ó de parecer que seja o
mesmo concedido beneficiando ns
obras do auxilio de 15:000$000 con-
eiansdo pela lei n. 674, nos seguin-
tel termos:

1. Ós lrmnos Falchi & Comp.,
executarão os serviços sob a im-
mediata fiscalização da Prefeitura.

2.* Applicarão a quantia do

5i»o0$100, 
importância aa differon-

t, verificada nos orçamentos das
primitivas obras e o projecto que
as modificou no 2.' trecho da es-
estrada (lado do monumento do
Tplrangu) na situação do melhor

Íproveilamento 
para o publico a

nizo da Prefeitura, sempre visan-
do uma futura rectificação de ali-
ohamento, nSo compatível com os
•recursos netuaes. —

3.°. A Câmara declarará de uti-
lidade publica os terrenos necessa-
rios ao novo traçado que, de ac-
cordo com o requerimento, serio
pagos n custa dos proponentes e
nio incluídos no quantia de
i8:776$100, importância das obras.

S. Poulo, 20 de outubro de 1904.
Urbano Azevedo.
Serafim Leme.

parecer n. 81

A Commissão de Justiça, de ac-

ardo 
com o parecer da Comuns-

d de Obras, datado de 20 de ou-
tabro do corrente anuo relativa-
mente á proposta dos Irmãos Fal-

ai para a eonstrucção de uma es-
eda ligando a Villa Prudente «

sllina do Ypiranga, apresenta è
pliberaçSo da Câmara o seguinte

ojecto de lei:

A Câmara Municipal de S. Pau-
lo decreta:

Art. 1.* E' o Prefeito autorizado a
entregar aos Irmãos Folchi ftCem-
panhia a importância de quinze
cXmtos de réis, como auxilio para
a conslrucçâo de uma estrada li-
¦ando a Villa Prudente á collina
jo Ypiranga, de accordo com o nu-
?O projecto com a linba variante
apresentada pelos Irmãos Falchi *
Comp.. devendo estes, mediante o
auxilio concedido, construir todo o
trecho desta c-trada desde a Villa
Prudente até á estação do Ypiranga,
isclosivé -. linha variante e a em-
pregar no melhoramento do 2.*
uv-i.o da estrada entre a estação
«fo Ypiranga c o alto da colíino.
•nde está edíucado o monumento

pho Muin, GomoB Cnrdiin o Perel-
ra tlu Rochn, elevando os vonci-
menlos do inspoctor de vehieulos
e respectivos fiscaes, é a Commis-
sfio de Justiça de parecer que de-
vo o referido projecto ser regeilndo
por estarem estes funceionarios ro-
lntivnmunto bom remunerados.

S. Paulo, 5 do novombro do
1004.
Francisco A. de C. Horta Júnior.

Piza e Almeida.

parecer n. 121

A Commissão do Finanças está
do accordo com o parecer supra
du de Justiça.

São Paulo, 80 do novembro de
1904.

M. Corrêa Dias.
José Ostoald.

¦._ Nicolau Baruel.

Discussão dos porecores ns. 83 e
122 dus Commissões de Justiça e Fi-
nanços sobro o requerimento do
engenheiro Henrique de Salusso
Lussac e do industrial Henriquo
Gonçalves Pecego, solicitando con-
cessão para regularizar a nomen-
olaturo dos largos, prnçns, oveni-
dos, ruas, ludoirns, etc, e numero-
çuo tlus cusus pelo processo do me-
trugein.

pareoer n. 83

O engenheiro Henrique de Sn-
Iusso Lussac o o industrinl Henri-
quo Gonçalves Pecego pedem á Cn-
mora concessão por trinta unnos
com enraeter do privilegio pura a
empreso, qup organizarem corn q
fim de regularizar a nomenclatura
dos largos, praças, avenidas, ruos,
ladeiras, travessos, beccos, etc. e o
olfcctuor a numeração gerul de to-
dos as habitações existentes c tutu-
ras no município, polo processo de
metragem por e imjinr, usado em
Nova-York, Buenos Aires e Mello
Horizonte, solicitando além do ou
tros favores o do cobrar de cadn
proprieturio n importuncin de cinco
mil reis de cudu habitação que ti-
ver dentro do perímetro urbnno
pelu placa numérica e respectiva
collocaçüo, o do cadu proprieturio
de liabitnc.no, sitio, fuzendinhu,
chncuru, etc. do perímetro suburbu-
no, doz mil reis com reversão puro
os requerentes das placas partieu-
lares dn numeração uctunl e us de
nomenclnturn municipal depois de
substituirius.

A Commissão de Justiçn em laço
do nrt. 01 do Lei Estadual n. 16 de
18 de novembro do 1891, ó de pu-
recer que soja indeferido o roque-
rimento por não tratar-se de uma
obra municipal que exija emprego
de cnpitnl, e mesmo que ussim
fosso não poderio o privilegio ser
concedido por mais do vinte on-
nos.

Na hypothese de verificar-se a
superioridade do syslema de me-
tragem poder-se-ú então adoptal-o
abrindo-se concorrência publica
para sua execução na qual poderão
tomar parle os actuacs proponen-
tes.

S. Poulo, 12 de novembro de
1004.

Francisco A. da C. Horta Júnior.
Piza e Almeida.

parecer n. 122

A Commissão de Finanças odopta
'30 

de novembro de
parecer supra da do Justiça.
S. Paulo, "" "

1904.
M. Corrêa Dias.
José Oswald.
Nicolau Baruel.

Discussão dos pareceros ns. 84 e
123 das Coiiimissões de Justiça e
Finanças, sobre uma petição dos
Irmãs ds Divina Providencia so-
licitando isenção de impostos de
calçadas da frente do prédio n. 15
da rua da Moóca.

parecer n. 84

As Irmãs da Divina Providencia
pedem isenção de imposto de cal-
çado da frente do prédio n. 15 da
rua da Moóca ondo residem. Por
mais sympathicas que sejam para
a Commissão de Justiça, institui-
oSes como a das requerentes nSo
podo ella acceder ao referido pedi-
do. O precedente dispensando pro-
Brielerios 

do pagamento de impôs"-
Is é perigoso para as rendas mu-

nicipaes e trai desegunIdade ante
os que pontualmente pagam.

O motivo que ba para concessão
deste gênero existe para todas as
instituições beneficentes, acarreta o
do portanto, o precedente, motivo
para futuras concessões. A prole-«jçío para corporações como as da
Divina Providencia, deve ser crite-
riosamente estudsds por oceasião
da confecção do orçamento, votan-
do-se quantia certa, e não dispen-
sondo o pagamento do imposto
que deve ser egual para todos. Em
vista do exposto é a Commissão
de Justiça de parecer que seja in-
deferido o requerimento.

S. Paulo. 19 de novembro de 1904.
Pizae Almeida.
F. Horta Júnior,

parecer k.123
A Commissão de Finanças adopta

o parecer retro da de iuvliça-
S. Paulo, 90 de novembro de

1904.
M. Corrêa Dias.
Nicolau Turneí.
José O-.tcald. vencido. Voto

contra o pary-er da Commissão de
Justiça por entender que uma casa
ou inslüpição que vive de esmolas
e abriga em a«u teclo a infância
desvalida, não deve pagar impôs-
tos,

recta no Tribunal, quo decidiu ha
dins, romettendo ú execução; o pe-
dido do tabollião João Condido da
Silveira.

«O ilamno soífrido—diz ellc—6
duqucllcs que não podem ser fixa-
dos sinão por arbitramento," como
demonstrou o autor em sou momo-
rial..

U oonclúe, indignado:
«Reduzir o arbitramento ou ro-

motter o autor para o execução,
importa em recusnr-lho ou retor-
dar-lhe sem justificação a ropa-
ração a quo .tom direito.

Tudo isto, em olora e inequívoca
linguagem, significa que os pro-
tondentes no espolio dus estriidns
de ferro querem dinheiro, mas não
pouco dinheiro: nndade avaliações
escrupulosas, nadado roducçõos...
Disponha o Tribunal summurin-
mente, dictutoriulmenlc, dos fundos
de reserva alheios, homologue de
olhos fechados osexaggeradissimas
prelenções, faça-os ricos num so-
gundo, porque diminuir o que exi-
gem, apouoar-lhes o quinhão, ó
retardar sem justificação a re-
paração que teem direito.

Uellos conceitos, na vordndo! E
a S. Paulo Railway quo pngue,
que se vá deixando esfolursom um
pib,- sem-um- protesto, som-um' mo-
vimento do defesa...

Si uma tal situação não ó um
verdadeiro regimen da inquisição
jndiciuria para as companhias prós-
perus, não sabemos o que seja a
logicu.

liem comprehendemos agora a
razão duquollus ucnloradus puln-
vrus com que os advogados tlu S.
Paulo Railway abriam o sou me-
morial hu dius publicado.

«... o appellndo entendeu quo a
appollnnte estava de iiraç.os ata-
DOS A UM VERDADEIRO POSTE DE
ESRULiio, sem direito siquerauma
palavra de legitimo protesto ou
fundada opposição:

—Devia pagar incontinenti. ainda
antes da sentença da primeira in-
stoncia, o dumno orguido.

E' o cumulo dn ousndia o dn in-
toloroncin em muteriu de petito-
rios judiciários I

E esso intolerância e essa ousa-
dia são porlinnzcs o reincidentes:

—si a appellonto produz defesa
calma, completa o persuasivo, pc-
los meios regulares, as suas provus
são collimadas pelo ridículo umas,
e outras perversamente enxovalha-
das pela vilta do corrupção e da
venalidade;

—si vem á imprenso, dando pu-
blicidade à sua defesa judicial, no
justo e louvável empenho de des-
fazer o otmosphera do desoon-
fiança, interesseiramente preparada
cm torno do seu credito industrial
e de sua correcção administrativa,
grita o autor que são opiniões ss-
salariadas os dos jornaes, que se
impressionaram com o caso, hoje
notório c sensacional, e qde com a
habitual independência, externaram
sobre elle juizos inspirados no pu-
blico interesse.

Em summa, o appeli.auo quer
b prf.cia sem reiiuç.08, o amoiida-
ÇAME.NTO DA DEFESA, COmO pro-
gramma de indemniznção !>

Senhoritaa e Senhora*
O Segredo da Bclleza conserva

o culise corrige os suos desegual-
dudos, dando-lhe um avclludado
encantodor impregnado do suovis-
simo perfume.

Dostroe as sardas manchas e es-
pinhas. Estojo 3.500, Em qualquer
drogaria, pharmacia e casas de
pçrfumurias de 1." ordem.

Instituto Pastou»1
de S. Paulo

AVISO AO PUIII.ICO
A direcloria, tendo verificado que

certos indivíduos e exploradores
têm solicitado n obtido donativos
em favor'desto Instituto, previno
que só estão nutorizodos u assim
proceder os soguintos membros-da
Commissão Permanente :
Dr. Uettencourt Kodriguçs
Desembargador José Maria'do Vol-

lo
Dr. Alberlo Seabra
Dr. J. .1. tia Nova ' "¦*«"*-:
Dr. Sérgio Meira
Dr. I. W. du Garnn Cockrano

S. Paulo, 0 do dezembro do 1904.
I. W. da Gama Cockrane,

presidente du directorio.
Dn; Alberto Seaura;

1." secrolorio.

Durvolino do Aroujo Pimenlol.
Carlos Monteiro tia Silveira, (1.»

o fi.» ondelrns),
João I3uptlsfu de Sousn Molrol-

los.
D. Siôlla Cintra Wurne,

2." séria do curso de pharmacia
Ornl, òs 7 o moiu horns da mn-

nhã, (1.» ttlrmn):
Osoar Cosar do Mollo, (2.* o fl.»

cadeiras),
Jesulno i|o Costu Monteiro,
Eusebio Pinto do Carvalho.
Edunrdo Monlolro, (2." o 8,» cn-

tluirns).
Adolpho Pontes.
Josó Loureiro, ( 2.» endoira).
Jeronymo Tuvoros Coullnlio, (2.»

o ít," cadeiras), • •
Ulysses Correu.

2." série do curso de odontologia
Oral. ós 8 horas da'manhã:
SerAo chamndos os alumnos quodeviam tor entrado no diiv.ê.

2.» séria do curso da pharmacia
Oral, ós 4 horas da tardo, (2.1turma): Vv "
Josó Monteiro do Ararípo Su-

cupirn,
Josó Libero, (2-" o 8.» cadeiras).
Josó Brngn Pereiro,
João Baptisln Carvalhaes, (2.» o

8.» cadeiras).
Resultado dos exames do hojo:
2.» séria da pharmacia,—D. Álioo

de Almeida, plenuinenlo, grau 6,
nas L" o 3.» cadeiras o grau 8, na
2.°; Francisco Serpo, distinoção nos
8 cadeiras; Carlos Róo,~plcnamcn-
te, grau 0, na 2.» cadeira o 8, na
3," cadeira j Irincu Penteado, pie-
nomente, grau 8, nn 1.''cadeira o
distineção nas 2." o. 3." iadoiras;
Virgílio Reimão Holmeistér, pie-
nnmente, grau 7 nn 1." e 2.» cadei-
rus e. simplesmente, grau 5, nu 3."
cadeira. Não compnrcccu,.l.

7.» série de pharmaciàtjrj-D. Eu-
gonin Saldanha, simplesmente, grau
5, na 2." cadeira, única quó foz; d.
Jonnna Stomuto, plennmontc, grau
8, nus 1." c 8." cudoirns, unions quotez ; d. Maria Cândida da C. Leite,
plenamente, grau 8, na 1.» cadeira
o grau 6, nn 8." cudcirn ; .Rodrigo
Vieira de Moraes, plenamente, grau
0, na série; Bonto L.Cardoso, pie-
nomente, grau 9, nus- 1." e 3.» ca-
deirns, unicu quo fez ; Rnphoel Pen-
teudo do Burros, plenamente, grau
8, nas 1.» o 3." cadeiras; Antônio
Campos, simplesmente, ,grau 5, nu
1.» endeirn o grau 3 nu 3.* cudoiru,
unions quo fez. Nüo compareceu, 1.

IHreutorlu dn .íuniIçh
Do ordom do exílio, sr. dr, nooro-

tnrio do Inlorior o tln Justiça, (uço
publico riuo, ntó ús 2 horas du loi-
do tio din 10 do corronto, oslri nhor-
tu nestn Dlroclorio novaaoncorren-
clu pura ou forneolniuntOH do íurrn-
gom pnrn anlmuos da Forçu Poli-
olnl o nrligos puru ootiscrvução do
mutoriul do Corpo do Bornboiros,
durante o onno vindouro, do oc-
oôrdo com ns condições publicadas
no edital tio 8 do novembro proxl-
mo (Indo, visto níto lerem sido no-
ooitus pelo oxmo, sr, dr. seoroturlo
as quo fornm uprosontadnB orn vir-
tudfl do oitndo edital, As propôs-
tns serão uhcrlns no diu 10, oo
melo diu.

DIrcploria du .lusliçu, 5 do do-•/jtsmnro do 1004,—0 direetor, Joa-
àuim Roberto do Atecedo Marques.

Imposto Prcillnl Ae 1004
O administrador dn Rocobedorin

do Rendas do Estudo, ubuixo-assi-
gnnclo, fnz publico puru conheci-
mento dos srs. proprietários dope-
rimclro urbano clu cnpitnl, quo a
contar do dia 1 elo corrente ató 31
do dezombro próximo futuro, por
ostfi" Recebedoriu, 6e estu procedon-do ú arrecadação, sem multa, do
imposto relativo uo segundo so-
mestro do corronto oxorcicio do
1004.

Recebedoria do Rendus tln Cnpi-¦tol, 1 de novembro de lOOí.
O administrador,

Antônio Pereira do Queiroz

do piussnvii, grandes,
do pinssnvn, pequenas,

kilo
, kilo

1.11o

kilo

Necrolnrlu iIoh
Interior e

X<'K«c1oh do
JiiHtiçn.

.EBIL
atsaixsa

ORGÂNICAS
POBREZA DE SANGUE

Encontram a cura no Vinho de
jurulieba ferrugiiwso, dn Ora-
nado & Ccmp.
A' vendo em todas as pharmacias

e drogarias.

Protesto de letra
Existo em meu corlorio ó rua do

Commorcio n. 15, pura sor proles-
toda por falta do pagamento uma
ictra do volor do 200$000, t-cecita
por Sebastião De Nuvasques., Por
não lor sido encontrado o rcforitlo
nccoitnnte, polo presente o.intimo
paro pagar u importância'ida men-
cionuda letra, ou responder jjõrquc
não o faz ; o uo mosmo tempo, nu
foltu do pngnmento, o notifico do
competente protesto.

S. Pnulo, 8 do dezombro de 1004.
O 1.° tubellião de protestos,

José Rodrigues Peivira.

Os advogadas
Drs. Benlo Burutn Ribeiro o.Ole-

gorio Pçroirn de Almeida mudaram
seu escriptorio pnru o lurgo dn
Misericórdia n. 2.

Siiperinlei.denein
dn'Obras; Piibllcnn

Do ordem do sr. dr. direetor des-
ta Superintendência fnço publico
que, no din 20 do' corrente mcz,
uo meio dio, serão recebidos o nhor-
tos, em presença dos interessudos,
neslu ropurtição, propostus pnru u
execução dos serviços do passngons
om rios, sobre bolsas econôos, nos
logares especificados ít|0 reiução
ubuixo. .t§t-

As propostas dovidnmbnte solla-
dos, com us firmas reconhecidos
deverão conter em ulgnrismosc por
oxtenso, o preço monsól do servi
ço quo scrà leito pok;.u'm anno,- do
janeiro n dezembro .dOirlOUS.

As condições do contrato o- mnis
inlormnçõos serão-dadas aos inter-
essndos, na Rortaris^lesta t repar-
lição. '¦'•: ¦ '•'¦<¦ ¦¦. ¦;- '¦• "¦-'

Nu prescrito concorrência serão
observadas todas ns disposições do
decreto n. 004, do 10 de juneiro de
1002, quo forem upplicúveis.

Itiboirn entro Yporanga o Rio
Pardo-: Mussngunssu om Carnguu-
Inttibu ; Pcriihybo nn. estrada tle
Snnlos u Igunpo ; Conceição do 1 tu-
nhuom ; Tieló em Borra Bonito ;
Tietê nu Vi liu dos Remédios ; om
cunfVus nu Burra dn Ribeira de

| Iguopc ; Pnrohyba em- Cruzeiro;
I Pirncicnbn no Porto do João Al-
i Iredo : Mocóca cm Caraguulalubo ;
j Paranápanema na estrada tle Bom
: Suecesso n Espirito Sniito dn Bou
i Vistu ; Jiiquiry-querú cm S. Sebas-
Mião; Ounrutuha na estradado Son-
| tos o S. Sebastião; Itugunró nn

mesmn estrudn ; Ribeira do Apio-
hy; Mogy-guussú no Porto Pilan-
glieirãs; Puruhybunnem Lourcnço
Velho e José Frederico; Purohybti-
nu, no bairro dos Pinheiros; Snhy
nu cslrudu do Sanlos a S.Sebnstião;
Verde no estrudn do Suntos n Igun-
po; Porannprinomn nu estrudn de
Avaré a Boni Suecesso; Uno nu
ostradu do Snnlos u S. Sebastião ;
Parahybunn em Bairro Alto; Pu-
riihybúnu un estrada de S. Luiz t>
Ubotuba ; Ticté no porto Carapina;
Entre Connnén e o Continente:

j Porahybuna no Bairro dn Pnlmei-
ras; Liiin, Pequeno, Sunmirim o
Ribeira de Igunpo, inclusive con-
sorvoção dn ponto do Guarohú o
dos caminhos, da praia da Juróo,
na estrada de Snnlos o Iguopc;
Mor Pequeno, entro S. Vicente o o

Loterias do Estado
de S. Paulo

A's pessoas que até agora
reservar para si nume-

ros certos das loterias de 40
contos, pedimos a fineza de
deixarem em nossa AGENCIA
GERAL, á rua S. Bento n. 8-B,
indicação dos bilhetes que que-
rem que lhes reservemos de
janeiro em deante,

S, Paulo, 5 de dezembro
de 1904.

Miranda & Comp,
Moléstias dos orçjSoa uri»

narios, palies e syphilis
Dn. ViniATO Bhandão

Medico e cirurgião
Tiolnmento especial dos estrei-

tamento dn tirutbra, corrimerrtos, ,-..,,. ....
chronicos, rebeldes, blenorrhogios,' porto do Rei; Ribeiro, en re Airi
cutharro o podrn nu boxiga, urinas rica o Ypornngn. S. Poulo, 6 de

A» pablios
O abaixo-assignado, negociante

estabelecido com armarem de seo-
cos c molhados, á rua Quintino
Bocayuva n. 60, tendo deparado
cem a noticia inclusa nos jornaes
da manhi, do hontem, 8 do cor-
rente, sob o titulo Lenocinio e abi
vendo o seu nome como um dos
processados pelo dr. 1.* subdelega-
do do Sul da Sé, pelo crime de
lenocinio. vem pedir ao publieo
que suspenda qualquer juizo que
possa lazer do abaixo-assignado,
até que este posso provar o contra,
rio do que se diz em tal noticia.
para o que constituiu advogado
com poderes porá requerer o que
fór a bem de seus direitos.

O abaixo-assignado, além de ser
proprietário, tem por nrrendamen-
tos oa prédios do ns. 2 a ÍO-A da
rua Itiacbuelo e 60 da rua Quinti-
no Bocayuva, ocnupando este e
sublocanao os demais e ai eubioca
o de n. 2-A da rua do Riachuelo,
i uma mulher da vida alegre, o
tal por aluguel mensal, como faria
a outra qualquer pessoa. Será esle
o motivo porque o incluem entre
os caftens?

S. Paulo, 9 de dezembro de 1904.
José' Giuciano.

leitosas, songiiinolentas e com pús.
Moléstias dos rins, dos ureléres o
do proslhoto, hydrocoles, voricooe-
les, orchites e impotência. Fistulas
e hemorrhòidas, syphilis cm Iodas
os innnifestoçôes, moléstia da pelle
e dos pellos, rheumotismo e mo-
lestio dos ossos. Hemorrhogias
uterinas, leueorrhéa, cothorro, feri-
dos o tumores do utero. Consultas,
curativos e pequenas operações,
rua da Boa Vista, 41, de 1 às .1
horos. Residência: Largo da Li-
berdode, 83. Tel. 100.

lezcmbro de 1S04. — Antônio José
du Silveira Netto, official orchi-
vistu.

Fl««'iitiiiiioiio Xnnielpnl
publico quo o gtiarda-flspublico quo
dislriclo mnndou recolher

Empresa Frigorífica
Paulista

SOCIKDADB ANONVMA
São convidados os srs. accionis-

tas s fazer a segunda entrada do
capital, na razão de 10 o|o do sub-
scriplo, desde boje até a 31 de de-
zembro futuro; os recibos serão
ossignados pelo dr. Charles J. Dul-
Icy, secretorio-thesourciro, o quem
os srs. áccionistas devem procurar.

S. Paulo 22 de novembro de 1004.
Pela directoria,

- Luiz dk T. Piza r Almeida.
Presidente.

Faço
cal do
an Deposito Municipal da rua do
Oozomelro n. 154-A, por infracçéo
do ort. 59 6 1." do Código tle Pos-
turns, um burro pello de ralo c
uma beslo pampo, que sciio levo-
dos ú praça no dia 10 do corrente,
á 1 hora dn tarde, em frente a por
ta da Inspeciona do Vehieulos si
hão forem retirados pelos respeeli-
vos proprietários, i.ngn a impor-
tancin du multa o das despesas do
Deposito.

1.* Secção da Secretario Cerol da
Prefeitura do Municipio deS. Pau
ío, 7 de dezembro de 1004.

O chefe,
Alberto da Costa.

<2APAÇiMlcom ° 5e" nomc in-
oBTvuAn Adie* o sehèo que cura
Ioda erupção e irritação da pelle.
Experimentado uma \ez nio usará
outro.LaDman*Ketnp. Nova-York,
proprietário e únicos fabricantes.

A venda na casa Baruel

A touorlioa
A syahilio

.. A ¦auraafJisRio, oto.
Curam-se radicalmente com as

nossas pastilhas.
Doze annos de experienciosl
Milhares de attestados!
Preço de cado caixa, dollar 1,35.
Preço de seis caixas, dollars5,00.

Pedidos European Council Spe-
cialiste-246 248 State St

CHICAGO

EDlT^iES

TheMnro Htaalrlpal
EDITAL N. 23

Serviço de aforamento de terrenos
municipaes

Faço publico para conhecimento
dos interessados que pelo cidadão
Anlonio Perucci foi requerida o
aforamento do lote do terreno n. 8,
çom a área de 1110,m.2,0Q. situado
na logar denominado Villa Cie-
mentino, freguezia do Sul da Sé,
com frente para a rua Coronel Lis-
boa e que ae acha actunlmente ato-
rado ao cidadão Vicente Panet-tto.

Assim, convido a este emphyteu-
ta ou a quem possa interessar, a
vir pagar no Thesouro Municipal,
dentro do prazo de 20 dias, as pen-
soes atrazadas, sob pena da decre-
taçío do commisso, que, na falta
de pagamento, será applicada, lindo
O referido prazo.

Primeira secção do Thesouro Mu-
nicipal de S. Paulo, 28 de novem-
bro de 1904.— O cbete, Domiciano
de Campos.
Y

DIIlECTOniA DO INTURIOn
Do ordem do sr. dr. secrolorio

do F.studo dos Negócios do Into-
terior odu Justiçn, faço publico quo,
utó ás 3 horas du turdo, do din 10
do dezembro próximo luluro, ncha-
se nbertu neslu Direolorin concors
roneiu pura o forneoimento doe
diversos artigos o gêneros adounlc
designados, durante o oxorcicio de
1905.

Purn n Direclorin do Interior,
Escolu Polyto.chtiicn, Hospício de
Alienados, Gymnasio do Capilal,
Escolu Normnl, Ropurtição de
Estulisticn, Diário Ofjkial, Museu,
Bibliolhecu Publicu, Inspectorlu
Gorol do Ensino o Orupos Escolu-
res da Cupitul.

Artigos de expediente'
Almofutlus pnrn carimbo, umn
Burbnnto üno, novello
Burbunle grosso, novello
Berço purn mnlu borrflo, um
Biblorhnptes paru cncndcrnnr po-

pois, um
Borracha dupla, Fnbor, uma
Canetas boas, surtidas, uma
Carimbos de borracha, com data,

um
Carimbos do borracha, sem datn,

um
Co6tns para papeis, uma
Colchetes parn prender papeis,

sortidos, coixn
Enveloppcs mnrendos, modelos ns.

1. 2, 8, 4, 5, 0, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, li, 15, 10, 17, 18, 10 o 20,
conto

Eurckn,. cuixn
Espntulu dó osso pura cortur pn-

pol, uma
Gommu arábica liquida, vidro

grando, vidro
Gommu arábica cm pó, Itilo
índices ulphnbeticos, grandes, um
Lucro vermelho' cnixu
Lnpis preto, Fuher, ns. 1 n 4

duzin
Lupis do duns coros, vermelho e

nzul, duzin
Livros riscados e impressos, di-

mehsões e modelos diversos, (li-
vro tia porln, tle ponto, de com-
promisso, de registos, protocol-
los,-otc.) inn

Livros em bronco, formatos diver-
sos, um

Moppns de frètruóncio do pessoal,
modelos ns. 21 o 22, cento

Mnppas para labellas orçumentn-
nas, modelo' n. 20, cento

Memoranda, bloclis de 100 folhas,
modelos n. 24 e 25, milheiro

Popnl nliiinço Fiume, íí", resmn
Pupel almoço Florote, resma .
Papel mureado o inipresso parn

actos do governo, modelos ns. 20,
27, 28, 29e.10, resinu.

Pnpol mnrendo e impresso, pnru
cartas do lei, modelo n. !ll,resinu

Papel marcado, para ollicios, mo-
(leios ns. .32 e 33 resmos

Pupel marcado, pnru cópias, modo-
lo n. 34, resmn

Papel marcado e impresso, paru
informuções, modelo n. 35 resmn

Pnpol innrondo e impresso, pnra
minutas, em meias [olhas, nrnclc-
lo n. "li, resma

Pupel inurrndo, purn telegrainmns,
cni meins' lolhos, IdUclts do 100
lolhos, modelo u. 37, milheiro

Papel para curtns o cnveloppp»,
marcados, modelos ns. 38 e 30,
milheiro

Pnpel paru cnrlas o enveloppns, cli-
nlnmuto, rrjurcndo, caixa de 100
folhos -

Popol para corlos e enveloppcs, di-
ploinata, sem marca, cnixu tle
1W) folhos

Pnpel pura cnrlas e onyelopp.es,
formulo pcquého, sem marca,
cnixn do 100 de lolhas

Pnpel pura carta, impresso, cm
meias folhas, resma

Pupel purn machina do escrever,
resina

Papel oarlão, folha
Papel mntn borrno, folho
Pnpol Huisin, pura desenho, 50X45

folho
Pnpel xndrez, grundo e prqueno,

tolho
Popol poro embrulho, mão
Postos (lc olendo, grandes, umu
Pennns Mallat, ns. 10 o 12, caixa
Ponnus nmericnnus ( Cclcbrated

American Steel Pcns), caixa
Pennns commcrciaes ( inglczas ),

cnixn
Pennns I.eonardt, caixa

Pcnnos de William Mann (Le gal
Pen), n. 1, caixa

Porta canetas, um
Haspadeiras líodger, uma
Itcguas de madeira, uma
Bcgiios metriens, uma
Rótulos impressos, modelos ns. 40,

41, c 42, milheiro .
Tesoura poro aparar pnpel, uma
Tjntn prelo, bolija ou frasco de um

litro
Tinia para cópia, frasco de meio

litro
Tinta encarnada, vidro
Tinto para carimbo, vidro
Tinleiros, um

Artigos diversos
Assuear refinado do 1.*, kilo
Azeite doce ordinário, litro
Baldes de zinco, um
Café em pó, de 1.*, kilo
Carvão vegetal, sacco
Chicoras de porcellono, para café,

dúzia
Copos de crystal, para agua, dúzia
Escovas para limpar quadro negro,
. uma
Escovas de raiz. (de mão), uma
Escovas para roupa, uma
Espanadores de pennas, grandes,

um
Espirito de vinho, garrafa
Esponjas, uma
Eliqtatis, caixa

Vnasourua
umn

Vòssoüros
uma

Vnasourns parn vusoiilho, umn
Observação.—Os módulos dos II-

vros o diversos urtlgos supra dosi-
gtindos podem sor exnminadoH nos-
In Direcloria o nus rospeclivus ro-
partições subordinados, *

1'aiia o hospício nr, ai.iknaooh
UM JUQtllíltY

Gêneros
Asaucnr redundo tle 1." o de 2."

kilo
Arroz do Japão do li*.
Arroz rio Iguupe do 1."
Alhos, conto
Azeite doce, litro
Azeitonas, lutu
Álcool, lilro
Pululas, litro
BiiiiIiii om lutu, kilo
Bntiliu om ramo, fresco
Bacalhau, kilo
Culó cm pó do 1", kilo
Corno vordo do 1", o 2*
Cognuc, pnrn a niiurmucin, litro
Cravo da Indiu, Itilo
Cunollo om pó, kilo
Cho do Muriiniby, Itilo
Coko, tonelada
Feijão, litro
Feijão branco, litro
Fnrinho do mandioca do 1,* litro
Kariniia do milho «Pirossunungn

litro
Farinha do trigo, do 1", kilo
Porei lo, sneco
Fumo, kilo .
Gnllirihus, uma
Goinbndu cnscão, lato
Gommn, cnixu
I-Iervu doce, kilo
Korozeno, lutu
Leite, litro
Lenho, eorro
Macarrão, kilo
Mnssus tinas, kilo
Mnntoigo nacional superior, kilo
Massa do tomates, kilo
Mnrmollndn, lota
Milho, litro
Ovos, duzin
Pão de 200 grommos, um
Pimenta do reino, kilo
Pulmito, nm
Peixe, Irosco, de Snntos, kilo
Palitos, moço
Phosphoros, moço
Pupel pnrn cigarros, resma
Polvilho, lilro

Hueijo 
Pormozuno, kilo

osous do 75 grummns, umn
Hhum deJemuicn, pnra phnrmncin,

litro
Snbão do nmendons, onixn
Sulião rio coco, cuixn
Sabão do Rio de Janeiro, caixu de

27 pedaços de 400grommos, ooixa
Sal fino, lilro
Sal grosso, litro
Sementes diversas; kilo
Tijolos pnru nrenr, um
Trincai, kilo _
Vólus de sobo, cuixn
Vólos do esteurina, maço
Vinngro de Lisboa, litro
Vinho branco, purn n phnrmncin,

litro
Pnpol pnra embrulhos da pharma-

cin, rosma
Fazendas

Cobertores para pensionistas, um
Colchas broncas, urnu
Crelone paru lençóes, metro
Fazendas pnra lonlhus puru pen-

sionislns, metro
Giiurdonopos, um
Morim pnru utuclurns, metro
Tonlhus pnra o rosto, umu
Toulhns puru bunho, uma

Utensílios

Robltôl
Cordii

Prnno|i5os do ninho do liign, utn
Tnboas de ninho de liign, duzin
Tornclru-i tio iiiudeirus, umn
Torneiras de. melai, umu
ViiShOiirus (le cipó, uniu
Vassouras americanas, umn
VnsHOiiruu de luvur cusn, umn
Vassouras do vasculhar, uma
Vassouras peqdorVda du piussnva,umu
Vidro purn lumpoão bnlgo, um
llorinclia em posto, kilo

s du diversos tamanhos, kilo
riu umlnntlio, kilo

Corroía pnrn puln de muchlna do
diversas larguras, melro

Miiiiiim liiucn, kilo
ftcglslo (lo rnetul do diversos In-

inuiihos, um
Cano de_íerro gul.vnnizodo, kilo
Grollius do forro pura fogão, kilo
Registo de moto! do diversos to-

munhos, para gaz, um
Soldudor da cobre, um
Alvaindn de. zinco, kilo ^
Gnsso cré, kilo
Ocn extrungeirn; Itilo
Ocu nocionni, kilo
Agun-ruz, kilo
Oleo do linhnçn; kilo '
Vorniz carinos, kilo
Roxo-terra, kilo.
Kolu, kilo
Gommo Incn, kilo
Verniz de goiiimu Incn, kilo
Seccunte, kilo
Verde sulsa, kilo
Azul ullrumnr, kilo
Pós do siipnto, kilo
Follius de lixu, umn
Peneira de cónr cnl, umn
Bolvrós n. 51|2, umu
Pincéis redondos, n. 20, um
Pinoois chutos, ii. 20, um
Brochas dn pintor n, 4. uma
Brochas do pintar, n. 8, umn
Brochns de pinlnr, n. 12, uma
Brochas de pintar, n. 14, umn
Brochas do pintar edioção, ri, 10, umu
Bolumadeiras, uma
Julilu umurelln, corrium, kilo
Forro urn burra de diversas dimen-

soes, kilo
Folhos do forro zincado, kilo
Folhas de Flnndros, uma
Folhas do aromo, grossa e fina,

kilo
Kslnnho, kilo
Aclrlo murialieo, garrafaObservações.— Todos os artigos
serão entregues no Hospício, livros
do qualquor ônus.

A entrego cia carne o do pão do-
vo sor feito iniproterivolmorite íis
6 horas clu marihn « u das roscas
ús .". horus dn turde.

Para a diiiektohia uo snnviço
SANITAIUO K SECÇÕRS AN.VF.XAS
(Hospital de Isolamento, Dosin-
téc.torio Central, Laboratório de
Analgsos Cfiimicas, Inèlitutuos Ba-
cteriologicó, Váccinogetiico e Se-
rtimtherapico e a Demographia
Sanitária.

Forncrimento n. I

.\lOMíirdu (,'o ,n«ii's, Idoin
Úuoklng ijowdui'. Grosso & Ulack-

wuITs, (deili
Pelit-ijoís, Í{dgiirJ & Comp., idom
Poilptl Meai, Grosso & lílackweirs,

lileui
Êrvilhos, Grosso & Ulookwoll's,

iilcrn
l.neosln, (irosio & Ulockwòfi'»,

idem
Salmão, Grosso ft Iílnck\vcll's, Idom
Sardinhas, Brandão Gomes & Comp,

Idom
Chocolate, Çaònu Vau lloutous,

idem
Supolio, línoeh Morgán's & Sons,

Idem
Tijolo do nrenr, um
Molho ingloz, Monio Sorrule, vi-

dro
Mixcd Pidíles, Grosso £ Blnckwclfs,

vidro
Bouiiilhn, idem
Sul pnra incsn, II. W. Klelt, idem
Pimenta Hrnncn, Mortòn, idem
Pimonlu nacional, idem

Fornecimento n. 7

Culó cio 1.» rjtinlidnd"—especial, kilo
Assuear tle J..u quulidude—especial,

idem
Fornecimento n. 8

Vinho liordenux, commum, duzin
Vinho Lormoiit-ll., II. Thompson,

idem
Vinho I.orrnont, G. Çrollor, idem
Vinho de mesa, Medoc, idom
Vinlio do Porto, Adriano Ramos

Pinto, Idem
Vinho do Porto, Constantino, idom-
Vinho do Porto, Particular, idom
Vinho do Porto, Vilinr d'Allon,

idem
Vinho do Porto, idem
Cognuc fino Delnnnay, idem
Cognuc Hennesy (*<">, idem
Cognac Uithylloy. idem
Chompagrie superior Itõederer.ideni
Cliampagnu superior Veuve CIU

cquot, idem
. Fornecimento n. 9

Agun-raz, Itilo
Oleo de linhuço, idem
Oleo de peixe, idem
Sercãrite, idern
Alvniodc do zinco, idem
Prelo fuligem^ idem
Pós de sapato, idem
Vèrdote composto escuro, idem
Vèrhíelbão francez, idem
Róxo-rei, idem
Anil, idem
Gommn lacco, idem
Colln superior, idom
Terra refrnetariu, idem
Péra do reino, idem
Esponjas, idom
Estopus, idem
Papelão usbesto, idem
Papelão ordinário, idem
Eslunho, idern
Pregos, pacote de 1|2 kilo, idem
Pregos, pacotes de 1 kilo, idem

Bacela 4e Pfcarxaela.

Cbamada de exames para o dia
9 do corrente:

/.* série de pharmacia
Oral. às 7 e meia horas da ma-

nbi:
Antônio Vieira Bittencourt, (1.*

e 3-* cadeiras ).
Fernando Martins Sodèro.
Julio Pinheiro.
Álvaro "«mos de Freitas, (JL*ca-

deixa).

Servira SamlUrl»
De ordem do sr. dr. direetor do

Serviço Sanitário, faço publico que
quem levar durante os primeiros
trinta dias. camondúngoa e ralos
apprchendidos somente nesta capi-
tal, para serem incinerados no des-
infeclorio Central, i rua Tenente
Penna (Bom Retiro;, receberá a
importância de duzentos réis, por
animal apresentado.

S. Paulo, 6 de dezembro de 1901
O secretario,

Xercu Rangel Pestana.

I

Formicidja, lata
Gnsso. kilo
Giz branco c de cores, caixa
Krrozcne, litro o laia
Limpa pennas, um
Lixa fina, folho
l.ixivia. pacote
Moringues de barro fino. nm
Pannos para chicoras, dúzia
Papel hygienico, pacote ou rolo
Pedra pomes, uma
Phosphoros, pacote
Potessarkilo
Sabão, caixa
Saldo de coco, caixa
Sabão mole, kilo
Sabonete Pears, dúzia
Sabonetes Ricpgcr, glyccrina. dúzia
Sabonetes ordinários, dúzia
Saccos de nlpodso, um
Saccos para lavagem, um
Sal, sacco
Sspolio, um
Tijolo para arear facas, dúzia
Toalhas felpudas para o rosto, dnzia
Toalhas de linho. para o rosto, dúzia
Vassouras americanas, uma
Vassouras de cabello, uma
Vassouras para lavagem, uma

Alinnge, um
Arrc-io completo paro animal do

bonde, um
Assndeirns de ferro, umn
llucias de folha, para verduras,

uma
Bacias de agalhe, paro rosto, uma
Bacias de folha puru banho, umn
Bules de folhu, paru enfà, uin
Bules do foi hn, para chó, um
Bicos de goz ocutylono, tluzía
Baldes do zinco, um
Caldeirão grando, um
Caldeirão pequeno 

'esmaltado, um
Caçnrolii esrmiltada, uma
Colchão para pensionistas, um
Colchão paru indigentes, uni
Colheres de metal, duziu
Colhcrcs do (erro, duzin
Concha de [erro esmaltado, gra».

de, uma
Concho do ferro csmnltnclo, ueauo-

na, uma
Còjid para agua, um
Capachos, mn
Corda pnru cocheirn, kilo
Chicoras paro cnlé, dúzia
Chicoras para clui, duzin
Chapéo de palha, um
Chinellos de couro, par
Cliincllós de lign, pnr
Cravos do ferrar, kilo
Carrinho de mão, um

Dednos, duziu
Uescnscadores dò holalns, um
EéjiiTriiadcira grnndo, - esmultnda,

umn
Espunindcirtt pequena, esmultodo,

uma
Espunádòros do panno, um
Esteiras, umu
Enxndus, umu
Esenrradeirns, umn
Furinheirns de lolho, uma
Farinheirrs d.i uguthe, uma
Focos grandes paru cozinho, uma
Fucus pequenas pnra cozinha, umn
Facas du mesa, umu
Frigideiras grandes esmaltadas,

uma
Frigideiras pequenas, uma
Frigideiras de forro eslanhado, uma
Ferro para cortnr cupim, um
Fogureiro Ricordes, um"
Freio pnra uuimnl, um
Fôrmas grandes pnra pão de lot,

umu
Fôrmas pequenos porá empadas,

uma
Garfos grandes de ferro, um
Linhas para mucliiiias e novollos,

cuixa
Machados pnra rachar lenho, um
Machadinhos de mão, uma
Marmitas grande, uma
Marmitas (ternos), uma
Moringas de barro para agua, uma
Machina para cortar cobellos, uma
Machina para picar carne, uma
Machina pnra moer pimenta, uma
Machina para bater ovos, uma
Peneira de arame, para feijão, uma
Peneira de arame para arroz, uma
Pás de (erro, uma
PAs pnru apanhar lixo, uma
Picaretas, ums
Paroluzos para trilhos, kilo
Pregos grandes e pequenos, kilo
Pratos de granito, grandes, diuio

j Pratos de granito, pequenos, dúzia
Prutos de agalhe, grandes, dúzia
Pratos do agalhe, pequenos, dúzias
Pentes de oiisor, um
Pentes finos, um
Pedra de omolor, uma
Pedro paro rebolo, uma
Pau de barbante, um
Travesseiros grandes de capim, po-

queno, um
Travesseiros grandes de marcellae

pequenos, um
Tesouras para cibello, uma
Tesouras para unhas, uma
Tesouras para alfaiates, uma
Tesouras para jardim, uma
Tesouras para podar, uma
Talha com corrente, uma
Tubos de borracha, metro
Tachos pequeno.* de ferro batido,

um
Tijella esmaltaaa, uma
Travessas grandes de granito, uma
Sopciras de ferro esmaltado uma
Sopeiras de granito, uma
Ünnoes de agatbe, um

Papel ulmnsso superior, resmn
Pnpel olrnusso superior, paru offl-

cios, idem
Enyoloppes murendos, paru officios,

cento
Enveloppcs murendos, porn cnrlns,

cento
Papel parn enrtão, cem follius
Papel mnlu horrão superior, folhu
Blocos de papel do linho, um
Blocos do papel do rnemorandum,

idem
Tinteiro duplo commum, idem
Tinièiro pnru tiniu, idem
Copiodor do officios com (300 fls.

idem
Livro em branco com cnpo tle pon-

no com -HIO lis., idem
Dito, dito, dilo, com 300 ds., idem
Dito, dilo, dito, com 200 lis., idem
Dito, dilo, dito, com 100 fis„ idem
Dilo, dito, dito, com 50 üs., idem
Tympi.no, idem
Buvnrd, idem,
Pincel pnra copiador, um
Umpa-penims do cabcllos, um (pe-

queno o grande)
Borracha (duplu) Fober, uma
Regou de celluloide(com ns dimen-

soes) idem
Hegiin de borracha (com as dimen-

sóos) idem
RcgtiA do melai e borrachn ( com

ns dimensões) idem
Pnstn pnra escriptorio, idem
Pasta com rotulo pura archivo,

idem
Prensa pnrn copiador, idem
Raspadeira de uçó com cubo de os-

so, idem
Vuzilhn paru pincel de copiodor,

idom
Cnnetus de borracha ( superior ),

duzin
Conctas do madeira (superior) idom
Lápis prelo .1. Fnber, idem
Lápis de duas cores, idem
Pennas de uço Mallat—Leonurdi &

C„ cnixn
Colchetes para pnpeis ( sortidos

cnixu
F.urekn, um
liommn urubien, um vidro (grande

o pequeno)Tinta prelo urn lilro
Tiniu tle cópin, iderri
Livro punindo e impresso pnrn fo-

lha de pngnmento, um
Fornecimento n. 2

Cuno de cobre
idern

Dilo, dilo,
Dilo, dilo,
Dito, dito.
Dito, dito.
Purntusos

cie 1(4 diumetro.

de 3|8, idem
dn 1|2, idom
do 3[4, idem
de 1, idem

do ferro do 3|8 do es-
pessura, determinado o comprl-
mento, idom

Dito, dito, de 3|2, idem, idem
Dito, dito, de 1|1; idem, idern
Arame de zinco, idem
Arome de uço, idom
Arame de cobre, idem
Fundo do lerro zincado para pul
x yerizodor manual, um
Barra de aço do l'[2 de espessurt.

kilo
Barra de aço de 3pí de espessun

idem
Panellas estunhadas, idem
Punellus esmaltadas, idem
Punellns do ngãthò, idem
Chaleiras do agulhe, idern
Chaleiras esmaltadas, idérn
Chaleiras eslonhodas, idem
Caçarolos esla.nhndas, iilerri
Cnçurolus esmaltadas! idem
Caçarolos de agulha, idem
Tinta curmin, 30grammas
Tinta narikin 30 grummns
Bules pnrn café, de granito, um
Bules pura culó, csmnllndos, idem
Bules pura café, porcellanu fina,

idem
Bulos para café, agalhe nikelado,

idem
de ugotlie nikela-

do barro chinez,

do granito, idem
de porcellanu fina,

20, 2i
idem

Pão (determinando peso c quan ti-
dada), um

Biscoitos nacionaes. um kilo
Farinha do trigo, idem

Fornecimento n. 3
Leite, litro

Fornecimento n. 4
Corne tle voocn do 1.» qualidade,

kilo
Carne do porco de 1." qualidade,

idem
Corne do carneiro de 1.* qualida-

dé, idem
Toucinho salgado, idem
Figndo, i dem
Tripa, idem
Linguo, uma
Rins, um
Miollos, um "

Fornecimento n.
Gallinhas, uma
Frangos, um
Pulos, um
Ovos, uma dúzia

Fornecimento

5

n. 6

idom

Diversos
Área, metro cúbico
Anil paro roupa, kilo
Agulha para machina, uma
Agulha de mio, dúzia
Cimento, barrica
Chumbo para pharmacia, kilo
Cal, sacco.
Carbureto, kilo
Escovas de sapato, uma
Ferraduras para animaes, uma
Foices, uma
Graxa em bexiga, kilo
Graxa de sapato, lata
Oleo psra machina de costura, vi-

dro
Oleo fino para motor, lata
Oleo grosso para motor, lata
Pomada para limpar amarellos, la-

ta
POs para limpar amarellos, lata

Feijão novo, lilro
Arroz do Japão, idem
Arroz nacional, idem
Farinha do mandioca, idem
Sal refinado em saccos, idem
Azeite doce, Plagniol, idem
Vinagre, idem
Batata nacional, idem
Bacalhau C. R. C, C. R. C. meia

tina
Bacalhau C. R. C, C. II. C, kilo
Carne secca, idem
Banha nacional, idem
Manteiga Dinamarquczo, Brunn

kilo
Manteiga nncionnl, Carlos Weeg,

idem
Toucinho inglez, idem
Língua salgada, idem
Azeitonas, Brandão Gomes ft Com-

panhio, idem
Massa surtida para sopa, idem
Mossa de tomate, Joaquim José de

Freitas, idem
Gelatina, Nclsons, idem
Currants—passas, idem
Sultonns—passas, idem
Passas para mesa, iden.
Abricots seccos
Macia seccas, idem
Chá verde superior, idem
Chá preto superior, idem
Cebollas, idem
Cebollas, caixa
Sabão oleino, Sousa Carneiro ft

Comp., idem
Sabonetes, < Primorosa Mills > —

lohn King, idem
Ssbonctes nacionaes, idem
Velas de estearina, Clichy, idem
Velas de estearina, Luz Estearica,

idem
Gomma para roupa, Holfmann —

«Brilhante», ideai
Kcrozenc, Uevoes, idem
Araruta, pacote
Maizcoa, Starch Manufacturing,

idem
l.ixivia de potassa, idem
Palitos, maço
Biscoitos extrangeiros, Iluntley ft

Pa!tner's. lata
Goiabada de Campos idem
Msrmeliada de Theresopolis, idem
Jam de Crosse ft BlackwelPs, idem

Bules paru chó,
dos, idem

Bules purn chá,
idem

Bules pnrn chá,
Bulos para chá,

idem
Baldes do madeira, idem
Baldes de ngnl,he, idem
Bnldes de zinco, idem
Espanador cie pennas, ns

30, 35, 40, 4~), 50, 55 e 00,
Capacho do cabello, idem
Capricho do borracho; idem
Limpador tle pés, do ferro,
Alinnge sem cabo, idem
Alfange com cabo, idem
Machado, idem
Facão do cozinho, idem
Mnrlello do cozinha, idem
Carrinho de mão, idern
Enxndões, idem
Pincel li. 12, idem
Bunho murin de ngnthe, determi-

nnndo o capacidade", idem
Bujóes do descorgn para pulveriza-

dor manunl, idem
Funil de ferro fundido para ptilvo-

rizador manual, idem
Pistão de bronze para pulverizador

manunl, idem
Perio do bronze porá pulverizador

manual, idem
Esguicho com tampa para pulveri-

zador mununl, idem
Tubo do vidro para nivel d'aguo,

idem
Filtros pnrn ngun, syslema Pasleur-

Chumnerlain, idom
Munometro puru culdeirn, idem
Grampo pnra molu do corro, iden
Grelhos puru fornalha de pulveri--zndor a vapor, um jogo
Grelhos para fornalha -le estufa

fixa, idem
Orelhas poro fornalha de estufa

locomovei, idem
Grelhos pnra (ornnlhu de incinera-

dor, idem
Juncção de mnngueirn porn pulvo

rizodor o vupor, pur
Vassouras de piussnva. umn
Vnssourns de raiz, idem
Vnssouras de cipó, idem
Vassouras americanas, idem
Vassouras de cubo cumprido para

vasculhar, idem
Escovo de lavar casa, idem
Escovo pnra roupa, idem
Escova do cabello para limpar ani-

mues, idem
Escovo de raiz para limpar ani-

mães idem
Escova para lavnr enrro, idem
Banheiras de zinco, grandes, idem
Banheiras dn zinco de assento, idem
Banheiras de zinco para criança,

idem -
Bacias esmaltadas ns. 28, 30, 32,

34 c 30, idem
Enxada grande, idem
Enxada pequena de jardim, idem
Alavanca de lerro fundido pora

pulverizador manual, idem
Válvula espiral para pulverizador

manual, idem
Válvula csphcrica de borracha para

pulverizador manual, idem
Torneira de bronze para pulveri-

zador manunl, ideín
Torneira de bronze dupla para

pulverizador manual, idem
Maçaneta de torneira para pulve-

rizador a vapor, idem
Chaminé para estufa locomovei

idem
Ponta de esguicho para pulveriza-
dor a vapor, idem
Lima de 6", idem
Lima de 7", idem
Lima de 14", idem
Lima de 3 gumes, idem
Brocha n. 12, idem
Conchas estonhadas, idem
Conchas esmaltados, idem
Conchos de egothe, idem
Espumadeiros estanhsdas, idem
Espumadeiras esmaltados, idem
Espumadeiras de ngalhe, idem
Fngidciras otanhadas. idem
Frigideiras esmaltadas, idem
Frigideiras de agathe. idem
Assadciras estonhadas, idem
Assadeiras csmaltadss, idem
Assadeiras de afrathe, idem
Grelhos para cozinha, idem
Papel em tiras para calafetar, re»

ma
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Lixa do esmeril, 12 folhas
l.ixn ifi pnpcl, idern
Pnpcl hygieniuo, iMikàdo um pn-

colo
Brilhante belga, li, Bourgoult, um

pote
Oleo da colzn, um litro
Facas do mesa com oabo do mndei-

ra, (eoiiinniiis), umn duzia
Garfos do inoso com cubo do mn-

deira, idem
Fucns do mesa com cabo do metal

branco, idom
Pneus do mesa com cnbo du melai

brunco, Chrislolle, idem
Garfos do mesa com cubo do molnl

branco Christoflo, idem
Garfos do mosu com cabo do me.lnl

branco, idom
Fneus de sobrc-inusu com cabo do

madeira, idem
Fucns de sobro-mesn com cnbo do

nielnl bronco, idum
Fucns do sobre-mesn com cubo do

metnl branco, Chrislolle, idem
Garfos do •sobré-níosn com cubo do

niotdl branco, Christotlo, idem
Garfos do éoljro-mesn com cabo de

metul branco, idem
Gorlós de Robre-mesu com cnbo de

madeira, idom
Colheres de sopu de inclui brunco,

idem
Colheres flo sobre-mesn do melai

brunco, idem
Colheres du chá de melai brntfco,

idem,
Coliiorea do chá do metal branco

ChrisloNo, idem
Çòlliores de. sobra-mosa de motnl

bronco. Chrislolle, idem
Colheres de sopa de melai branco.

Chri-ioNe, idem
Vnlviiliii.i, A" D" luta
Fòrmioido Paulista, caixa
Pedra pomes, kilo

Fornecimentos n. 10
Traio;» cobertos de granito, mn
Prulóscoberloa riu porcçllana bran-

cn. idern
Pratos travessa, de pprcdlnn bran-

ei, ideni
('ralos travessas do grnnilo, um
Molheii'0 de gríihilo. idem
Mollit iró de iioVcellario branca, Wòm
5o'pci'rus de poiViellono lirarieii, umn
Sóp'ciras dc granito, idem
Solíiddrâs de grnnitõ. idem" Salndoiras de porcellona branca,

idem
PYuutcirn de porcelluna branca.

umn
(•'ítícteirn dc granito, uinn
Copos de meio cryslal, lisos, duzia
Copos de meio crystol, lavrados

dúzia
Cálices do meio crystol; lavrados

duzin
Cálices de meio crystol, lisos,duzin
Pretos rasos do grauilo. (luzia ..
Prãios fuiuíòç, de grnnilo, duziu
Pratos do sobremesn, de granito,

duzia
Pratos dr» sobremesa, de porcellnnn

branca, duzin
Valos rasos do porcellona branco,

T-,"clii'ziu
>. Ícaros pnrn chá, do porccllana

CORREIO FAtriLISTAINO Sloxt£i«íl?iii'í.«5 í> <le iOonombro tio IDO 1»
•T-ax/MOriini»'^^

branca, iitizia"líiçíirns 
pura café,

liruúcu, dúzia
Cli tf-õraa parn café, do

zia
Ch.icarõs puru chá, de

zia
Fornecimento n.

braço, um

de porcellnnn

grcriitò, du-

granito,
II

do HO do dozemliro do IflOf, nos
fionlrnlos çolelirndos nn Direclo-
riu iia JusCiçü,

Pura garantlo do huu proposto
deverá o proponente tlópóstloi' lio
Tlicsoiiiíi do Eslado, n quantia do
liOOOSOOO, tioBO deposilo bqí-A feilo
modlohla guio, que dovoWi sor po-
didu nesln IJIrcçtòrla, litó ús fl ho-
ras da lurde du véspera do oiicer-
ramento dn c.diiòcirrohoia,

As propostos devem sor onlro-
gues nesln Direcloriu uló ás II ho-
rns dn lortlo do dia do encerra-
mcnlo dn concorrência (TO do de-
zembro), em cúrias focliurian, sd-
Indus com o sello do Eslndo, com
ns Armas reconhecidas, c nüo con-
lendo riisuraa ou emendas. Com
ns propostas, exhibiráo os propo-
nenles provas do haverem pago em
seu nome, ou no da llrrnu social
de quo fizerem parle, o imposto
.do raspcclivn cnsn cumincroial, rc-
lativo uo ultimo licnieslro vencido.

As pro|ioKlns meiiclotiurão com
ioda u ciurozn i o numero o mnr-
on das nmoslins; as divorsns qun-
lidados do mesmo urtigo, si ns
houver; o preço do cada umu dd-
Ias, em moeilú lirnsileim, o mais
condições do forneeiiiienlo.

No envolticro dó cudu proposla
oònslnrn o hòmò do propononlo,
n indicação dn rua o numero rio
seu ostubdcc.imçnlo o o forneci-
menlo que se propõe coiTtrolur.

As proposln*! siiçàp abertas nesln
Direciona, uo dia 12 desse mez, á
1 hora cio lurde, peroiito o conse-
lho presidido pelo djrcctór o nu
presença rios proponentes qne com-
puieccrem ou dc seus represontun-
los legues!

Depois de se dur começo á lei-
tura dus propostas, não poderá ser
feito nas mesmas nenhum aririila-
mcnlo ou nltoraçáo.

O proponente que ga recusai' a
ossígiiui' o contraio pora o loriio-
cimento dos artigos escolhidos quer
na lolaliriaile. quoi' om parle, jiciv
duro n caução deposilüda no '1 hu-
souro rio lislado para garantia riu
respectiva proposta; revertendo a
mesma para os cofres públicos,

O lovuiilailienlp.tlüs cauções será
cllectnado: •

it) Qutuilo ns dns projioslus re-
ctisadas, immcdiufOmcnto após á
publicação no Diário Ofjlcial do
resullndo ria concorrência;

/¦) Qúáhlò ás rias iiceuitns,. só
depois do tor siilo feito no Tho-
souro dò lislado deposilo dn quan-
lia (le fiOÍÍÍÜÜO para aqucllcs cujos
fornecimentos do l." mez não excor
derem n l;0fi05000, ficando o primi-
livei deposito paru os demois. liste
deposilo será cffecluádo antes do
se rvquisiliir du Secretaria dn Fn-
zerida o primeiro pagamento da
conta mensal çrncdiaiileguia desln
Direi torin.

O Governo do. üslndo não se
obriga a necoitrir o proposla mais
baixa liem qunlqueí; dns que íoiem
ndliiididãs á coucorrenciu.

Dirccloria rio Interior, S. Poulo,
:>.', do novembro dc 1904.— O di-
redor inlerino, Carlos Reis.

- D li

G- B L O

a Agencia fferal das Loterias da Capital Federal
39, RUA DIREITA, 39

JULIO' ANTUNES DE ABREU

SisíeiMGOffliileiaiiieriGiioio.coiniiepateiiteíirail
A8 muis baratiisCTiiais simples n muis oeonomlons ntó hojo conho-

cidus, por lodbs os sorv ços dn fabrioüção du guio, mnulrign, elo., ciu.,
dos utumados fuliricuutes WILLIAM DOOQLAS & SONS LIMITEi).

Únicos agonies para o Brasil:

JT&nn. Fonnosa n. 13. — Sfc JPatilo

{fmmccionanienlio esas-atüíicSo
Aeiualmcnlo achn-se nesta capilal um engenheira osjiccinlisln das

dilos (ubricuiifOs, cuja estadia nqui ó por poucus semanas; ussim con-
vicla-so ns pessons interessadas a òórresporidorem-éo com o ugenlo
antes do suu partida.

Gb neguEntcs íestanaunSios foram feneijÉdoB,
paro na qisace chamo a aííercçSo do pubSico s

S. Pnulo, 2 rio dezembro de. Bali.
Illmo. sr. Wüliain Fowlóg

Agenlc da casa

Wlllisin DouglnsNt Sons Lld.
Amigo e. sr.

lim rospòslo á sua porgiirilií lemos o prazer rio lho informar qiia
machina oura fabrico de golo, que por seu intermédio mondamos vir
.„..„.. .1 («:i i:..... i .,...,..).... p. «^

Amarilal
Iinportiinto plano

CONTffll
¦rmnat,VKBrxii:~rixaK-; .r.mm)irmsvnitoíajincmjmamç^^

úíBrt^«iír^»:K^ajnjí*is^t!CXff-.'rT«íKm
¦-.•fK^i^%Tíseí.a.^3s««-^riOín*5«^^

1 DS 11IÜMS HOS'?»KSi.\rKJ • • •
r..:a.-'-».^..-:'»)-«rmr^/J*Jx..'^^nfJi:;»ac):i6jji«Kjair.c^'-.i m —

; C Vj' ,v; ."ís.xsbík DnWKffaBPHP«Ofi OBBO*\Wa\KJIKiV3SMHMimVÊ~m OBBWOB

CONTRA PACTOS NÃO HA ARGUMENTOS

listo premio tem sido vendido innuincrns vezes no importante vnrejo
desta casa

©<V0-

o
dn casa «William Douglas ã Soiisj e pi
nundo perfdlumonlu.

Aclianios qiio elfril c muilo ecoiiõmicn (Icxírqmametil
manejo, pelo que nos declaramos muilo satisfeitos,

Pórie v. s. fazer desta carta o uso que.
I''ii'ma:no-no3 com perfeita cslima

Do v. s.
Amigos e obrgs

s. assentada, eslá tunecio-

simples no

lio convier

Brande e extraordinária Loteria do Natal'
CxtracçSo infaEIivoí Exfpacçãa infal3ive9

SaUrbado, 24 dc dezembro de 1804
143-1/ Lotaria cia Capital Federal

]Premio -m-nioi*Fremio maior
w.r.*K ::'J!sisitr-ariiSí»3ir»x^iKW.*vtX'ti: ^gsmasBtt.rgEf^iP/aaagrirT?'^zTxx^zszzrxrzxsc k-jbs:

nascsraoi z&mzAK-tKz~-Z2?:xz—z2S3i iraaasaa s,*s

Chamo 
"a 

altcnçSo do publico para o Importantíssimo plano
desta grando loteria, quo joga apenas com 60 mil bilhetes e
distribuo 6.401 premios.

3 9',

(Asíignudn) Kai.cui Gianhini & Comp.

Tntiiliy, novembro do 100-í

MTIIiam l*q\yloa

Agonie riu casu

Wiillnin Douglas & Sor.& Lld.

A preferencia pnrn o compra de Iiillielc3 desln grande lolerin devo ser
dade, por todos oa motivos, a esla antiga o acreditada agencia geral:

RTTA DIREITA, 39
que vendeu por 3 vezes o grande TTIiííTfl A

premio do 500 CONTOS UlXJLUil.
Os pedidos do interior devem ser dititridos no agente geral o actual

representante da Companhia de Loterias Nucionues do Uraail.

¦jTiiliò J^iitnne© de A.1>jreu
CORHEIO CAIKA, 77 S. PAULO

¦li'
li!)^iiriiiip

0 (I

I.' ine**plicnvol que algumas pessoas ainda duvidem do efficneia dt
Cláatrioldauo Medico, No mundo inteiro se proolorqíim hoje cm din pelo
pela hoceu rio milliures de doonlos restalioleeidos, as excolloncins desln
grandi agénto curativo o ja nenhuma pcasoa, mesmo do modiana odu-
oaçílo pode nugar os snrpraliendontcs rcsultudos diuriarneiito consegui,
dos jior meio (Teste jiodoroso remédio que nos proporciona u própria
natureza. , ,, , ,, , ,

A todos aqnellas que ninriu tonhnm duvidas, dedico as minhas pa-
lavras e poro quo se convençam, caso nfio o tenham conseguido ob
fados que dinriumoiile publico, rogo-lhes que leiom o que dizem estes
dois doentes agradecidos.

Curado em pouco mais de um mez de uso do Cinturão
Illmo sr dr Soitden, — Accuso recebida sua carta no qunl nova-

mente mo pede nolieios de. minha condo o tenho prazer cm confirmi»
o quo vos disse na minha corta primitivo, ieto íi: us dores dos rins já
mo pussoram como lambem ns dores dos pernas, quo hu. mais de dom
nnnos mo molestavam, e islo unicoineiito com pouco mais do um mea
dc uso do appàieihti ¦•• .. - .-.__

Sem mnis subscrevo-me com cstirmi e consideração—uo v. s. nllon.
Io e agradecido, ANOIÍLO BEN1NCASA, S. 1'aulo dos Agudos, hítüdo
de H. Í'uulo, setembro do MM.

O sen unko allivio
Villa do liaha (irande, 27 de ugoslo de lílOí.
Illmo. si', dr. Sotiden. — Saudo, Vou continuando dando-mc bent

com o uso do Cínlurão, o qual vos envio para cõticèrlar.
V. s. maiKÍc-mo 0 mais breve -possível, que o so o que mo da alli-

vio aos meus eoífrimentos. .
Sem mais, subscrevo-mo com considnraçíio—Do v, s. omigo e criodo

—AI.KXANDUU PliltiillU DK ClilHjUUllU. — Rcsidencio : hozendo
S. José — Villu de Haixu Orando—listado dn 13uhio.

Si devido a KiOlcStIOs ou
o vosso nomo e residenciu'o pela

C.ivio que ns duns enrtus precedontes gno bem significativas, maxi-
mò «i se levar ern contu quo poderia apresentar milhares do casos como
estes nos quaes, graças no meu cinlurfio, doentes chronicos tem con-
seguido a snude, depois do fracasso de todos os medicamentos conhe-
cidos. ,,. ,

Os originnos de Iodas as cupins que publico acham-se no meu e«-
criplorio ú (liS|iosição de quantos desejarem vel-os.

istancia nuo puderdes vir verme pessoulmente, escrevei-me mondando-rno
volto do correio remo ter-vos-ci ORAI UlTAMliNTK os meus folhetot

du-

'.rn, pa-

Cli
Pa
Imvi p pai
IJraço de

urompo para
Vcsadpr, lim
Pellego pnra carro, um
niiiguòiim. um
Ciibresto de síiló, tini
CorüôViTol um
I''io", maço
Pregos |j*>rn srlleiro, itiüço.
1'cljii' s de ferro, idom, icl;

cote
Agulhas, klein, idein. papel
Panno eou roí meiro
Oi'*.*'», kilo
Azeite, lilro
Arreios para porvlhn, jc^o
Ajtcíos irará um muar; jogo

:s n.ira calnplasmas, par •
: gilio, par

i muar, pnr
(erro, par'ri ainericonpi par

Suia branca superior, meia ..
.Srdu preta .meiii
\'r.r;ue!n, meia
Carneira ingleza, urna
Kivello para braéo (rio ferro ), uma

(!¦ ü" l|2'a (¦"'
Ariniiçfio pira sellole, u.ino
Kacu. uma
Coiilno.íi'0, uma
Cuboçodo, idem
Dexigii do Rio Grande. írlcm
Argõllus para braço, idem
Mi ia argolla, idem
flores ile nieial branco, Idom
Bí-lóes de melai branco, um par,

idem
Volta para tiranlc, idem
Colchetes parn lirnrite; idem
Fivèlliis do metal branco, umu de

2" 1|2 a 4"
Fivcllas rio metal amurello, idem
Grampos |ioru rabicliein, um pnr

Fornecimento n. 12
Camisoln dn brirri'pordò para rios-

inleclnilor, uma
lorro do brim pnrdo para desinfç-

ciádor, uni
Wricina do lona do linho, nina
''oalha pura roslo, uma duzia

Fornecimento n. 13
Colchões de crino, um
Colchões ordinários, idem
Travesseiros, idem
Mòsquiteiros, idem
Cainâs de ferro com

arome, uma
Fornecimento n. 14

Alfnfa superior, kilo
Milho supeilür, idem
/àal grosso, idem

/.Knbn gro.-fo, idem

fi-efei.nr-n ao Jítijiíeiliío
Scicnlincò á o:ina. sra. di AlVno

Meinviudi! liueno rie Andrade que,
por uão.lcr sido cumprida n iuli-
inação que II e f i loilo em 7 (Io
maio (io çoirciiié onno, pcí* edilal
jmb.licndo na iinprcntn, para o ox-
lincção do .japrnzaj oxi.slonljl no
terreno de sua propriedade, silo ii
rua D.-, \'eririiana n. !.-. foi, do ac-
còrdo com. os arlo. 2." e 5.° do
líclòrn.'1117 do 13 d»», selcnibro
16.02, mtilladu.cm 10Í?Q(X), iiii|iortuti-
cia essn que, sob peilu do colirançn
c.vecnlivn', .deve; dentro rio prnzo
do 80 dins,. p.òiitodos da |irc-enle
dala, rccollicr aos cofres múilici-
pães com guia deslo secção, (Ic.nn-
rio dosdo já novamente iiltitriorio a,
driVtró do prazd de. 20 dins, a cori-

I lor de boje, execulur o serviço soli
])én.i rie' multa ua rcincblencia o.

ide ser feita a e.'*tin.*ção do capin-
-zalipeln'Ciimard noiii o líçcrcsci-
mo do 2(1 "|„ do oilminislraçíio."

Primeira SCcçíío dn Sccnlaria
(ieral da Prefèilura do Municipio
de .Silo Paulo, i.O de novembro de
19.04. 

'
Ochelc,"1

¦i Alberto da Costa.

Illmo. sr

-mi,»*-**-- TESTA DO IfATAL
Amigo c sr. ...

Communicòdlio que ».i rnachinn rie gelo que inundei vir por seu in- »
lermedio, du ousa cWilliiup Doiiglaa &Soris Limilódi estu funccipnon- o, _,,.; «sfrs?Af» *l*
do pcrleitUmenli:, ellu á himplcs o econômica, |ior isso eslou muilo tu- i> , tilfe^
tisleilo da mesma. -^mÜ>^SI «.l)u v*s* víh #Pl!>l§iií yl

Amigo o obrg. \Í*Â i ^tdW /í3fe
(Assignado) Manuki. Giírdks (Si ' ' ^ít^sWJ^fev ^ ¦ríífíBS y tM^^mm* o 1

g n»n I(«CíT lp>\ 8 \3 C n JO 3 ik_ \ W '
%âyj an te dkúh im^ abas? úsaà p^ 1 13 ^^

0H ! Quer Q

_Kl^  ! ícriunalB àt\

PREMIO MAIOR  ^^^ H

EZEMBRO

SAÚDE E VÍGOR. Todas as informações sáo grátis

Divigi-vos sempre a

DR. M. A. SANDEN
"Etxsa, 

Quinze de Novembro - 61 (sobrado)

Caixa do Correio, 888 - S. PAULO

ABERTO DAS 3 DA MANHA A'S 6 DA TARDE

¦IIE
DE 6. PAULO

 «« ;

emei

enxergõo do

Escoln «Io Fiinrinaçla
De órdéín do í-r. riircotor dr.

Alllnilcio de Cnrvullio, faço |iuiriieo
que snriio cliárnudoH ú exumo rio
pratica dn iiliarmuéin, no din 0 do
correnle, írs ,1 horas iln tíir '. os
srs. Aiiirusto Cesnr (le Oli-.. .1 o
Virgilió ri» Silvit Nelto.

(in . candidolos deverõo | ;i. .n>u
inscripçiiõ com iinleócdcnciu,.

Sccreturiu dn líécóln," 2 de dezem-
bro de tílOi.—O secretario. Pereira
Corsiiw."avisos"

Por.6$000 '-.Por 6$QOO
. . EXTRACÇÃO*

Ouiata-felra, 16 do comente
A

i IJÍttlCÍ»'» llcíl!llll"HC tí V íiejjoolo.

Todos os pedidos

/i 

mm («_n»**i;u( i
K.mvIIo. ideni

. Cunnu, idem
Capim verde, idem

Fornecimento n. 15
Lenha racliodõ, metro euliico'.larviio do madeira, bocco

Fornecimento n. lii
Ca\ Búperior para construcção,

p:i eco
Toboòs do pinho lironeo, deter-

minando as dimensões, duzia
Oliscrciiçüo. As amostras o mo-

•Jelos podem ter examinados na
Direcloriu do Serviço '¦.-unitário.

CONDIÇÕES

Os concorrentes ol>rif*r.r-sc-u"o a
Bcceitnr as Condições jc/iuèi», mon-
-tildas observar jwlo decrclo n. í)92, |

Banco Goijsírüctòy s Agrícola
ds S. Paulo

Cónvirium-so os acoionislos dcsle
llnnco piirii, no dia 11 ile dezembro
próximo Iniiii-o, lio meio din, se re-
unirem em ãssòintilén fíerui oxlra-
ordinária, ii rua riu Qüilutldu n. 18
nesln cr.pilal, para o lim especiol
rie proceder-se á eleição rie mn ili-
reclure bem assiin para reduzir-se
o capilal boiial, pura locilitur o li-
quidnçflo amifíavel do üocicdndo,
podendo Inuibem re resolver sobre
n dissolução o litpiidaçflo do llanc).
K' iiccessarlò o çomparociineuto de
áCciõfíisIns que reiircsenlem doi-i
terços pelo mciíòs do capital so-
ciai. ¦ .--

Imcuiii suspensas as transferencias
de acções até à ri.ita ria_i*otiiiido.

S. Pnulo, 20 do novembro de
líli*.

I'o!o Hnnco Construclor o Aj,'ri-
colo do S. Pnulo.

¦*•?

110P.AS DA TARD1Í

taúB. <•«! tc,<'.:iu r.n c:ik:i;; desS

do iníeiio!' devem ser dirigidos
para a casa

Iditiraes MimM.es <& Gs
Caixa do correio, 26 •- Rua Direita, 10 -- S. Paulo

15F" AViSO - Esla loíeria ó a üitírra cia qual é íiiospu-
roiro o dr. Bento Barata Ribeiro.

SÂBB»lDOí24DEDf
. Illabilite-;e comprando um bilhete du

Gr-íiiiílo Loteria, TVa,cicnal
;"!:"" ge 500 coktos

NA riil.IZ -AGliNCIAv PK HTJBSiST GXTIMiinA'!ES
liwá OwsR-ce tie Ncvembiro n. 27-A

V. fíAPTM'• SIISIT1S D1^ -~
COfpM-RETE LIVRE NAS LINHAS MOGYANA E PAULISTA

Sciiicnicsptxras de CA.TIT"íGí*TjEtR,0
¦• ííOXO è cie 3A3E&M<*'ÍJM

(KSTKHCADA U PU Ha)

L'«íco *Rfcpi'ieínrio das seistessScs franoanas

EDUARDO SiLVA
LiKHA MOâYAKA CIDADE CA FRANCA

Officinas mechanicas e fuuáiçao de ferro e teu»
Continua a grande redxicçfto de preços em tudo qiie

diz respeito á ímportaefio e ia.bi-iea.cao desta companhia
Acceita-se qualquer encommenda por preços sem

competência.

TRABALHOS PERFEITOS E GARANTIDOS

PTA EXECUÇÃO
POOCK

SECÇÃO RIO GRANDE

Havanezes

tw_&^jLmm—&Bism5mii3mi~Zi—3mmãmx

MI

INSTRÜCÇÕES
PAliA

Exames par-
Programma de pioparalorios

— Aníiotodau põr um professor —

FORMATO fdíGEíON
í,í ¥cndé-se a SBO réis Jf-

Livraria Masallãss
21 -Rua do Commercio - 27

NA CASA IIAIUJKI, ú que 9ó
encontro n legllimn Amta da He-
lesa, esiicciflco contra na espinhas
c niuiiclitiu do roslo.

Bna Quinze ae Kovemijro, 57-A * Caixa flo Correio, 647UQ wiuufiu
CASA em IPAJèlS Rne des JPetites Ecm-ies, 38

O muior o mu!s vnriado porlimcnlo do brlllinntcs, pedras finas, objectos de
.fcr.trElc, do curo, prata, motel e trraniin deii»íilo loi ofninndo*i relógios de OiflEUA,

PATEK PHILIPPE, LONOINES c oysthema ROSKOPF-

Grotiele.! cíítcína para qualquer ccneea*to e tpahalho de joiaa

Ms as jóias estão marcadas na vitrine a preços sem competenoia
VENDE-SE POR ATACADO E A VAREJO

01 anhia leÉÉa e Importadora de i Paulo
. SE!0<XâLO ÜE O JLF___

Beneficio e rebeneficio de cafés em seus En-
eiiiios Oentraes de Santos e S. Paulo.

Recebe-se café em oommissão para vendas no interior o exterior
entregue a terceiros, ou

lfi*.*.

Am remessos deverão ser feilas cio modo seguinte :' 
J»ara Santos — O cafó que tiver dc ser reijcneflcindo para ser

vendido iianuellç 
^ou^«^^Slnpahhia (PARY) - o enl« om coco ou casquinha que

liver de ser lici.cficiado, podendo lambem ser entregue a terceiros, ou revendido em Santos, ot»
no extrangeiro. M

Conhecimentos e mstmcçSes para o

ESCRIPTORIO CENTRAL
_R,na 15» cie I?íoveiiil>ro9 36 ¦ S. Faulo

Josá, Pint du Carmo Cintra,

presidente.

AIIMCIOS
T1NTÜIIAS E GLÓBULOS

HOMliOPATHlCOS PI*: J. COR-
LHO 1ÍARUOSA, invíi-iidos pela
classe niedico c |.olo publico om
ceral — ú vendo nu Casa llaruel.

KOUMOIJflL— enconlrn-so. om
IoiIiib us l.ous çosos ii noa de|K)SÍ«
tarios geraes Baruel fr Comp.

Üji
lüL,,,

ACTUALIOADES DA
GUKRRA RUSSO-JAPONEZA

iÜíVISTA
que te público cm Iluenos Aires

pedidos o

Eeaaedicto Silva
(Co>ycíò Paulistano)

VINHO BARUEL, fuhrico do
Rodrigues Pinho & Comp., óo
mais agradável e genuíno vinho
do Porto conhecido.

A.
Compatihia hr3sECeíi'a tSe -ôíísupos üa vida

CASA MATRIZ HIO HE JANEIRO
Capital de garantias mais de Hs. 12.000:0003000

Seguros pagos ás viuvas e orphílrns de sl-Uji sogurndos (nllenidos
sem nenhuma mtereenção judicinl, ulò hoje, mais dn T.OOOiOOOÇOOO-

A heninçn-wnis solida e livro do ônus, que um bom chefe do fn-
rniliii pode iuslitüir pora gnriiulir o futuro dos seus, no coso de snn
morto prematuro, é, **eii) contestação, u realização de um seguro de vi-
du rio «Sul-America>;

•Pnrn pedidos dc prospcclos-ou informações dirijam-se os interessa-
dos ao corretor duUSUL-AMERICA"

M4.HCELLIITO PENTEADO'
S, Largo do Rosário, 8

Succuroal da Conapenhia —- Caixa postal n. 561
8

O AS A BEETHOVEN
(mpoi-taçfio diracta de pianos, instrumentos,

musicas e livros de interesse musical e sclencias modernas
Harntoniumo de diversos fabricantes - Jornaes «Ilustrados

Acceitn, agentes no intei-ior ollereeendo excepcionaes
- vantagens •

PInnco FtEYEL, os melhores de procedência franceza. e RUD IBACH SOHN,
os mais populares no Brasil

Preços de occasião 2 grandes pianos de cauda BECHSTEIN em segunda mão

ghíÃffarelij: & comp. - Rua S, Bento d, 20

OãíHüio fóstello Bísoco
. (SI

ADãthema
ROMANCE

CAPITULO XX

VÊ-SE QUE 0 EDITOK I1ESTA VEH-

DADEIilA llISTOniA NÃO QCI/. DES-

!-.\LCAR A OI10EU IJO MANCSCIU-

PIO, F. POU ISSO 11EU Aül'1 nE-

mate ao laméktoso diai1io de
Antonia IIaceli-ar.

«—Pois entilo, Rito, a senhora
luvida da pureza da sua amigo?!

«—Não. senhor podre Anlonio...
Deus me mate, nntos que eu duvi-
de da sua pureza...

<—Ku acompanho-a, pelo me-
nos duas vezes |>or semana no seu
passeio... Nunca por nunca depa-
rei um homem que pudesse... que
ousasse... nunca, minha filha,
eu juro que oinda nSo vi por

«A primeira idijo que me ossnl-
tou, foi que Anloninhn so nfio
confessara dede que sahirá . . .
Que valia o mais forte razão de

padre Antônio?... Sn-dive esto
conlraricdudc, o nüo quiz nlvoro-
çar a alma cscrupulosa daquelle
homem crente u liom. Rastava
eu para tamanho flag»-llo...

Mandei saher de Antoninha
«luas ve/.cs nessa manhã, o tive
cm rr-sposla que se erguera me-
Ihor ós onze horas, e estava escre-
vendo uma longo carta.

A's cinco horas «Ia larde recc-
liin-o. c ficará »*om algumas oulras.
apponsn a esta historia, si antes
dc concluíl-o, o morte se não opie-
dor dc mim.

<Itita.
«Si tivijssc mâe atirova-mcooscu

regnço o chorar; si tivesse pae
ajoelhava-me n seus pés c soluçava
ate ser comprchendida. Tenho-te,
e fosle, c «» tudo para mim. A ti
me ojoelho. choro no leu <»ra<^o..,
nSo me lances de IL. abraça-me,
sorri-me. lola-me cem branJura,
que eu sou muilo dcsgraçmla.

«Nâo lenho valor nenhum, iliti-
nha! Qucriü segredar-te as minhas

-. i innoccncia daoueila I dores, cra-me lão bom dizer-las

virgem... E demais... I*n« me abraç.vla a li_ conlar-tí«. e com

peruôe:... bem sabe que eu sou as minhas lagrimas suavizal-as da

o director espiritual de Antonia j
Bacellar...

¦ j culpa- c r.Êo tive alma honlcm,
nem boje, nem a terei um dia «te

levantar o lace c dizor-lo—eu amo
—c toffro—e peço a morte, quando
devera queivr muita vida...

«Não rasgues esto carta, minha
querida amiga! Sc mo rCDcllos,
anjo protector, ondo irii pedir con-
solações ?

iConsolaçõcs L. Não posso incn-
tir-tc... Não és tu quem |)óde dar-
m'as todas... Hoje... Kilinho,
não is tu só; c, comludo, eu amo-
lc ... quero-te como te queria hn
tres mexes, como lo amarei ale ao
fim da minha flagcllada vida ...

«Deixas-mc conversar cointigo?
Nâo viras o rosto com desprezo á
tun Antoninha, a tua querida ir-
mã, que lc abre o sacrario da sua
alma, eximo a maior das infelizes
quando pede 6 Virgem dos cijos o
soccorro, que nâo acha na lerra ?!

«Foi em uma tarde de insonda-
vel amargura ... Ku estava seis-
mando cm li. e em meu pae. c na
minha pouco saúde, que me pri-
vava dos teus affacc. cdomanan-
oial das esperanças »|uo me davas
tão... desvanecidas. A culpa não
foi lua... nem minha... O desti-
no... o destino, não... é Deus.

«Nes**» larde. longa de dores e

prcs.-:i.«ími-nlos, um homem, ainda
moço. c veMido de caçador, encos-
loa-se co portello da minha gran-
ja, inclínou-se para dentro, t-orte-
jou-mc com Iaaiiliaridade...*narc-

ceu-mc que deveria conheçer-mc,
pela liberdade com quo o fez.

«Tu bem o sulies, Hitinha: cro
a primeira vez que um homem,
sem 03 carinhos poternaes dc mou
tio, i! n mão nhençoada do padre
Antônio, me dirigia uma palavra,
uma saudação, um simjiles gesto.
Estremeci, envergonhei-mo, creiu
ntó <'iie não ntinei com os manei-
ra3 corlczcs de mulher bem edu-
cada! Touiniilio sobresalto inc agi-
lou o sangue, e aqueceu o rosto, que
Dorothéa me extranhou c pergnn-
tou-me o que tinha. Poderia eu dizer
o que sentia ?

Era pejo ou surprezo, eu abo-
lo ncrvoso.iou presagio dc infeliei-
dndes ? Eu não sabia —

«Perguntei depois a Dopothija
quem era aquelle homem : respon-
deu-me <3om azedume que era
Christovam da Veigo — o filho do
inimigo implacável dc meu pae!

«Fiquei cunvulsa c aterrada. De
relance |>as=aram-me 

"pela imagi-
nação quanto? quadros dc dolorosa
lembrança eu vira na minha in-
iancia. Alfigurou-se-me o loito onde
meu pae expirou. Ouvi as impre-
«¦j!ç<>s agonizantes que elle solt.*i-
n contra Vasco da \Tei*;a. Uclirei,
Hitinha,- a lebre devorava me, e
temi algum accidente que me im-
pedisse de ir para casa.

« Sahi logo da grania, e não

disse umu palavra a Dorolhca.
Pouco3 passos cnminhãra na

estrada, quando, vi outra vez,
Christovam da Veiga, através
sondo deante do mim, parou,- c os-
sobiou |ielos cães. Preguei os olhos
no chão, c não sei porque -não <-*c-
di o umo força oceulta que mo
impellin o retroceder. Acederei o
passo, e no momento cm que pas-
sei por ello, conheci que so des-
cobrira, o me saudara nõo sei com
palavras, o quo i Uorolhéa me pa-
rece que respondeu.

«A* entrada da villo, o mesmo
homem, que sc odcantàra por ata-
lhos, soltou uma parede c cami-
nhou deante de mim. Dc noite, que
loi uma rsliradn noite* do inquieto
vigília, seismei o sonhei com Chris-
tovam da Veiga. Ergui-me antes de
amanhecer. Pratcstci nâo mais tor-
nar á çranja. para mnis não cn-
contrar um filho dc Vasco da Vei-
ga. Anciei pelas horas de falar-l
para me desvanecer dos terríveis
preconceitos que sò h presença
de tal bomom me revoltou no
coração... E depois,ho! Hitinha.es-
tive comtigo, c nada te disse, c
tantas vezes me lembrou dizer-tc
aquelle mau encontro!...

«Que seria ? Si o meu temor cn-
careceu aquelle acontecimento, por
que não te contei eu qua encon-
trára Christovam da Veiga — um

homem quo me inspirou tanto
medo, tanta repugnância, o mais
nada? Eu não sei !... A desgra-
ça... esta palavra explica lodosos
sentimentos escuros da minha
alma.

«Não fui doÍ3 dias a -granja. Na
manhã do terceiro dia morrou
Vasco da Veiga, e que morte tão
nlllicta disseram que loi a delle ;

<I.cmbrei-me quo o filho nSo
8ahiria dc casa. Senti uma alegria
infinita com esta certeza. Kui ã

granja. .Padre Antônio tofeommi-
go, o com grande admiração mos-
Irou-me um marlyrio, plantado o

quasi seceo num dos meus cantei-
ros.

«— Como veiu para aqui esta
flor tão muicha com lão poucos
dias de vida ?

, _ Sio sei — lhe respoudi eu.
« — Algucn que sabe da sua

tristeza — tornou elle — quiz signi-
fic«l-a por esta flor... mas quem
seria ?...

i _ Talvez o lio de Rilinba —

disse eu; e assim ficamos na in-
certeza, até que á noita leu tio tos
disst < qu? já cstsv.-i cm edade d:
não usar da linguagem dis florei,
quando linha tão boa lingua para
talar.*» Eu não me ri, parque &yxn
vivamente sobresaltada.

< Este suecesso tâ tu o sabias '¦

mas eu não quero ou*1 meeijuaja

cuí-a menor das minhns ciiljins..

pas ou infiiicidades t
« Que myslerio ó este ? — disso

eu a Dorothêai A pobro mulher
alfligiu-sn (-'inimigo, o não mo cx-

|ilicou, nem quiz que me ou cnn-
casse o pensar naquella brinca-
deira.

«Continuei a ir regularmente á

granja.
«Eram passados quinze dias de-

pois que vira Christovam da Vei-

ga. Começava n assustar-me, que.
findo o luto, elle tornasse á cnçn,
c me apparecossc. E porque é que
eu mo assustava ? O' Hitinha, no
meu coração tumultuavam uns

pensamentos extranhos ... uns pa-
vores infantis ...

«Nunca puz mão naquelle mar-
tyrío. Dorothéa assustava-me com
bruxarias, e não sei que rezas an-
dava a murmurar uma tarde, quan-
do eu, distrahida com os meus
craveiro», deparei um papel dobra-
do entre os cravos.

«—O" Dorotbca ? — exclamei eu
assustada.

«—Que tem ?
«—Nada...—lhe respondi eu ...

NSo pude dizer-lfcequp vira um pa-
pA t Apossou-se de mim um susto,
uma surpresa vaga o mysteriosa,
uma espécie de lascinação, que me

color do sangue. Tremulo, perdido
da cobeçn, c cançada num tão ro-
pido instante do olflicção, sentei-
me no collo de Dorothéa, que pa-
rocio tão assustada como eu.

« _ Que tem, menina ? deu-lho
algum vagado ?

< — Foi... quasi nada — lhe res-

pondi, affeetondo melhoras.
{ _ Quer que vamos embora ?
« — Sim, e ja... mas não—emen-

dei ou — nfio vamos jn... qua eu
Passemos... isto ha de

as (lolavros que elle linha, si 4
que ora um escripto:

«Com disfarce e sublilcza, qua
pela primeira vez na minha vid»
me ajudou a occultar uma noção,
tirei o papel do entro os cravos, cs-
condi-o cm mim a tremer c creiu
que me denunciaria pelo desasso-
cego cm que fiquei, si Dorolhca
estivesse dc sobre-aviso [»ora vigiar-

| me os movimentos.
i «Naquella tarde não disse mais
I uma palavra, que não fosso a ds

não posso... «'assemos... isio na ue, ,„_,-,¦,, du granja.
passar. t\\s\ me fechei no meu quarto,

«Cuslii-tc a acreditar, Ritinha ?l abalada por uma prediçêo ds
Eu não minto. Aquella papel, si] dentro da alma, abri o papel*
eu pudesse explicar o abalo quei |*_ essa carta que te confiu, Hili«
me causou, verins o que è o cora-. nha.
ção da tua pohre Antonia! Nâo! «iiiz-meocxiração que este pape?
pude, nem posso. NSo haverá no' *rà às tuas mãos, anjo do céol
mundo quem o sentisse assim ?Sój Deus dá dom da prophecia ás ai»
csra, que Deus lez com um c»*n-n- i mas, que santamente te apaix»
çio egual ao meu. poderá compre- J nam f*las virgens, que elle man-
hendeme. : dou á terra para ostentação da sua

«Fn já pensei sc isio sei ia um 1 omnipoiencia.
encantamento '.... Mas esta pala- j 

«Quem é que le escreve Anton»

vra. porvenlura, alcuma coisa ex- ; Baccllar? B* um \eiga..

pties ? Eu não sei si a vida lem j «Nâo lc horrorizes < Si ha pre-
segredos, que « não adivinham, ou j 

i*i
si estes são tributo* somente
pessoas infelizes! O que eu
posso è calar a voz ia'ima. que
então me econselhou que não mos-1 IxW- l'n> »™>r **•»•"> panaeso»

n*is lagrimas, nao nasce da impres-

devem ligar-se, na tua deveras ou-
, | vir esla re*posta-<f nni anjo!

«Eu deta ler-te sonhado desde •
: :

. . lals O coração baíia-m e • traste aquelle papel a Dcrothéa!

cííorfcau Nas 
-faces 

senti. olEccmtudo eu «morava como cila! s
(Oonííniia)
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qulnla
scxln
hiibhiulo
DOM
se<i;uii(1n
tcrçn
quarta

.quinta
sextn
milhado
DOM.
segunda
tcrçn
quinta
quliiln
sexta
«üihliuda
DOM.
segunda
tcrçn ¦
qunrln
quinta
sexta
siiblmdo
DdM.
segundo
tcrçn
qunrln
quinta
tcxln
tabbndo

D. l>ici

9 5*'»l« Con
f>. I.eio

s. Kloy
S. Itlliliiiin, V. M.
S. Francisco Xnv.
S. lliirhurn V. M.
S. Cioinlilo, Are.
S. Nlcoluii, 11.

Ambrosio, 11.
jiic. do N. S.

..uocmllii, V. M.
S. Melclilndc'**, I».
S. Dninnsn, P. P.
S. .Iiistlno. M,
S. I.U/.I», V. M.
3 S. Aaucllo, 11.
S. Eúzebtò,
S Sub fstlão de M.
S. Viniliiii.
S. Ilriisllinuo.
S. Fnuslii.
S. Filogoiilo.
S Thnnié Ap.
ÇT) S. Iloiiornto.
S. Servido.
S. (ircgorla
?J. Nnsc. do Clirls.
S. listovnin
S. João Ap. Ev.
S. Theoplillo.
C S Tliomine, Are.
S, Snliliio, ü. M.
S. Silvestre, Popa.

St. PAULS ANGLICAS CHURCH
Rua no Bom Hutuio

Sundays
ClilleírojVs Suiiday School 10 A
Mútins

M,
M.
M.

Rov. W. B. Morris
Evonsong.

Clinplnin
13. A. v,

u A.
7 1*

ADRIANO DE BARROS-l A D\
ÜJ Clinica mediou. Cons; rua elo'. **¦ N
Commercio, 2, osquiuu ela ruu Dl-1
rclln—dn 1 ús 11 hs,—Hcs; ruu Ypi- j
riingn, !I2, esquina elii run-Viscondo '

do Rio llranoo,-'i'olcplÍQnò:.022.M .¦'"•"""-1

DVOOADOS DRS. DINO BUE
O a .101» M. REZENDE, om

1.» o 2." Instância, Accollam tam-
bom cáusaB om 'oiilrascomiiroas do
Hstudo. Kscrlplorlo' na travessa du
ES6 ii. 12,

Cartórios cüt* paz

Dlns cm que não so vencem lelrns
e obrigaç&es coniuicrcines : •

4
11

18
«5

HORÁRIO DOS TRENS
Luz

NORTE 
DA SE*,-Him Diroitn

n. 2ii— Audiências: sextas-feiras
s II horas dn manhã.

B1JI, 
DA SE'.—Ruu da Libordnelo

n. fl-A.—Auelioncins: quarlas-fei-
ras. ao meio din.

YILLA 
MARIANNA.-Ruo Ver-

gueiro n.üW-A—ntidiencius ; 6cx-
tns-foirns, ao meio din.

SANTA 
ÍPIIIGENIA.—Rua Au-

rora p. 82—uudioncius : soxtas-
feirns, no meio din.

CONSOLAÇÃO.—Run 
da Conso-

loção ii.*.—-Audiência: segundas-
feirns, oo moio din.

SANTA 
CECÍLIA.—Run das Pnl-

meiras n. 41.—Audiências: terças-
feiras, ás 11 horus.

BRAZ.—Avenida 
Rongol Pestana

n. 128-A.—Audiências; quurlns-
feirns, ús 11 horus,

BELÉM 
ZINHO— Avenida do In-

tendência n. 20fl.—Audiências:
sabbados, 6s U/horas.

BR. 
FRANCO. MEIRELLES -

Clinica medica o dás molestins t
dos olhos. Cons; S. Dento. 12-dos |
2 ús 4 i|2 hs, Ros; alameda liarão jdo 1'iracicubn, M,  I

Dít."CÀULOSJüiTNjEMEVER^ 
|

Operador o phrlòlro (esp. do
moléstias do senhoras), com pra-
lien elos hospituos do Vionnn, Puris
Uerlim. Cons.: S. Bento, 47-du 1
ús 8. Rçs: rua Aroucho. 2. '_

ipTTii fiTifíTÃ-DÃJR õãi A, —
" Especialidades: molestlusdese-
nhorus, oporuçõos o partos. Con-
sultorio: rua do S. Bento, 62 —do
1 os 8. Resieloncio, rua Piorando
do Abreu, 27.' ^^^^

m JÚLIO MAIA. —Escriptorio
àruri dó S. Bonto n. 2B. Rosl-

elonclu: rua du Abolição n. 1,

HvRLOS DEi ÒAMPÕ^TliEoT
\J DORO DIAS DE CARVALHO
JÚNIOR — Acediam cntisuB nesta
capital o fora. Escriptorio: rua
Quinuo do Novembro, H7, (sobrado),

BRS.sREYNALDO'POnCIlA!r 
ó

AURELIANO AMARAL, nd-
vogados, Escriptorio; ruu Muro-
chul Deodoro n, 10.

Th RS. HYPPOLITO Dl! CAMAR-
•*' 00, ulii do direito, o GONOAL-
VES ROM Kl M. Escriplorio ú rua
Dlròlla n. 4, dns" 10 ús 4.' .
**g|gaig*,*ÍMIMg»

0~~S 
DRS. DUARTE DE AZEVE-

BO, ERNESTO MOURA E
JOÃO MONTEIRO mudaram sou
oscriptorio do ndvociioia paru a rua
Boa Vista n, 41, osquinuda rua do
Rosário,

Í~ÜÍZ"
JLI no-*

DR. 
SYNESIO RANGEL PES-

TANA. — Medico. Consultório,

FARTIDAS íEstação da
CHECADAS;

Para o interior.
5.30 — pnrn Jiindiuhy, linhas Rio

Claro e Arnruqunru, Mogyana
até Franca; ramnes elo Itapira,
Serlãoxinbo e Santa Ritu elo
Paraíso.

fi.25—pnrn ú linhn Brogantina, ra-
mães Santa Veridiana, Santa
Rita c Descalvadonso, Mogyn-
na ntó Ribeirão Prelo, rnmiies
do Amparo, Sorra Negro, Ilu-
pirn, Pinhal, Caldas, Mocócn o
Guuxupè. • —- - - -

10.10—para a- Ylúano, Paulista ate
S. Carlos, Mogyana até Cusa
Branca,. ramaes elo Amparo c
do; Pinhal. '

WO—paru n Bragnntina, Ylíinnn
uté Ytú, Itatibense o Campinas.

Para Santos:
o.2n, 7.20 (rápido) 9.35, 2.20 o 4.20.

Do interior:
0.20—de Campinas, Itatibense c

Brognntiriu.
11.0—(mixlo) do Jundiohy.
1.5—du Mogyanu desde Cusu Brnn-

cn, ramaes do Amparo o elo
Pinhal, Paulista desele S. Car-
los.

6.50 —do Ribeirão Prelo, dos rn-
mães do Mocócn, Gunxupé, Col-
dus, Pinhal, Itapira, Snritn Ri-
tu, Dcscalvadense e Santu Ve-
ridiana, linha Bragantina.

7.0—da Franca, ramaes Santa Rita
elo Paraíso, Scrtõozirilio; ltnpi-
ra. Amparo, Serra Negro, li-
nlins Rio Claro, Araraquara e
Italihcnsc.

De Santos:
8.40, 9,55, 4.2S, fi.45 (ropido)*sg*9 '

Estação Sorocnbana—pahtidas
E CÍIEOADAS.
5.45 M—pura toda linlio, 4.15 T.até

Sorocaba o Ytú.
6.0 M—dc Sorocubu a Ytú, 6.5 T de

toda u linhn. , . .
Estação do Norte—paiitidas:

5.0 M—(expresso) pnrn o Rio ondo
chega us 9.0 du noite*.

0.35 M—(rupielo). para o Rio onde
chega ús 8.0 ela noito.

7.0 M—(mixlo) até Cuchoeira, onde
chega ás 7.80 ela noile.

6,30 T—(nocturno) para o Rio! onde
chega ús G.HO ela manhã.

CIII*r,AÜAS .*
.8.35— ,du iqo.fihã,, (nocturno) do,

.'-•*."'¦'¦' Ria.- •
,6.40 —da manhã, (mixlo) da Co-

-clioej.ru., ^.j'1'-da 1nô7te,'*(rnpíêIo) "lio Rio.' -da noite, (oxpivsso) do,Rio.

Consulados

ruo S. Bento, 84-
sidenein, run do
Telephone 080.

-dns 2 ús 4. Re-
Coneolução, 64.

OS 
ADVOGADOS DRS. A. VE-

RIANO PEREIRA o ASCA-
NIO DE CERQUERA oo SOLl-
C1TADOR JOVIANO»DE AZE-
VEDO tôm o sou oscriptorio no so-
brado n. 1 do largo du Miscn-
cordiu.

PIZA, PLÍNIO DE GO-
DOY o AI.CIBIADES, PIZA.-

Mudaram o sou escriplorio pnra a
trnvossa do Commorciq n. 1.. Altos
do edifício d'A Platéàri,

<ARar*iTiA

o o o o
DA

flORONRL' ALBINO? SOARES
*J BAIRAO. — Escriptorio.o resi-

DR. 
OCTAVIO

t

DR. 
DIOGO DE EARIA.-Medico.

Consultório: rütfS. Bonto, 34.

T>\
Residoncin: ruo Mijrquc*:
44. Tolophono 204.:::
_w_______mm_m~>i '

OLIVEIRA FAUSTO— COm
pratica do Paris o .Vionnn.

Clinicn cirurgicn, pnrtos o moles-
lius dus senhoras. Consultório: rua
S. Bento, 34—de 1 és 3. Rcsidoncia,
ruu Rego Freitas, 3.

TfcRi ORENCIO' VIDIGAL-Me-
•»-' dico .operador. Especialidade:
febres o molesliàs cancerosas. Con-
6iillorio: rua Marechal Deodoro, 1
—ele 1 ús 2. Residência rua Mar-
qne^ e'e Ytú. 03. ,,,.,,..,.

.BRÍTTO PEREIRA^Medi-
co. lispecinlisln cm moléstias

.da infuticin. Consultório: rua Mn-
rochnl Deodoro n. 16-A. dn 1 horu
ús 8. Residência^: ladeira do Car-
rno ri. 43.

RODRIGUES'DOS SANTOS.—Advogado, rua
Quitanda n. 2, sobrado, sulu ri. 8,
encurrega-so do enusus na capitul,
interior do Estado o Capital Fcdo-
rai, em primeira o segunda instan-
cia. : '

CONSULADO 
GERAL DA ITA-

LIA.—Run V. Hio Branco, cs-
quina dn ruu Aurora.
flONSULADO DA FRANÇA-
'-'Run Maranhão, 13.

CONSULADO 
DA ALLEMANHA

-Run S. Bento, 61.

CONSULADO 
DA ÁUSTRIA.-

Run do Commercio, 24.

CONSULADO 
DE PORTUGAL.

—Run Quinzo ele Novembro, 7.

CONSULADO 
DA REPUBLICA

ARGENTINA.—Ladeira do Dr.
Falcão, 2.

CONSULADO 
DO URUGUAY.—

Rua Libero Badaró, 17.

CONSULADO 
DO' PARAGUAY.

—Alameda dos-Andruelns, 28.

CONSULADO 
DA BÉLGICA.- M SÕÜSA CASTRO.- Espo-

Run de S. Bonlo, 43. ' 1> ciulidutlo: garganta, nariz, ou-

CONSULADO 
DA VENEZUELA., vidos, língua o syphilis. Cons. o

—Run Direito ri. 10, !rcs.: lurgo eln Sé, (em frcnlo á
«flONSULADO DA HOLLANDA. egreja.) Consultas du 1 és 4. Trutu
V—Run elo S. Bento, 81. | tombem de molestins elo peito,'co-

ICE-CONSULADO DA INGEA ', ração, ligado o estômago. Não dú

OS 
ADVOGADOS DRS. SIQUEl-

RA CAMPOS, DAR10 RIBEI-
RO o THEOPH1LO NORREGA
mudurum o seu oscriptorio puru o
Bobrrieló da rua Quíiiüo do Novem-
bro, 84, o continuam a-trabalhar
na primeira o sogundu inslnnciu,
assim como cm qualquor comurcu
do interior elo Estudo.—Ruu Quin-
zo de Novombro, .14.

DR.*.ADELINO JORGE.MON,
TENEGRO mudou seu escri-

ptorio pnrn â ruo do Thcsouro n.
13(sobrodo\

eloncio
q. 0.

ruu BrigndoirO Muchudo

DR. 
JOSÉ PIEDADE-Escripto-

rio ú rua 15 do Novembro, 18,
sob., das 10 os 2 boras. Residência:
rua D. Veridiana n. 84. Tolophono
n. 0-15.

9 9 • •
#

(H3A2QMM
A mnis oiilunln o po et erosa so-
aiEDAÜH DK HlieilJIlOH MU'I*IJ0S SO-
niiu a vida, nu Amcricu do Sul.

Sede social: Bei.íím do PÀnA
Filiaes: Rio du Januiiio k Lisiioa
SucursaoB om todos oa Estudos

du União, províncias do Portugal,
o nas ilhns eln Madeira o elos Açores.
Inspcctoria o agencia geral em

S. Paulo
Rua Quinze de Novembro, tra-

vessa do Commercio n, 1 '
CAIXA 191

Antônio de Freitas Plmcntcl
HoroEni-iihn, Iimpoctor gcrul.

PETIT 
BAZAR.-Fnzendus, mo-

dna o iiovidiidos. Largo o ruo
do S, Bonto n. 07. Granja & Comp

CIASA 
PAIVA - Imporlução di-

'rcclu do fnzcndns, modus urmu-
rinho, novidudoB o confocçõos. To-
lephono n, 423, Rua Quinzo do
Novombro n. 15, o Thesouro m. 1
o 8. Sousa Oliveira «J* Comp.

CASA 
GENIN.-Funduelu om 1849.

lispcciulidudo em urligos pura
bordar, parn crochot o pnrn flonstus
Brinquedos, jogos, urmnrinho, otc
—Ruu Quinzo do Novombro n. 18
N.M. Genin.

DRS. PEDRO'. ARBUES DA
SILVA o RENATOi DE. TO-

LEDO E SILVA, advogados. Es-
criptorio, rua Direito, n, 20, bo-
brado; do moio dia. ús 4 horas.
Residência: praça Viscondo do Con
gonhns, 1. Telepliono, 7.10.

DR. 
SEVERÍANÒ. DÍÍ FIGUEI-

REDO.—Encurrcgu-so do qunes-
quer questões eiveis, commerciuos,
orphanologicns o criminaos, nesln
cupitul ouom qualquer comurcu do
interior. Escriptorio: ruu Direita, 27,
sobrado. Residência : ruu S. João,
238.

»¦ TERRA.-Hun do S.. Bento, 41.
1TICE-CONSULADO DA HES-

» PANHA.—Run Direita, 10-C.

YICE-CONSULADO 
DA SUIS-

SA.—Run Bou Vistu, 27.

YICE-CONSULADO 
DA SUE-

CIAE NORUEGA.-ülortoBo-
tnnico).

consulto aos domingos.

BR. 
ARTHUR MENDONÇA. -

Medico. Consultório : rua Di-
roitn, 55 —elo moio-din. ús 8: horus
eln tarde. Rosiele.icia: rua General
Jardim, 65. Telcphono, 472.

C.30-

Auclieneias p Mb Bi cas
T>o presieletitc do Estudo, Iodos os-*>Velius, dn 1 úsv4 horas da tardo.
Bo 

secretario do' Interior e eln
Justiça, todos os di'a's, da 1 ás

4 horus da tarde.

Db .secretario' elo Fazenda, todos
. os dias.

Thò «'fretario da Agricultura, se-¦B-»7 ginielus e soxtus-ícirus, du 1 ús
8 horus.

IJO TIllllüNAI, DP. JUSTIÇA
A' rua Marechal Deodoro. Ca-

mura Criminal, segundos cquinUs-
feiras, no meio-dia. Camura civil,
quurlns o subbndos, uo meiò-diu.

no remu.M
Quinlus feiras: elr. Clnmcnlitio ele

Souzn e Custro, juiz dn 2.a vara
de Orpliams o ausèrilos c 4." cri-
iriinal, ús 11 horus: elr. Miguel do
Godoy .Moreira e Costa, juiz dn 1."
vara do orjjhams o ausentes c 3."
criminai, no meio din ;'. dr. Augusto
ele Meirelles Reis, juiz eln 1." vara
cível, co íerciul o criiniiiul, ú 1
hora.

Sublioelos: dr. Urbano Marcondes
de Moura, juiz eln 5.» vara crimi-
nal, proycdoria, feitos da tuzondn o
execuções criminaos, no meio din;
dr. José Muna Boürróul, juiz du
2." varu cível, commercial o cri-
miiiul, ú 1 hora.

NO JUÍZO l'K|i|:il.\l.
Auelioncias eiveis: quinlus feirns,

iu nieio dia.
Audicneiiis criminaos: sextos feiras

uo meio dia'.

Correio geral
TAXAS DE FnANQUIA E PRÊMIOS DOS

VAI.ES POSTAES
Cartas ordinárias.—20Q rs. para

o interior e 300 rs. para o exterior
por 15 granimos ou fracção de 15 I

I granimos. I
i Bilhetes postaes simples.— RO rs.

paru o interior c 100 rs. paru o
exterior cada um.

Bilhetes postaes duplos. — 80 rs.
pura o interior e 300 para o exte-
rior cada um.

Caitas-bilhetc. — 200 rs. para o
interior o 300 para o exterior cada
uma.

Impressos. — 20 rs. para o inte-
rior e 40 rs., paru o exterior por
fiO grammas ou frucção de 60 gram-
mas.

Jornaes e Revistas —10 rs. para
o interior o fiO rs. paru o exterior
por 00 graiíiuias'0u frucção do DO
grarrimüs.'

Manuscriptos.—160 rs. para o in-
torioj.,.e,2fiü-ra;. pur-*..o exterior por.60 grammas ò'u fracção ds CO gram-'
mus. , ._. •. ,.,.¦ Amostras— 100'rs, pura-o íntõ-
rior e 150 rs. pnrn o exterior por50 grummus ou frucção do 50 gram-mas.

Prendo de registo.—20O rs. para
o interior e 400 rs. para o exterior
por objecio.

Cartas.—Não hn limito ele pesoou dimensões pnrn eslu clusse elo
corresponilencin.

As curtus não franqueados paga-rão no destino o dobro elo porte ou
irisufflciõricio; us de procedência cs-
trãngeira pagarão 400 rs, por lô
grúmrrius ou fracção.

Nos actuaès biihclcs postncs ou
curlus-billieles us luxns serõocoih-
plcludas com sellos odhesivos.

A luxa minima dos niaiiuscri-
pios para o eslrungeiro scríi do
250 rs. o elas amostras do 150 rs.

Vales.—Os lomaelores ele vales
pngiirilo ulém Uu luxn e registo:
nteS 25$, -HK) rs.; nlé 60S, 700; uté
100$, 1S200: ntó 160S, 115750; uté
200?, 2Í250: o 600 rs. por ÍIJOS ou
frúcçõo excedente'elo 200.-?.

li' obrigatório o registo ele curtas
romeltetido vales.

Registo com vulpr.—Limite ma-
ximo 300;*.
. As cartas pagarão, ulém do por-
Io, registo c outra qualquer tnxu a
que estão sujeitas, aló 10$, 300$ rs.
u 150 rs. por 55> ou friicção do 6$
excedentes/*

li' fucuilítivo c porto da-; cortas
o obrigatório o dns outras corres-
pondeiicias.

DR. 
VALER1ANO DE SOUSA-

Cirurgia
S. Bonlo,
Palmeiras,
¦ ¦ ,é— i rifw

vias urinarias. Cons:
3—elas 2 ás 4. IV;s: rua
32. Telepliono, 787.

BR. 
OLEGARIO DE ALMEIDA.

— Escriptorio: largo da Miso-
ricordin; 2, dns 11 ús 4. Rosidcn-
cia: travesso elo Quartel, 9-B.rf_m ! iinimiiii ¦

A. VIEIRA MARCONDES-
Iispcc: molestins de senhoras o

tos. Cons: travesso da Sé, 12A
dn 1 ús 3. Res : rua dos Andru-

dns, 60.

I)'k
par

T-jR, EUGÊNIO 1IERTZ-Espec." moléstias elas vias urinarias.'
Cons : r. 15 do Novembro, 34 (sob)—
ela 1 ús i'. Res : ;r. lõ do Novem-
bro, 37, 2.° uridur.

BR. 
Ali

nica
ARRUDA SAMPAIO.-Cli-

medico o cirurgia, vius
urinarias e moléstias ele senhoras.
Consultas: S- Bento, 20-A—elo 1 ús
3. Residência: ulumeda Barão do
Piracicaba, 13. i;

BR. 
SYL\'lO MAIA. - Purtos o

moléstias do senhoras. Cônsul-
torio: rua José Bonifácio, 80, dn 1
ús 3 horas. Residência: ruu do Ipi-
rúnga, 4(i..Tòlcphone, 285. .

f|R. GOMES CARDIM.- E' on-
••'coritrneto todos os dius utois, du

ás 4 e meia da tardo, na rua
PireiIa, 4. sobrado.

DRS. 
ALMEIDA NOGUEIRA,

AUGUSTO LEITE o VIRG1-
LIO BARBOSA.—Mudaram o seu
escriplorio do advocacia para a rua
Direitn ti. 43. Durante u sessão do
Congresso LegisluJivo,' o dr. Al-
meiein Nogueira, 6on'i encontrado
no escriptorio, nos dias uteis, elas

ás.4 da tardo.

BRS. 
PEDRO DE TOLEDO o

JOSÉ' TORRES DE OL1VEI-
RA.—Incumbem-se de serviços cm
1." c 2." instnncia, nesla capital o
no interior. Escriptorio, rua de S.
Bento, 12 (sobrado). _______

COMPANHIA 
ANTARCTICA

PAULISTA—Fabricas do cerveja
Antarctica o Bavária, cm Aguu
Branca o nn Moóca. Escriptorio:
ruo da Boa Vista n. 16

PREVIDENTE-Companhia 
do

seguros contra fogo o marítimos.
Agentes:/. M, dèCarvalhoeComp.
Rua do Rosnriò n. 7.

COMPANHIA 
cVERA CRUZ» elo

seguros contra fogo. — Ruu
Commercio n. 43, sobrado.

elo

CIOMPANHIA'TA.—Importadora do mármores n varejo. Pinto §¦ Comp.
tigos. Deposito do tumu- Commercio, 1. End. tel

T|RS.PI.INIO" BARRETO o AR-
¦ãJ MANDO PRADO, udvogndos.
Escriplorio: ruu de-S; Bonto n. 43,
sobrado.

DR. 
AMADOR ÚX CUNHA

BUENO, ndvogndo. Escriptorio:
run Marechal Deodoro n. 5. Resi-
dencia : rua elo Ypirooga n. 159-A.

BR. 
VICTOR DA SILVA AYRO-

SA.—Escriplorio Tô ruu de S,
Bento n. 35-c. Residcnciu: ruu du
Barra Funda n. 23-,a;í

DR. 
GAI-.R1EL LESSA temo sou

escriplorio do udvoenciu no lar-
go elo;S. Francisco, esquina da ruu
Senador Fcijó, 44. Trabalha nas co-
marcas elo interior do listado.

DR. 
EUCLIDES SILVA, udvogn-

do. — Escriptorio: travessa do
Commercio n. 1. Residencia: rua
Manuel Dutra n. 26.

DRS. 
ANTÔNIO RIBElttP DOS

SANTOS, ESTEVAM DE AL-
MEIDA o GABRIEL RIBEIRO
DOS SANTOS, advogados. Escri-
ptorio: ruo do S. Bento n. 67.

ITALO-PAULIS

o outros ar „
os, estatuas, vasos, etc.: alnmeda

elo Triumpho.n. 8. Escriptorio: rua
do S. Bonto n. 33-A.

(^.liRAL.—Companhia 
de seguros

."contra fogo o marítimos. Agen-
to: Allicrto da Silva e Sousa. Rua
ela Boa Vista, 89, csq. da rua do
Rosário.

HENRY 
ROGERS, SONS & CO.,

OF BRA5CIL, LTED.-Espocia-
listas om artigos porá fabricus do
tecidos o om instrumontos ugrico-
Ias. Rua da Quitanda n, 17 A, S.
Paulo.

ARAÚJO 
COSTA ft COMP. -

Fazendas e ormnrinho porutn-
coelo, Rua do S. Bento n, 6. Cai-
xa n. 120.

Pharsnacins e Drogarias

L QUEIROZ a COMP, dro-
• guistufl.—Fubricuntos do aol-

doa minoraes 6 do produclos ohi-
mico3"b pharmooouticos. Importa-
ção diroctu do drogas, Rua do
Commercio n. 18.

PHARMACIA 
POPULAR. Lro-

gus elo 1," quulldudo o moximu
proinptidão rio nviumonto das re-
coitas. Phurmaccutico: J. Alfredo
Varella,

DROGARIA. 
Productos chimicos

o phurmaceuticos. Especialidades
nacionaoB o extrongeiras. Tintns do
anilinu do Leopoldo Casella f
Comp. Rua da Boa Vista, 64. Coi-
xa, 42. C. Martin & Comp.

Casas loterleas

AO 
GATO PRETO.-

Inl
Agencio dat

¦lotarlun do Copital Fodorul, 9.
Pnulo e descontos. Lurgo elo The-,
soiiro n. ().—Josò Júlio Rodrigues.
Ender, telogr, i Gutoproto.

Ferragens e Machinas

CASA 
AMERICANA. Imporlução

do ferrugens, tintns, lampeões o
armumontos. Vendoe por utucado oRua do

Pinto.
Caixa, 178,

ERICO 
& COMP

/jWeo, Mills <f' Comp.

ALLIANÇA 
DA BAHIA.-Com-

panhia elo seguros contra fogoe
marítimos. Agente para o Estado
de S. Paulo: Vrcíor Nothmann.
rua do S. Bonto n. 57.

suecessoros de
Metaes, o

ferragens. Rua elo S." Bento n. 30.
Caixa n. 292. Endor, telegr.: £Víco.

Bilhares e botequins

BILIIARES"Ò'OESTE. 
— Largo

ele S. Bento n. 2, subterrâneo,
Único estabelecimento no genoro,
em todo o Brasil, ondo so encon-
tru n melhor sociedudo o bilharo3
pura todos os gost03.

CENTROLUZ. -

DR. 
III

advogado.

DR. 
FERNANDO MACHADO.—

Escriptorio: largo du Só, n. 1,
sobrado. Residencia: rua Tumun-
dnré n. 72.

feR. OSCAR MOREI RA.—Escri-
' plorio ó ruu do Commercio
50.

rím 17 Z"PÍ nTÔTs1'!ÍÍ\'Ã.- Es:
' criptorio ú rua Direita n. 55.'

11R. A. FAJARUOV—Clinfcn me-".(lfca.Consultório: rim'dó' Com-
mercio, 4-B. Residoncia: rua Auro-
ra, 120. Telcphono, 10.

Í.R. ANTÔNIO DE. SIQUEIRA.
-11-' —Consultório o rosiuonciu ú
rua Libero Badaró n. 97-C. Cônsul-
Ias de 1 ús 3 da tarde.

DUc LUCAS DE VALLADAO
CATTA-PRETA— Medico. Re-

sidoncia o consultório : ruo Vicio-
ria, n. 8. Telepliono n. 773.

CLINICA 
DO DR. JAGUARIBE-

.Molestins nervosas. O Instituto
Psyclio-pliysiologico está agora coip
Iodos os upporòllios para u cura,
poln çlectriçidúdo, banhos elo luz o
massagem. Üosdo hoje, todos os
dias ulcis das 12 ús 2 ela lorde. Ruo
ü. Veridiana, 30.

BR. 
SAUI. DE AVII.EZ.-Mn-

dico. —Moléstias Syp.liiliticas, da
pclle, nervosos e ela infância. Cou-
Biiltas: Lurgo elo Thcsouro l), 1,
esquina dn rua Quinze de Novein-
bro, do 1 ás 4. Residcnciu ruu Tu-
mandaré n. 46.

i; r^rnEfaEsnorssasctt:jL"-T~t: __________ ___\

DR. 
OVIDIO BADARÓ' li SO-

LICITA DOR: FRANCISCO DU-
ARTE GUIMARÃES - necoiturn
causas nesta capital e no interior
elo Eslnelo. Escriptorio,Travessada
Sé n. 10. -

NRIQUE CAPPELANO,
Escriptorio: rua do

Carmo, 10, sobrado. Residoncin:
largo elo Aroucho, 61. Telephone,
1066. ¦ .

ÍTE f. rangTlW Tim-
TAS.—Escriptorio ú rua Direi-

to n. 26. Tolophono n. 879. Resi-
donoin : run Morcncio elo Abreu n.
63. Telephone n. 880.

COMMERCIAL DA
LUZ. — Estabelecimento de bi-

Ihures de 1.* ordem. Bebidas finas.
Bem montodo botequim. Ruo da
Estação n. 25. Benedieto Léo.

HIGII-L1FE~BILHÃRES 
._ O

primeiro estabelecimento do bi-
lhares da capital. Importação di-
recta. Encarrega-se do concertos no
interior. Cosa especial pura qual-
quoi* concerto. Rua da Bou Vista,
52. S. Paulo,

Moveis

REDACÇAO 
DA GAZETA JÚRI-

, DICA o eiscriplorio dos udvogu-
dos drs. A. Uelofonso du Silvu, Al-
horto Cnreloso Franco o solicitador
J. Naclerio Homem: rua Quinze
de Novembro n. 36-A (sobrado),

EnyenhcSroe

IjtSCRIPTOHIO 
TECHNICO dos

Jcngonhoiros Samuel dar. Neves
e Carlos EscobaV. Construcçõea
civis, orçamentos e projectos, ostra-
das do forro, pontos,' sunenmenlo o
inslollne;õcs eloctricas. — Ruu do
Commercio n.:2. "3t

BR.AGRICIO 
DE CAMARGO.-

Escriptorio á run do Suntu The-
resn n. 13-is. Residência: ruu Mu-
jor Scrtorio u. 78. ' 

i -im»ii|-i i i ¦nM-ajwWUn i ir l 'i **"*¦»¦-•-•¦-*—- ¦¦-—*¦» t~—t

BR. 
JOÃO DÊrTÍMi.—Escriptorio

á rua ele S. llcnlo n. 23, sobra-
do. Residência: rua llamhé n. 2.

ft~l t7T?ÃÜSií:Õ~FÍ*;RjÜVÃ~KscrT-
ptorio ú run Direita ti. 55. Re-

rua Conde do SarzcdusBidon
li. 29

d:
_____________[ __________________

íilt. PEDRO LESSA.-Iiscripto-
rio ú ma elo S. Bento n, 23. Ro-

sidçnciu: travessa da-Beneficência
Porluguoza ri. 8. - 

OS 
ADVOGADOS J. ,1. SARAIVA

JÚNIOR o FRANCISCO
CASTRO JÚNIOR,
criptorio a ruu de
55.

lém
São

DE
i seu es-
Bento n.

Er:=a?ss EuatJgsiicas
l." Egiieja EvãnoeÍ.icÃ IJi!iísinr-

tèiiiana.—Rua Maranhão, 0. Aos
domingos, és 11 e meiu du manhã
e ús 7 i! meiu dn noite, culto pu-
bico; ás 4 e meiu ela tarde, nula
bíblica, As quurtas-fciro, 7 e meia
dn noile, culto publico. Pastores,
rcv. dr, J. II. Sniith o Erasmo
Braga.

Eoiieja Evangélica Pukshyti*-
niANA Unida..—Alameda Bambus,
4. Aos domingos—culto publico, ao
meio-dia o ás 7 horas da noile-;
escola dominical, és 11 horas da
manhã o reunião da Sociedade ele
Esforço ChristõO. A's quintas-feiras,lis 7 horas da noite, culto publico.Pastor, rev. W. P. B. de Curva-
lllOBU.

CiiiesÁ Evanoeucá I
niANA Italiana.—Rua ei
i2, Brnz. Alia domenico. 12, c 7
p. m. Alia Gcoveell, 7 p. m. servici
religiosi. Postore, rev. Giulio Son-
[¦umclti.

Eoiieja Evangélica Pnr.siiYTF.-
niANA Independente.—Run 24 ele
Maio, 60. Aos domingos — ús 11 c
15 mis. dn manhã, c 7 da noile, cul-
Io publico; ás 10 c rne-ia dn ma-

rnhff, escolu dominical. A's quurlns-feirns, ús 7 boras da noile, culto

hiceSi COG

ÍR. 
BUENO DE MIRANDA-

Especialista: olhos, ouvidos, na-
i re; e> gari/anta, discípulo do nola-
I vel ('calista Moura Brusil, com

pratico do Paris o Vienna, iiicni-
I bro titular da Acaelorilia Nacional
! do Medicina, cx-medico pffecliyo! da Pnliclinica do Hio e adjunto da
¦ S.intn Cusn. Consultório: run Di-
j roité; 3, dus 12 ús 3. Residcnciu:
| run Rinchuclo, 27.
. _^S__________________^SS_l^^^Ma

DR. 
PAULA LIMA.-Espec. cm

moléstia do pellc e syphilis,
I do cmiro-cubclhido edo\pcllos. Con-
I f-ultus o curativos: ruir*Quinze do

Novembro, 34 —de 1 e meio ús 4.
Altende n chnmndos.

¦m:si.YTE- T»R. VIEIRA DE MELLO r Cli-
u Alegria, ^ nica espcciul de moléstias da

pellc e syjdiilis, órgãos gcnilaes e
uriiturios. Consultório: ruu duQui-
tnndu n. 1. Residência: alameda
Glette, 101. Telephone, 6-K).

D"¦»-' rt
AMARANTE CRUZ. - Ope-

adore parlciro. Especiulislu de
molestins do senhoras, partos e
operações. Pratica todas us opera-
çoes cirúrgicas c gynex*ologie*as

, ,. ,, ¦ - pelos processos mais aperteiçoados.
publico. Pastor, rcv. Lduordo Cor-1 Consultório: ruo do Thesouro n,los. 1 creira. n_ ,|ns 12 as 2 ,10ras da tlirt|e. Te.laiiEJA Evangélica Metiiodis- lephono n. 709. Residência: rua Sele1A.-Lorgo / de Setembro, 8. Aos, dc' Abrii n. _, _ i»all|0.domingos—as 11 horas da m.,,..!,--. ¦ |M , , , , „,
escola dominical; ao meio-dio.cul- i^,T-rI7rl",TiTír"Jí^T-"i7ri77~ZT~
io puhlico; ns6 horas da ta*rdc.hTIRi,ARA?,,,IjE SUCUFIRA-M»
reunião do Liga Ewrosth; ás 7 j-^ .di<*0 o|K»radejr e parteiro. Ivs-
horas da noile; culló publico. A«8 

' pcc«»ljJadc: molestiOs dos pulmões,

BR. 
RURIAO MEIRA.-Clinicn

medica. Chefe do serviço do cli;
nica da Sanlu Cusu. Residcnciu —
Alameda Barão ele Limeira n. 51.
Consiillorio-S. Berilo; 45, du 1 us
.1 horas, .Telepliono, 840.

BR. 
A. LUIZ 1)0 REGO, módico

operador. Cirurgião 1I0 llospi-
tal do Misericórdia. Consultas: rua
do S. Bento n. 1)3, "de 1 hora ús 3.
Rosidchpin: run dus Palmeiras 11.
11. Telepliono 11. 1.019.

BR. 
XAVIER í DA SILVEIRA,

medico. Consultório: run Di-
reita 11. í). Residência : rua Vinte o
(Juulro do Maio n. 85.

BI!. 
J. B. DE OLIVEIRA PEN-

TEADO.-Run Direito n.'22 A.
Dos 11 ú 1 c dus 2 ús 4, nos dius
uteis.

DU. 
ANTÔNIO LUIZ DOS SAN-

TOS WERNEÇKo DR.JOSE'
MENDES, aelvogaeíos. — Fernaridò
elo Almeida Nobre solicitador. —
Escriplorio, rua Benjamim Cons-
Innl, 11, 7. ,-

TfcRiJOSEVBONIPACIODEOLI-J-^VEIRACOUTINIIO.-Iiscriplo-
rio é run Diroitu, 37 A. Residência:
rua Jaguuribo 11. 08^

B" 
R." AÜitELIÀNO 

"DE 
SOUSA

OLIVEIRA COUTINHO —Es-
criptorio ú ruu Direitu ri,37 A. Resi-
deuciu : ulumeda Notlimnnn 11. 7.

WDUARDO Mi «ONÇALVES. -
*J EngeriheireJ':c jepiproiteiro. En-
carrega-so du còristrucção de cusns.
Escriptorio: run db Commercio, 13.
Residoncin: ruu Bnrão do.Tatuhy,
5 (Palmeiras).

J~ULIp 
M ÍCÍlElJ, engenheiro 

"ci-

vil. Ecriptorio teclmico: rua do
S. Bonto n. 33 Aíí;Cuíxu: do cor-
rcio n. 24S.

Dc:r'.ietas
ALVARO CASTELLO, cirurgião

dentista; Gubineto o residcnciu:
ruu do S. Bento n. 18, sobrado.

AO 
GRANDE ORIENTE - Du-

rão çj- Pinto. O mais antigo
estabelecimento no gênero. Espe-
cialidade om moveis austríacos, lou-
ças, porcellanas o cryslacs: Preço
fixo. Lurgo do Pulucio, esquina elo
largo du So, o ruu da Fundição, 3.

- - . ,,¦.-.-.-, -^•.V-»'í5*!«»*irC.'í*<'l^>V*^^í««a'*-»

xiabrica de Moveis é ob,
JC JECTOS .elo vime, junco o cun-
nn dn //u/ia. Importação do objec-
tos a phontasia, carros para doen-
lcs, carrinhos o berços para crean-
cas. Rua elo S. Bento, 15. Guilher-
me Witte.

CAMPOS 
IRMÃOS. Importaçõo

directa do ferrugens, tintas, ara-
me farpado, cimento, ferramentas,
lampeões, etc. Rua do S. Bonto
n. 39-A.

PHARMACIA 
CENTRAL. Espe-

ciolidudos pharmaceutiens nocio-
naes e oxtrangeirus. Águas mino-
racs. Analyso chimica. Rua do Ro-
surio, 6-A. Francisco Splendo-
re. Tolophono, 587.

PHARMACIAAuroro, 66.
AURORA.-Rua

CASA 
HAMPSIIIRE.-EspocialÍ3-

tas em artigos para fabricas ele
tecielos o em machinas de algodão
em gorai. Ruo do Quitando n. 2.

Objectos religiosos

CASA 
cA LOURDES>.—Imagens,

paramentos, bordados, alfaias
objectos religiosos e novidodas. A
mnis untigu o conhecida no gene-
ro.—A. D. Horta tf* Comp. rua
Direita, 41 A.

AAPPARECIDA—Casu 
elo pnrn-

mentos. Officina de paramentos,batinas e roupas do anjos. Orna-
montações pura egrojos. Rua 15 de
Novombro,9. /. da Silveira.} Comp.

CASgo

AO 
NOVO CARIOCA—Moveis,

tapetes, capachos, colchões, nN
mofndus, clc—José da Costa. Ruu
de S. João 11. 55.

importadores e
exportadores

ftOCITO IRMÃOS

IÍON 
& COMP.

Jrtvnnpifidnrps. S.

I1M1LIO 
DEZONNE.- Cirurgião

'dentista, formado- na. Bélgica o
no Brasil, com 15 annos de proti-cu. Tem seu 

'gabinete 
om Jahú,

S. Paulo. -

JÚVENAirilÍASlIÃLVÂOrei-rurgião-denlistu, Giibinelo c ro
sidoncia: rua do Rosário ti. 23 sob,,
consultas o operações das 8 dama-
nhã ús 5 horas du tarde.

Grande im-
portaçãò do vinhos ituliuriosem

cascos, garrafóes c garrafas. Lico-
roso bebidas finas. Conservas, fruc-
tns, snlnmes, etc. Vinho Quinado
dó Preúrid Bullor & Comp., de Tu-
rim. Run eln Estação, 23. Tclopho-
110, 617. Cai iu, 275.

Importadores o
'exportadores. S. Paulo: rua do

Coinmcrcio n. 3. Santos: praça da
Republica n. 34. Casa matru: liam

u ''f0, 11—11

M"ÕÍU*fLLI 
fil,TÓl*.ÊsT^Cnsn_dõ

nqircsantação, commissão e con-
siguaçüo. Agentes neste Estudo da
casu Cario Erba, do Milão. Lurgo
do S. Benlo, 3. Caixa, 220.

AUMAlTREi-.GrandojIòposito
•de pnnnos, cnseuuras, forros,

directa. Rua da
Paulo. Caixa n.

ASA PIO X.—Paramentos, imn-
ons o butinus. Offlcinu do bor-

doèíos. Artigos para sorigueiros,
nrmudoros e lloristus. Preços mo-
dicos. Collasoa <$• MaUt. Rua Di-
reilu, 40.

ELIXIR 
DE GLYCEROPHOS-

PHATOS de S. de Macedo Soa-
res, ucoiiselhudo pelos módicos co-
mo o mnis efflcuz no tratumento da
tuberculose, do lymphatiamo da
neurustenia e da eacrophulose.

XAROPE 
DE GRINDELIA COM-

POSTO, do S. de Macedo Soa-
res, recomrnenda-80 pela feliz asso-
cioção do vegetaes, cuja combina-
ção produz o duplo offoito — cal-
mante o empectorante — do grande
vantugem nus tosses rebeldes, bron-
chites, asthma e influensa.

AGENCIA DE LOTERIAS
Caetano Grimonl

Rua Quinze de Novembro n. 2-A
gg^*g*gggg»gggg^^g*i^^gggggggp

AOENCIA 
GERAL DAS LOTE-

RIAS DACAPITAL FEDERAL
— Ruben Guimarães. Hojo o sempre,
muitos contos. A fortunu quom da
6 o loteria. Rua Quinze do Novem.
bro n. 27-A.

(1HALET 
UNIVERSAL.-2)omfo»

Jgoa La Scalea $• Irmão. Ven«
dom-so bilhetes do todas us lotertui
—Rua Quinze do Novombro n. 36.—— "TB".

PHARMACIA 
ÁGUIA DE OURO.

—Maior escrúpulo garantido e
observância fiel das leis sanitárias.
Preços módicos. Rua Marechul
Deodoro n. 8. Telephone, 466.—
Henrique Lindenberg, phurmuceu-
tico.

ÁGENGIA 
GERAL DAS LOTÍÍ*

N RIAS DACAPITAL FEDERAIS
fundada pelo actual proprietário,
Júlio Antunes de Abreu. Rua Di»
roito, 39. Satisfaz-so qualquer pe-dido do bilhetes para o interior
com a máxima pontualidado. Cai-
xa, 77. S. Paulo.
«a»W*l»»BBMCTBBMMI^

CASA 
LOTERICA. Agencia eletó.

dus us loteriss. Venelas por ate.»'
cudo o a vorojo. Dá-so vantajosa
commissão em qualquer pedido po-
ra negocio. Pagam-se prêmios dote>
das as loterias. Amancio Rodriguef
dos Santos & Comp. Rua do RosBr
rion. 2. Cuixu 166; telephone, 109 A,
S. Pnulo.

Hotéis e Restauronts

GRANDE 
HOTEL ROMA. Riífi

da Estação. Estabelecimento rê»
commondavel. Quartos confortavflijl
e esmerado tratamento. Preços mo
dicos.

PHARMACIA 
E DROGARIA

SANTOS. As receitas são mu-
nipuladus com o mnximo escrupu-
Io e a preços módicos. Entregam-
se os medicamentos a domicilio.
Rua de S. Bonto n. 60.

PHARMACIA 
ASSIS-Rua Quin-

ze de Novembro n 2. Deposito
do Peitoral de Caraguatá. C. de
Assia Ribeiro.

PHARMACIA 
E DROGARIA DO

CASTOR.—Pastilhas laxativas
do dr. Júlio Xavier. Suppósito-
cios de adrenalina. — Rua do Com-
mercio n. 6-A.

HOTEL 
DE FRANÇA. -Soam

if* Comp. Com salão rosorvaâoo
pessoal habilissimo. Cozinhu ejj
primeira ordem. Diária 8$000.- Rua
Direita n. .49.

HOTEL 
BELLA VISTA.-Ia/*«

Irmãos Sr Comp. Rua da Boa
Vista ns. 32 o 34. Quartos para fa-
milias e cavalheiros. Preços modi-
COS.

HOTEL 
DO OESTE. - Guima"-

rães & Comp., Confortáveis apij-
sentos para familius e viajante*.
Cozinhn a brasileira. Largo 5,
Boato. n. 6.

•*———!?

EESTAURANT 
E CAFÉ' GUA-

RANY.—Rua Quinzo do Novorri-
bro n. 62 e rua du Bou Vistu n,
Conserva as portas abertos ato a
hora du manhã.

à

Musicas

CASA 
BEETIIOVEN.— Agencia

exclusiva dos nfamudos pianos
Rud, Ibach Sohn

a^^^f^_%_w_

_ >'. ' I í p^tí_tffi&Qm ~ ]\i 1 tKlífcil
j_W^_L S s^Iib*»

í -'^y*iÜv^'"C-.-i»^?-HS1'^!_i,'i

'¦ '. .. :^X:r-:,F,r.J,", , :"¦'.:L, '.',„, 1-Vl

Estabelecimento musical do pri-
meira ordem. Pianos, harmotiiuns
o outros instrumontos. — Chiaffa-
relli.fr Comp. — Ruu do S. Bento
n. 20.

Artigos para fumantes

CHARUTARIA 
DUAS

CA
AMERI-

CAS.—Prefiram os cignros Duas
Américas, mnnipuludos com fumo
de primeira, o fechudos com espon-
ju. Rua de S. Bento n. 51. Filiaes:
Casa Bôer, rua Quinzo do No-
vombro n. 01. Casa Acreana,'rua
Direita n. 23.

Barbearlas

ASPASÍA, 
a melhor marca do

charutos nacionues. Vende se na
Casa Selecta.

C" 
fiÃRÜTARÍA~PÃÚLÍCE'A. -
Rua do S. Rento n. 22-A. Chu-

rulos Pock, Rodomburg, Jezlel, Hu-
vunn legitimo o Danemunn. Cigur-
ros-elo Huvunn e outras marcas na-
cionaes. Cartões poatuos ó phata-
siu. ________'

FUMEM OS CHARUTOS
nODSMBUHG

Artitjos Dentários

etc. Imporlução' 
j Quilundu n. 4. S.

632.

Maurício mallet. - cirui*-
gião dentista'.*' Executn lodo o

qualquer trabalho .pelos muis mo-
elernos systemns c por preços ra-
zoaveis o compatíveis com n époen.
Residcnciu o consultório: ruo Boa
Vista, 47 (elas 0 ás 4 horas).

rtABINETE AMERICANO DOS
Va DENTISTAS Amadeu Ribeiro
o M. Vieira dn Roclio., Especinlis-
Ins em Irhbàllíõs a ouro, como se-
jnm : coroas, (jbluraçõcs, otc. Pro-
ços ao òlcunco elo-V*toelos. Iluu do
S. Bonlo, ri. 80 A, (sobraelo).

Stolze & Stfick
Importadores de artigos para

photographla
Run dn S. Bento n. 68. (entro

os lorgos do Rosurio o S. Bento).
Cuixa 11. 108.

MOLÉSTIAS 
DO ESTÔMAGO,

NERVOSAS E DO PULMÃO.!
Dr. Eduardo de Magalhães. Con-

siillus e npplicuções clcrlricns (dus
12 ús 3 horas), ã rua Quinze do
Novembro n. 19. Residência n ruu
Victoria 11. 106, esquina dn rua elos
Giiovanazos, (consultas o chamados
elas 

'8 
ás 11).

OliR 
JOSÉ' LOURENÇO nnli-

go clinico no Rio c especialista
cm moléstias dn pclle e dos olhos.
cura 11 morphéa com seu trntumcn]
to espcciul. Consultas das 11 á 1,
ú rua Conselheiro Nebios, 40.

Ocuiistcs

BR. 
ADOI.PHO V. UE OLI-

VEIRA COUTINHO. - Escri-
ptorio á run Direita ri. 37 A. Resi-

HOSPITAL 
O PUTA LM ICO

(Morro Vermelho, rua Pires
du Mottu n. 120).—Clinicn das mo-
leslias elos olhos do professor Fran-
cisco Pignalari. Consultas gralui-
tos. para os pobres de todas os na-
cionolidades. Todos os dias das 8
ás 1) horas da manhã.

DR. 
ATA

Espec:

quartas-feira, culto publico, às
horas dn noite. Pastor! Antônio de
Sousn Pinto.

Egiieja Evangélica Mftiiodista
Italiana.—Rua elos Immigrantes,
139 Aos domingos—ás II horas da
manhã escola dominical; no meio-
dia, culto publico; as 7 horns da
noite, culto publico; A's quinla-
feiros.os / noras da noite, culto pu-
blico Pastor, rev. Affonso Ilevi-
locqua

liOPUA E».«NBtLICA D.»rTISrA.—
Rua General Oiorio. 9. Aos domin-

coração c systemn nervoso. Resi
dencia : travessa dos Guayan»izc«i,
8. Consultório: rua Direita, 24, de
2 ás 3.

ATAI.IRA II.ORliNCE.-
olhos, ouvidos o gnr-

gonta. Cons: R. 15 de Novembro,
63—dns 12 ás 3. Res.: rua Paulista,
12 A (Liberdndol.
¦¦¦«^¦¦¦¦¦«¦¦¦¦¦i-BIl

DR. 
ALBUQUERQUE PINIIEI-

RO.—'Escriptorio: rua Direito,
11. 9, sobrado. Residencia ; rua
Sete do Abril n. 43.

Wk \LBERTO PENTEADO. -
Escriplorio, run Quinzo ele No-

vembro, 82, sobrado. Residcnciu:
run dos Tymhyras n. 17.

TabeiliScs
¦fl o TABELLIAO- UE PROTES-
•O-» TOS do letras1 o titulos, José
Rodrigues Pereira. — Curtorio: ruu
do Commercio, 15.
¦TOSE' CANDI 1)0 1)a"s'| LVEIRA^
*'õ.° lubellião. Escriptorio
du Só n. 2 A. Resieionciu:
gro dn Luz 11. 13.

travesso
ruo Alo-

02.° 
TABELLIACT do protestosdo letras.'c titStos 1I0 divida,

Ncstar Rangel Pestana, tem o.seu
cartório á run da Quiianda n. 21.

I) It. MARIANO CORRÊA.
ANTÔNIO 

HIPPOLYTO DE ME-
DEIROS, I.» tahcllião.

(1ASA 
FREIRE-lmportadore

At

sobrado. Rcsiauncin alameda Ba-
rãp da Limeira 11. i7. 

no
cia

travessa da S6
rua Genebra n.

n 4.
18.

Cario-
Rcsiden-

elo
louças, ferragens, 

" 
perfiimurius,

crislolle, metaos finos, urmurinho o
objectos do iihanlasia. Preços mo-
dicos. RUn elo Commercio 11. 7.

ACQUA RON E^I mportaçfio, cx-
•porlação, commissão o consigna-

ção. Especialidade om vinhos e li-
cores. H. Florencio do Abreu n, 70.
Caixa 861. Telepliono, 035. Endcre-
ço tologmjililcOi Acquurono.
~T~T7ÁT*Ã 

*~CÕMP., rua do São
A«Bonto n. 55. Importadores ele vi-
nhos, licores finos, roupas brancas
c perfumarins. Commissão o consi-
gnnção,
ÜSSSíiS!

Fazendas e armarinho

A 
LEALDADE.— Costa Machado

if- Comp. ¦ Fazendas, modas e
urmnrinho, por utucado e a vare-
jo. Rua Oi reilu n.2 A.

ü'<ASA LEVY — Estabolccirnento~ ' musical fundado
em 1800. 

Pianos —Aluguel, 20$, 25$, 80$.
Pianos novos — Desde 1:500$.
Prestações, 70$ e 100$000.
Pianos usados-Dcsdo 800$.
Instrumentos e necessorios.
Bechstcln. — O rei dos pianos.
Preços som competência.

L. LEVY & IRMÃO
Rua Quinsc de Novembro n. 33 \

AO BOTICÀO
UNIVERSAL

Casu espcciul de urtigos dentários.
Montem depósitos om Santos, Cam-
pinus, Ribeirão Preto, Fruncn o
Uberaba.

Januário Loureiro & Comp.
RUA DE S. BENTO N. 16

SALÃO 
LÍBANO.—Perfumaria*

recebidos directamonte de Parla
Pessoal habilitado. Largo do Ro-
eario n. 10.—Serajlno Chiodi.

Casas de penhores
BUENO & COMP. estabeleci

• dos com casa de penhores na
rua Boa-Visto, avisam aos srs. mu-
tuurios quo , mudaram-se para a
prédio cm frente sob o n. 24, coq-
tinunndo a fazer empréstimos a ju-
ros módicos, sobre jóias o objectos
do valor.

SEM 
TEMER COMPETÊNCIA,

a cnsa do penhores do Luis Me-
dici, a rua Libero Badaró n. 16 B,
empresta qualquer quantia sobra
penhor, a juros módicos.
¦11 ti"

Diversos

Premiada Fabrica de* * * *
* * chapas de ferro esmaltado

CIASA 
AMERICANA - Deposito

'do novidades americonas, elixir
e pós elo Oralino o ortigos denta-
rios. Rua do S. Bento n' 80.

| Roupas feitas e Alfaiates
mcv nrviiArniiA Pinnn» ! T,'QUIDAÇAO FINAL, CASA
,1 ASA BEVILAÇQUA. - Pianos. 1íi>aULISTA. nua do S. Bentov( musicas o inslrumenlos. „ -„ . r.nnn,i„ c_;_ntn ,\„ »,.

Pianos de aluguel, dos melhores
autores, a 20$, 25$ e 30S.

Pianos usados. Ato 31 de dezom-
bro liquidamos pianos garantidos,
desde 700$000 o 1:100$000.

Rosnich, o melhor c mais resis-
tente do todos os pianos.

E. Bevllacqua «St Comp.
Rua do S. Bonlo n. 11 A—S.Pnulo.

AO 
VIOLÃO DE OURO.-Grun-

elo fabrica do instrumontos do
corda. Única premindo na exposi-
ção do S. Paulo, elo 1ÍI02. — bran-
cisco Pistoresi. Rua do S. João
ns. 30 B, 81 e 30.
—aStWPgP,*nt

OtDR. CARVALHO DE MEN-
DONÇA tem seu escriptorio do

udvocucia ú rua dn Quitanda n. 1.
Ii' encontrado de 1 hora da tarde
cm demite.

ALFREDO+."' tnbcllião.
FIRMO DA SILVA,

Cartório: rua de
S. Bento n. 22. Residência: rua
Sebastião Pereira n. 88.

LOUVRE 
PAULISTA.— Fazen-

das, urmarinho c modas. Rua 15
de Novembro ri.' 57. Sifca .J* Almei-
da. -__

PIANOS 
Steinwcg, Naclf, Alie-

manha, os molhores do mun-
do, vende-se baratissimos, cm pres-
loções mensoes do 100$000. Rua
Josó Bonifácio, 4b A. Casa José
Lttcchesi.

Era Janeiro próximo futuro ro-
cebem-so pianos de oauda do ceie-
bro fubricunte supra.

Papelarias

Leiloeiros

ODR. 
JOAQUIM A. SANTANNA

tem seu escriptorio ú travessa da
Sé n. 3.

3' plorio c agencia *. rua S. Bento

(1AMISARIA 
MASCOTTE.-Ruu

Ah de Novembro n. 69. Camisas
fazendas, armarinho o roupas bran-
cos. Antônio Meirelles .f- Comp.

PAPELARIA, 
lypog.aphio, onça-

dernoçãor pautação, fabrica de
livros em bronco o artigos para es-
criptorio. Duprat «f* Comp. Rua Di-
reita. lí.

n. 56 A. Grande sortimento do co
pns o casneos elo feltro o cosemira
para senhora e meninas. Morins,
cretones, zephircs, cassas broncas c
elo coros, camisas para homens o
senhoras, linhos elo cores firmes o
muitos oulros artigos para liquidar
por menos elo custo.

flAMISAS E CEROULAS liqui-
Velam-so pelo custo real na FabrI-
ca de gravatas, i\ rua Direitn n.
25-A. tirando sortimento de gra-
vutaa por preços som rival.

AU 
BON DIABLE - Rua Direi-

tu ns. 41 o '10. Telephone, 46.
Importunte estabelecimento de rou-
pas feitas para homens o meninos,
impermeáveis, etc. Preços som com-
potência.

ALFAIATARIA 
ESTRELLA DO

BRASIL. Grunelo e vuriado sor-
timento do casimiras, dingonnos,
surjas o cheviots. Preços módicos.
Agostinho da Silva Braga. Rua
Marechal Deodoro, 1.

Rua
T

Florencio de Abreu n. 36
S. PAULO

-ft-Eobsulso Cardin&M**

A'S QUATRO NAÇÕES. - José
Alces. Cusa especial do guár-

das-chuvus e bongnlus. Preços mais
vantujosos. Run elo S. Bonto, 75-a.

CASA 
MICHEL — Run Quinze

do Novombro, 25. Imporlução
directa do jóias, relógios, brilhar;-
tos o pedras finas. Ultimas novi-'
iludes cm prataria e objectos doar-
le. Vonelns por utucado o a varojo.
Cuixa n. 448.

JOAQUIM 
EUGÊNIO DO AMA-

RAL PINTO, corretor do fundos.
Encarregu-80 de compras o vendua
elo ucções. Escriptorio: trnvossa do
Commercio,
Auroro, 68.

8-C. Residcnciu, rua

IjlfiRREIRA 
DE MELLO-Anti»

¦go guurdn-livros o professor da
esoripturoçõo mercantil dos Insti-
tutos: «Sylviodc Almoida>, <Scion-
cios e Lcttras> o « Commercial >,
Preços favoráveis. Rua S. Bonto
35-C, sobrado.

GRANDE 
FABRICA

PEC

ALFAIATARIA 
CARVALHO —

Casa especial em roupas feitas
sob medida. /•'. L. Carvalho. Largo
do Rosurio n. 8, sobrado.

DR. 
PA.MPIIILO DE ASSU.M-

PÇÃO. — Escriptorio 6 Irnvçs-
ta da Sé n. 4, sobrado. Residência:
run Galvâo Bueno n. 121.

MOREIRA 
CAMPOS.-

rio c agenci
Dcoeioro n. 8 A.

-Escripto-
Marechal

DR. 
AFFONSO AZEVEDO-Es-

pccinlista de moléstias de cre-
ancas. Consultório, de 1 ès 2 da
tarde, rua Direita n. 24. Rcsiden-
cia. rua Conselheiro Nebios n. 117.

DR.di
CARVALHO RAMOS.-Mc-

die», operador c parlciro.—For-
mado | Vi Faculdade de Medicina

§"oT-4í 
Ti 

"horas" 
da manhã, escola! do Rio de Janeiro. Especialista em

omínico! * 30 meio-ffia n *¦ " **«-' molostís-s dns E^nhorns. GicatKSft.as 7 ho-
ras da noite, culto puhlico. A's
quintat-feira, à* 7 horas da noile.
çulio publico Pastor, o rcv. J. J.
Taylcr.

ÜEflSCIIH PflOIESTAST KlRCIL—
¦\!-'..--..-, i'.,-.-r ir-.;. 4, Sonntag—IU,
P. M. Pastor liaur.

EcnnJA Cuhisiã Evangélica. —
Rua Galvâo IJueno.it. 33. Culio nas
terças, quinlss e domingos. Terças
; quintas. ;.-, 7 horas c meia da
noite. Domingos, ás 12 boras e
meia cüi c meia.

moléstias dos senhoras, creanças,
c syphilis, (com mais de 16 annos
de clinica civil e hospilalarl Attcn-
de a chamados para qual, rpon-
Io e a qualquer hora. (',.,.... . r.o
c residencia. rua Marccbal Deo-
doro n. õ. sobrado. Consultas das
8 ás IO da manhã c de 1 és 3 da
tarde.

DR. 
DELPHINO DE CLHOA

CINTRA—Medi.» operador—'Cons: rua Direita, 4 —da 1 as 2
Í boras. Res: Aurora, 109.

OCULISTA.— 
Dr. P. Pontual,

cx chefe de clinica do professor
Wccker. com longo pratica cm
Pernambuco, de volta de sua via-
gem a Europa, onde durante 4
annos freqüentou as principaes clj-
nirns de ínoli-li.is de olhos, n ri/.
c ouvidos, cm Berlim, Paiis e
Vienna, transferiu sua residencia
pnra esta capital. — Consultório:
rua de S. Bento n. 31, de 1 ás 4
horas.— Residência - rua Viclorino
Carmillo n. •.•*!». Telephone n. 23*2.

RS. RAPIIAEL A. GUIUiEL E
MARTI.M FRANCIbCO SO-

FURTADO 
DE MENDONÇA

leiloeiro official do Real Con-
sulodo Inglez, matriculado naJun-1)

BRINIIO. - Ese-riptorio : rua Di- tóTÍmmVTCÍa\'Vã*rpTgaimn\Vim
j_j*Í_r_j_^™_)™_m_mm_^mmm 

'mediato à venda. Escriptorio .**" agencia : rua do Commercio n. 4
largo da Miscrie*ordi;.DR. 

ALMEIDA* PEDROSO,
criptorio : rua Direita

Residencia : alameda
Limeira n. 120.

Es-
n. 12.

Barão de
| T A. LEAI„ leiloeiro, desde «83****************************************** aJ» motriculado na Juãta Cornmer-

O 
ADVOGADO RODRIGUES ciai. Escriptorio . e agencia: rua
UOS SANTOS é encontrado da Caixa *l'Agua n. 12. Residencia:

rua Coronel Xavier de Toledo. 6.

(IL1NICA 
OPHTHALMOLOGI-

' CA do dr. Euzebio de Queiroz,
cirurgião oculista. chefe do serviço
clinico do hospital da Santa Casa
de Mi«*«ri<**ordia. Residencia: rua
Dr. Abranehoo n. 27: telephone,
223. Consultório: rua de S. H«*n!o
n. 41. I > 1 hora às 3.

no seu escriplorio. ã rua Direita n.
8. sobrado, das 12 ás 4 da tarde;
Residência: rua Brigadeiro To-
bias n. 73.

Advogados
I»r-. Herenl-uio de Ficltft'»

A. de Gasmão
(•fc-baMião Lobo

Rua do cohmebcio n. a

DRS. 
J. A. CÉSAR E RAPIIAEL

A. VIDAI- — Escriptorio *. rua
de S. Bonlo n. 41. Residência- rua
da Liberdade n. I2õ.

JO-Sl/RIZKALI-MI- 

"Escripto-

rio/ largo da Sõ, n. 1, sab.
Residência * rua das Flores n. 24.
Telephor.e n. 90.

Companhias effakricas
A1*'-EQITATIVA —A suc-ursal da

TANORDEN 
4 COMF.-l-apeia,

livros cm branco, typographia,
encadernação o objectos para escri-

.-riiin,-.-,^ »Jja.«úiníe.l.!.Xi«.rnb1*tg^«* Rosário, n*. 9 e 11.
AO 

MUNDO ELEGANTE; fazen-
das, modas, urmurinho, otflcinas

de costura e chapéus c artigos para jr. Rua Quinze de Novem!
A. Nelson de Oliveira.n. 41.-

CACA 
M CM BI fURTOES DE VISITAS.-Man-

AOA IN ET IN C. , \J dem imprimir por 2$«00 o cen-
Ateller de Costura to, na Livraria Magalhães,, que

Eapeelalldade e*a * * * *' pos»"» ""> variado sorUmento, por
***•)*> raiipa-4 brancas

Apromptam-*e vestidos o enxo-
vaes (tara catamento* c bnptisados
com todo o capricho, observando-
se n mais rccenlc c elegante moda.

Na mesma casa se fabricam c se
concertam camisas para homens.

Confoccionam-se tombem colMcs
para senhoras, sobre medida.
Attcnde a encommeadas para

o Interior
Prcrnn um ro*apeleaeia

87. Rua São João, 87

preços sem competência.
Commercio n. 27.

Rua do

Photographias

VALERIO 
VIEIRA.pbotographo.

Rua Quinze de Novembro, 19,
sobrada

GRANDE 
PHOTOGRAPIIIA do

José Woltsack. Casa fundada
cm 18S0. Rua Direita, 2.

Atde vida. marilimos c contra fogo. j
I mudou-se para a rua Quinze de, -**-.!. A. Rodrigues Bahia. Rua

Novembro n. 34, I.* andar. /¦'. Gam- \ Direita n. 27. Modas, fazendas. e*on-
fccç<5e*c armarinho. Novidades jior
Iodos os vapores.

PHOTOGRAPIIIA 
ARTÍSTICA

.1

Varo, supttinlentlenle.

KIIALII, 
KURY. — Esciiptorio

ele advocacia no largo da Sé

PAULISTA.—Grande fabrica delflASA PAULISTA.—Grande sor-'
jun-1 V timento de fazendas.

lOMPANHIA PROGRESSO'==^=
e ftASA

artigos sanitários, manühas, jun-1 *-' timt
cções. curvas. «Mc_ de barro vidra- j confecções. Roupas
dò. K.-it r.'.-.',--V' cm Água Branca.! homens e senhoras,

n. 5 A. Residencia rua Kíoren<ao de' —Deposito: rua do Palácio n. 2. j Bento, 56 A Fernando
i Abreu n. 104 iS. Paulo [ckado.

Rua de S. Bento, 46, em frente
a Rotiwrie Spori*man. O. R.
Quaas. IUC^ios, grupos, ele.

CASA 
CARLOS — CaWoa Bchn-

sen çf- Comp. Eozcndas, roupas
broncas e armarinho. Officina de
alfaiate. Rua Auroro, 57. Telepho-
ne, 961.

ALFAIATARIA 
HARBOSA. —

Roupas feitas sob medida. Pre-

Sa* 
módicos. Completo sortimento

e casimiras. Execução garantida.—Rua do Rosário n. 16.

Calçados

SAPATARIA 
NORMAL de Ra-

phucl D'Auna.—Fabricação com
incxcedivel perfeição c pelos sys-
temas mais aperfeiçoados da tu--rapa. Vendas por atacado e a va-
rejo. Ladeira de* S. João n. 10.

CASA 
VERDE—Especialidade cm

botinas finos. Preços reduzidos.
Vicente Papa. Rua de S. Joio n. 4.

•secos o molhados fiaos
AOS

-í*- solhamos
nn casa o

PERNET

DE CHA»
ÕS DE SOL.— ./oík! dos San-

tos Major, fabricante, importado!
o exportador ele chopoos do 60l,
bengalas o sombrinhas. Vonelns por
utucado o a vnrejo. — Rua Diroita
n. 20. Cuixu n. 16.

EXPLICADOR.—Curso 
ele prepa-

rutorios, Gymnnsio e Escola
Normal. — Travessa da Sò n. 3.
Dr. Joaquim A. SanCAnna.

PROFESSOR 
DE FRANCEZ.-

Alexandre Lefévre. Ladeira do
Piques n. 7 B, sobrado. v_

i

CAFÉ' 
AMERICA. Leite puro.

frio e quente. Sorvetes especide*
fabricados a coj*Ticho. Entregas a
domicilio. Cofó empo, de primeira
qualidade. Rua Quinze de Novem-
bro n. 12.

BAZAR 
VENEZIANO.-GruYnH

sortimonto de brinqu3(los o por
lumarias. nacionaes o extrongeiras
Dcntifricios c perfumarias fabrica-
do» pelo cír. .foeieí Salerio.—Ladeira .
do S. João n. 11C.

SALÃO 
PARIS.—Variado

i

«orti-
mento de perfumarias dos mail

afamados fabricantes, cosméticos,
navalhas e outros artigos.—Friseu'
da Leonardo. Rua de S. Joio n.
20 A.

CHAPELARIA
ACADÊMICA.—

... t .«.- ¦.-.,,,,«. « - Grande sortimento de chapeo*'AtS DE FAMÍLIA, acon dc ^lha c fellr0 cartolas c cia-
nunca deixar faltar. ues gorros c bonets para crian-

nn casa ç„s stock dc bengalas c guarda*
chuvas. — Eduardo Patrima. Rua
de S. Bento 48 A.

BRANCA!
OFFICINA 

DE PINTURA, de
ridos Fratelli Branca.de Milão. Ver- .Uracêe* pintura e empapclamcal»

mirugo-Anti-febrlI.—Anti-coleri- j^e ppcdiôs. Especialidade em an-
núncios. Exe-cução primorosa dí

PHOTOGRAPIIIA 
DE GUI-

LHERME GAENSLY. antiga
modas c Gaensly £ Lindeinann.—Phologra-

brancas para 
' 
phias dc todos os systemas. Copias

Rua de S.[e augmentos. Grande mlleoçáo de
V. P. Ma I vistas dc S. Paula—Rua Quinze de

' Novembro a. 28.

co..O licor hygí.ínico mais conhe-
cido. Únicos concessionários para
o Brasil: Fmtelli MartüieuL S.
Paulo: rua Quinze dí Novembro.
Santos : rua Quinze dc Novembro.

......... Exe-cução ,
qualquer trabalhoartistico..B.Fra*i-
co. Rua Marccbal Deodoro n. 14.

SÜPERARIS FABRICA 
DE': CHAPEOS DB

I * SÕL.—Vendas por atacado e a

I" 

vareio. mroRTAÇ-Ão uiBEerrA.—José
Farina. Hua Direita n. 12, S. Pau-
Io, Brasil.

. ..¦,t'^;,v.,- i __i*'
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A VIDA AMERICANA
Leitura rccommendada pela

Sociedade de Agricultura
do S. Paulo

Quoreis sabor como os omonea-
nos fazem fortuna na criação do
gado o cavollos, nas fozondos do
•ngordar, no commercio dn corno,
nas estradas do forro, nas fazendas

. agrícolas, no commercio om gorai,
ria mlneraçilo, na motolurgio, nas
manufacturas ? Quoreis conhcçor
as divorsas regiões dos listados
Unidos, S. Luiz, ondo está sondo
folta a exposição, Nova-York, a
capital bancaria, Chicago, a motro-
polo do Oeste, S. Paulo, Kansos-
City, Minneapolis, Denvcr o ou-
tros ? Quoreis saber como os amo-
/icanos protegem a suo lavoura e
jua industria ? Comproo a Vida
Americana. E' um livro do 300 pa-

Sinas, 
escripto em portuguez o

usla 0$000 em quulquor livraria;

T.

mm ¦"¦'¦•'»''. »'"'¦'¦•»-'W^MMSèM^S^S^^^^
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VAE DEPRESSA
* Casa Baruel buaear

rimedio para curar dò-
roa nevrálgica», dores
rheumaticas, dores no
Wtero o toda o qualquer
ddr.

Chama-se JHlivio Brasí-

Íeiro, 
na Casa Baruel, 8.

¦aulo.

GrammophoncB
o Novidades

em prestações ««•
manaes íc>.. (JOüP.
Prospectoi p '.nstl
iaforimçõos na Cs-
sa Kdlion, Roa HHs
Bento, 26.

*
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*
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SEGREDO!
Maéhlnas do costura Singer e

accessorios, manequins de todas as
qualidades, só na Casa Popular, rua
de Si Bonto, 68-A,—Concertam-se,
rélormam-se, trocam-se, compram-
ae, vendom-so por prestoções. Appa-
relbos de bordar.

TINTURA DE ARUCA COM-
POSTA e Elixir eupeptico, de Cai-»
los Cortez.à venda na Casa Baruel

»-: _*

* w *
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MMXÍ^^IOS DÊ CLáLl^EV
-*?*:

Casa Matriz no Rio de Janeiro

23 ¦ Rua Visconde de Inhaúma - 23
CAIXA POSTAL, 173

} Casa Filial em SâoTa

129 e 131-Rua da Conceição-129 e 131
CAIXA POSTAL, 504

#-=3

Itt/J
Rua Quinzo do Novembro n. Ur1

(sobrado)

Jolas c relógios a prestações
semanaos

No norteio bojo procedido coube,
sorlo ao n. 72.

Aos sous associados communicijc
so quo u sede du Coopertüiva Pau»
lista foi transforida pftra a trave*
sa do Commcrcio n. Ô-A,

S. Paulo, 7 do dezembro do 190*.

ALLIUM SATI.VUM ,de J, Cdir
lho tlorbosn, especifleo- para a cirra
dá influenza e aonstipações — na
Cnsa Baruel.

2##*&_- __- =Si

AGENCIA EM SANTOS*

PEOFESSOEA
A, professora Honedlna Matts

Grosso, diplomada, pela Escob»
Complementar deqto capital, achatl*
do-se habilitada a' leccionar as md»
lerias deste curso, propõe-se a én>
sinal-as o domicilio.

Informações á Alameda Ribeiro
da Silva n." 09.

=*

Cura-se com o Xnre»

Sa 
de Serpol de Freira

spositoi BARUEL ft O.

®M
»»l»»»»^l«v»i{*»»»»*^»-»^»^<n»^ ** EOlfflSSARIOS DE CAFÉ ^4 »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»•**
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DENTISTA
íiÚlZ QOtó ;

Cirurgiffo-dentista, es-
pcciolidnde em trabalho
do ouro, platino, céllu-
loide, porccilana, vulce»
nite e preto da Índia,
Bridge-work,. ou denta»
duras.obsol utamento sem
chapa, por processo novo
n garantido, dentes a
Pivot, coroas do ouro,
obturações o ouro, plati»
na, esmalte, granito, por
cellana, celluloide, ma^
lim e cimento.

Extracçõee de dentes
tem a minima dôr. Ira-
bulho garantido a preços
módicos.

Gabinete e residência:

_ ladeira de S. João n. 5

.. .j.:\:;iii, ..^VT-rrcr-, aa \^if^H^ií^

, Chácara
Vende-se uma magnífica chácara

situada a rua da Gloria, 130, cs-
quina da rua de S. Joaquim, lendo
grande casa de morada, assobrada-
aa com muitos commodos em am»
bos os pavimenlos, tendo a chaca-
ra 98 metros de frente para a rua
da Gloria e 56 para a rua de S,
Joaquim, Trata-se com Herculanp
Simões, Travessa do Commercio, 7.

Concordância (los Santos Evangelhos
F-lo «amo. e re-mo. sr- d. Duarte X*eo-

poldo e Silva, "bispo d© Ourvbyba, eas-
vigário de Santa Ceciliã.

Esta magnífica obra, verdadeira novidade em língua portugueza o

produeto do penosos c a urados labores do sou erudito autor, ;oib com-
Eínaçãoo o oncadeameiito dos quatro Evangelhos formando uma nn -

{•ativo seguida e uniea da vida do nosso Divino Salvador, com o mos-
ttl° 

ÀwmpMhomrt^nota. e commentarios dos mais autorizados
lnterDre™sP o èxe^etas antingos o modernos, sendo ao mesmo tempo

6t|ffiof^rta?^?SitS« do aotualidade, suscitadas pelos l.ereges e os
Ín0rEiUincontesUvol 

a utilidade deste livro para o "revmo .cleraoo sua
necessidade para os fieis quedese am instruir-se o edllcar-se com a lei-
"ura 

geralmomo tio opplteoida, 
'das 

Sagrados ^fflmW&™£-
vezes 

"buscada na fonte Vmpurac ^W^fâ£'$£&$&$.Condições do vendo: lidíçao simples, cm -'¦whu™',^n^co_"n|0
do, ScíOOÓ.-Ediçao illuslrada de finos gravuras o do s I''"»0'; „"m ™
Templo do SalÓmfio o outro da ciuodo do Jcrusnlem, em biocbura,
6SO0O; encadernado, 9$000. Pelo correio, móis 600 reis.

O produeto da venda 6 em beneficio das obras da motriz do Santa

Cecília. ^^^^_ _.

Dlrigir-so ao deposito geral, na

Casa Faguii-de© «fc Oia.
TRAVESSA 13Aél59 O.-S. PAULO

Machinas de arroz "Engelberg,,
SEPARADORES • VENTILADORES «ARROZ

r«*M»s> MtanhíiiaB. ia mui*- Fabricação da Companhia Mechanica
GRANDE REDÜCÇÃO DE PREÇOS

Pedidos e informações á rua 15 de Novembro, 36

Estas machinas, já mui-
(o conhecidas, trabalham
com a maior perfeição e

produzem grande ouan-
tidade. .

Carne liquida vegetaHzada
do professor Silva Braga

Aírradavol ao palodor e ao olfaclo. Nutritivo sem rival para os con-
valescentes de (^uae9quer moléstias, para as crianças e para os velhos.

Únicos depositários :

3. AMARANTE & COMP.
Rua Direita, II -• S. Paulo

Loterias de S. Paulo
Èztracções em dezeinlDro de 1904

LOTERIA DOS ESTADOS
Companhia eehanioa e Importadora de S. Paulo Loteria Esperança

j
PARA A BARBA

O SABÃO ARISTOLINO
é de grande vantagem quando

empregado para fazer-se a barba. Elle alhvia a
irritação, a aspereza e evita as espinhas,

amaciando a pelle.

m 8. PAULO: BARUEL & COMP.

Prêmios pagos em 4 annos: 50 MIL CONTOS DE REIS

Só neste Estado 4 mil contos!

Ordem das extracçôes no me- de dezembro de 1904

Quinta-feira Í02 - 1.» prêmio maior ,
fi Segundo-ieira 402-2.* «

Sexta-feira 403-1.* «
12 SeRunda-feira 403-2.» «
19 Segunda-feira 404-1.* « •
22 Quinta-feira -.401-2.» c .
26 Segundfl-teiro 405-1.» < .
29 Quínla-feirn 405-2.*- «

10:000$ por .
10:0008 por
10-.OOOS por
10:000$ por
10:000$ por
10:000$ por
10:000$ por
10:000S por

3$000
3$000
35000
3S0Ò0
3S000
3S00O
1S500
lSõOO

SALSA OAROBA E MANADA
DO PllAUMACEUTlCO

EUGÊNIO MARÇÜES DE HOLLANDA
Aniirnvnili» pela

irvatenc 1'níiHc» «lo BihhII. Portmral,
e da «cputillca Arucuttna

_______! r^^V«___BI

8¦§ Pianos
Q

50."—138
1.*—149
58.»—136

5 1.--450
0 2.*-149

. 7 l."-lõl
51.'-138
3-"—149

10 59.--1BG
12 4.--149
18 52s--138
14 2.»—151

Dias

Quinta-feira...
Sexta-feira....
Sabbado......
Segunda-feira.
Torça-feiro....
Quarta-feira...
QuintiHciro...
Sexta-feira....
Sabbado
Segunda-feira.
Tería-fcira....
Quarta-feira...

Prêmios E-§ g
•V »§

Dictsão

10:000$000 1$000 quin
lfi:000$000 2*000 deci

15 "/.*— 14S Quinta-feira..

IMPORTADORESLiem &,
S. PAU LO SANT0S

RÜA DO COHMERCIO, 3 PMÇA DA REPUBLICA, 38

803.»
8M*
865.»
800,»
807.»
808.*
809.*
870.*
871."
872."
873.»
874.»
875."
87G."

F.' o depurativo de sangue mais «egu
ro; curo raclicolmenlo lodns os moles
tins do polle, syphilis.o rheumotismo.som
Oieto tiem moclilicações de costumes.

%. Jíarques de jícllanda
ÚNICO SUCCESSOn

IpWâ: Manjo Wtas&C
1U-RUA DOS OUB1VES-U4

ESTABELECIMENTO CERÂMICO "PSTA,,

16 6.*—149
17 00.*—130
19 0."—149
20 B3.«-138
21 7.*—149
22 3.«-151
23 01.*—i3tl
24 8."-140
26 02.*—136
27 0."-149
28 6-í.»—138
29 4,»-151
30 10.»-149
31 21,°-130

Sexta-feira ...
Sabbado
Segunda - feir.
Terça-feira....
Quarta-feira...
Quinla-feira...
Soxlo-feira....
Sabbado......
Segundo-feira
Terça-feira....
Quaria-íeira...
Quilita-foira...
Sexla-leiro....
Sabbado

mintos a $200
....... lecimos a §200

10:00OSO00 $200 inteiros
20-.0OO^0t)Q 2$0OÒ meios., a 14-000
15-.000$000 2*100 décimos a $200
12:000$000 $400 meios...
10:00O$0G0 lSOOO quintos.
15:000$000 2S0OO (lecimos
10:000*000 S200 inteiros
lõ:000|000 2$000 décimos
10:00OS0OO ISOOO quintos
12:0005000 .>iO0 meios..

$200
$200
$200

$200
$200
$200

Em 13 de Janeiro cie 14>0«TS
Extracção da .

Grande Loteria de São
Prêmio maior 4O000$000 Por 6S000

Thesottreiro, Dr. Joaquim Josó da Silwa Pinto.

Agentes gerae8: MIRANDA &, C, rua S. Bento n. 8-B

Braga Nunes & Co
CÒMMISSABIOS DE CAFÉ

CasaMalriz no Rio de Janeiro j Casa Filial cm São Paulo

15:0001000 2SU00 décimos a $230
10:OO0SÕOO $200 inteiros
15-.0OOS0O0 23000 décimos a
10:000!?000 1$000 quintos á'
15:000$000 2S0ÜO décimos a
12:0008000 S400 meios a
10:0003000 5200 inteiros
ln-.000§00p 2$000 décimos a
10:000|000 |20O inteiros
lSíOOOÇOOO 2S000 décimos a
10;000$0l)0 lSOOO quintos »
12:000$000 $400 meios a
15:000$000 2S000 décimos a

25.-0OOS00O 2$000 décimos a

$200
S200
$200
$200

$200

$200
$200
$200
$200
$200

Rua Tisconde
; de Inhaúma, 23

, Caixa Postal, 173.

Eua tia
Conceição, 129 o 131

Caixa Postal, 50í

AGENCIA EM SANTOS

Kutto cnldatloeaaaH lalUfiea*
faliilllrafoca

Em 8. Paulo: BARUEL & COMP.
RUA DIREITA N. I

Chama-so nltençüo dos nossos ogentes paro os planos das loterias
a extrahir-so. ,.

Em 5 do dezembro Km 31 do dezembro

20:000$000 |. 25:000$000
Inte.racs por 2$0<K> '? Integraeipor 2$000

Loteria para o Natal!-Em 15 de dezembro
Preuloa maiores

^eannos de bawo vidrados papa exggottos e suaséonnexoes* pj^g^ de^0000$ — Segundo de 50:000$
TELAHS NACIONAES "MARSELHESAS,,

TIJOLOS COMUNS PRENSADOS BFpRADOS
' Fedidos •. infoxxaísiçõea

A' Companhia Mechanica e Importadora de S. Paulo
36 RUA QUINZE DE NOVEMBRO N. 36

Serviço Klas*ili.'.i3

JOAQUIM GARCIA
Linha regular bl-mo-nal

SUDVENGIONADA PELO OOYüaMJ »J

K3T.\DÍ>

O paquete

Duas sortes grandes de 50:000$000 de réutcada uma l
Pnçó do bilhete inteiro 2$000. meioa 1$000 réis

Nio tem prêmios do meemo dinheiro 1 I Original plano I!

O endereço para as remessas devo acr multo explicado, afim da
n8b haver c^'ra4. K preciso citar o logar. Estado. Estrada dataria «to.

Toda o correspondência simples, registada com ou som valor, de«/e
ser dirigida à

COMPANHIA NACIONAL LOTERIA DOS ESTADOS
Caixa de correio, 816- »• Paalo

GARCIA
com excellentes. accommodaçõos para passageiros do primoira a teraeira
classes, sahirà de Ubatuba a 10 e chegará em Santos a lt, sahindo n
12-4s 9 3(4 para

S. Sebastião, Villa Bella, Caraguatatuba.
Ubatuba, Paraty, Angra doa Reis e Rio de Jancir>o

levondo passageiras, cargas o cncommendas para os porto» acima,
recebendo, desdo já, cargos e oncommcndas, pelo arniüzuin de agencia
paro esses portos. .

Paro facilidade dos srs. embarcadores, a agencia (•ncarre^a-sa dl
despachar ns mercadorias, entregando oi respectivo? conhecimento!
no acto da entrega dos volumes. ....

Passagens, fretes, valores o mais informações, com os agentoi

SANTOS &C. •• Rua 15 de Novembro, 38
CLÁUSULAS. — Esta agencia communica aos srs. carregadores

ciuo os despachos o conhecimentos para cargas e cncommendas s»
serio recebidos ató oo meio dia da véspera da sohida do vapor.

— No caso do hnver alguma reclamação contra o empresa, por
avorio ou nerdos, deve ser feita por escripto ao ogento respectivo do
norlo de descarga, dentro de 8 dias depois do finalizada.*N B.- Esto vapor sahirà de Ubotuba nos dias 10 o 2o de todoi
os mezes, o de SantoVnos dias 12o 27, às 10 tj* da manha. Os.passa-
Boiros que pernoitarem a bordo nada pagarão, o nao ser a respectiva

passagem.'Começou a vigorar o tabeliã de 29 OiO de abotimento

%• m

SÓCIO
Para uma industria de bons ro-

eultedos, estobeleeida a vários on-
nos, acceito-se um sócio dispondo
do quarenta a cinecenta contos de
íéis. .. .

Para maiores informações din-
«ir carta a esta redacçio com as
Li0ÍM* •. C L. T.

^^S^5_f_5Ha_P__S3a^'*"T'^* ¦

EaitariMaieritaiI.,]»
Eaipttkifflakrt - BeseiirAií!

Carvão Doméstico
«ea taala

«a família
«aaale-

ia-se a daailcllla.
_ _j easa «Uses,

__ Ca. L«d. ' tm
Im da Cataaisrela, lt

Serviço «emanai entre Santo» e Hamburgo, cem eisal»
pele porte de Me «o Janeiro, Bania* 8aatoe

VAPORES A SAHIR
PERNAMBUCO , , 21 de dezembro
TIJUCA. H de janeiro
SANTOS ... . . • " *

La Veloee
IATOIEITMM

18 de janeiro

II
O paquete aUemê

PAKA A BOA HVGIENE DA
BOCCA, deve-se preferir o Füfvr.0-
Jol que se vende na Casa BarueL

CORDOBA„
•** «-»¦-,_ __| D.-..

O rapor

Cittá di Gênova
I; -

Partirá de Sanlos no dia 11 de dezembro para

Rio, Gênova o Pi «polo»

COMPAGNIE DES
¦ESSiLSIBIIS MARITim

PAQUGBOTS POSTE FRANÇAt *

y_^>***"__r

. O PAQUETE FRANCEZ

CORDILLE'

Capftioi M. Baaer

Apólices perdidas
Psrdersm-sc duos apólices da

divida publica da União do valor
nominal de 1*GO$000. juros de o >j„
de ns. 131.80* e 131.WÔ. da emis-
*o de 1878, pertencentes c averba-
ios em nome de d. walmira rer-
iodes.
S, Paulo, novembro de 190*.

Walmira Fernandes.

Sahití no dia 1* de dezembro para o

Rio, Bahia, Lisboa o Hamburgo
Este boto • esplendido paquete, no qual foram introduzidos na maior
escala lodosos últimos aperfeiçoamentos, oflerece aos srs. passageiros i»
ledes as classes o maior conforto possível.

Os seus espaçosos e modernos camarotes, bem come os saiçHi l>
lados da maior elegância, são illumiiic los e rentiladosk electneidada.

A bordo deste paquete ha medi(V o creada, assim como cozinheira
•fortague», e as passagtns de todas as classes incluem vinhoda mssi

Preço das passogens de M classe para Lisboa rs. 130ç000.
fará fretes, passegers e mais informações wm os agente»

E. 30HNSTON & C.
Boa do Commercio. 16 (sobrado) S. Paulo

Camarote »lislincto
Primeira classe ,
Terceira classe.

«300 franco»
MO francos
IM francos

Sabirá nd dia 12 de dezembro para

LISBOA E BORDEAUX
Bahia a Para

Korddeutscher
Lloyd Bremen

Para passagens e mais informações com iodos os sub-agentei a
agentes geraes uo Brasil

©OHMTDT & TBOST
8. PAULO 17, Rua do Commercio, 17 S. PAULO

SANTOS 7, Rua General Câmara, 7 SABT0S

Os paquetes desta companhia Um camarotes da luxe a soatilal*»
rea elcctrioos nos salões e camarotes. ...

Os serviços médicos, os medicamentos • o viaho da mesi sU gf>

Esta companhia cmitle bilhetes de chamada.. _...

Sta oomplnbia de accordo com a « Rojai Msil Steam Paçkst tio»
nanv » e a «Pacific Steam NavigaUon Company >, emitUra bilhetoi dl
Passagem de 1.' classe. 1." categoria, com direito a interromper a viagara
Imq&er porto e podendo os .rs, passageiros voltar cm quslquef
dos paquetes das três companhias.

Para passagens e mais informações com os agentes:

ANTUNES DOS SANTOS & COMP.
S. PAULO SANTOS

fakMs» vara a Earopa
«BONN» . . . • . • em 28 de dezembro
«aachèn.: : : . , . ««>»*!»»«»

O piqueta allcmio

COBLBNZ
(Doas helices)

inumiMdo . luz •.<*-ri£mmindanla 
ZACHAR.B

Sahirà em 1* da dezembro próximo futuro, para

Rio de Janeiro, Bahia, Madeira, Lisboa, Antuérpia e Breme»
PREÇOS DAS PASSAGENS

Em camarote, para Antuérpia e Bromen .
a

Em 3.-1 classe.

.. larpi— 
o Rio de Janeiro .

ara o Rio d* Jaselro -

marcos ta)«ma*.>oír»Xi

Rua de S. Bento o, 23-,\ Pias} da Repubiiai n. 33

para o mo n» «fcr.cuu. * -~ -----—
Eatê paquete tem k» e as niil» modtrnss açcorrirnoda^s pat»

panaieirollle terceira classe. . .em 
ffJSÍSÍSTSlSi£íSSuU'Preço das passagens de 3.» classe pira MSdeira • Li,3oa. m.iuiir

do vinho de mesa 13O0OOO

ZERRENNER BÜLOW & C.
Raa de 9. Bcala n. 81 • 9. Paulo

Largo Monto -Alegre, IO • Santoü

\


