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Carta de Lisboa
Vxamc do príncipe real — Relações intellectiiaes entre os dois
povos tia península — Um tirama de Percz Galdós repiescntado em Lisboa — A festa das
crianças — Sympathica iniciativa do <Diario lllttstratlo» — Um
sinistro na barra tlc Lisboa.

¦ Dou a v. um milhão de. graças e
pcen felicite cm meu nnr.io calorosamenlo o eminente uclor Augusto ltosa,
os notáveis aillslas Adcllhn Abrandics
o Pinheiro, Inlcrprclcs principaes da
obra, n tn.liis cmllni.
dc fellcilni' o
Poço tnihhoni o favor
'minha
illuslrc trodticlor Jn
peça, sr.
Eduardo Noronha, enigiiiinto não lhe
escrevo, o qne farei brevemente.
*"
Siili*,'reTõ-niõ como seini''réy'"'ãihigi>'
servidor.—liiiNiro Pnnr.z üai.iio's».

Em Jniiilliiliv

.

.

Em S. Pnulo o Soro»
cubana
Em Campo Limpo .
No llraz
No Pary

3.1158
UÒ2

'snecns
»

5.U21 »
10 '.171 saecas
cm 10, ''I.KiK

Tolal . ,
Foram embarcadas,
saecas.
Desde 1.* do mez, 2CÍ5.M0 snecns.
Foram ilespachadiis, hoje, 21.230 sue-

13
EXTERIOR
Pmus, 17.-S. Lon (Iras 25.20 1|2
Pauis, 17.—S. llnlla,
00 7|8
Paiiis, 17.-S. Ilcspnnlin, 381.ni)
Pauis, 17.—K. lleilim 123 111li
lliuixia.i.As, 17.—S. Londres, 25:22i|3
tATM
Nova Yiiiiií.I7— S. Londres,
<li'.NOV.\,17.—Sobro Londres, 25,22 1)2
48 3*8
I.ISDOA, 17.—Sobre Londres;

f-

Notas*

llm dos da coiniliva, encanlailo
com u noito deliciosa (|iic pildorq
passar na lormosa cidade, sarraiia,
observou" quo no Itio de .laneiro,
ocolor.como agora,so tor|.'4»r)Uíiiido
Tnn>x(U!S^ivo, exi.Mo o recurso (!c3-,
____R_H
"viageín
¦ curln c coinmtuln, no
O sr. dr. Hernardino- JfcCtim- s'a
cabo da quai sn tmcontra um" e.lipos visitou lioulum osr
um delicioso. K' o que lalln om
Aiigusln Dfilgnilo,-—1-* i-mdeiile, Novu-Vorli, orn
lluenos-Aires e
"Finíiuiro
'•de
Tolo- em Imitas outras cidades.
Lima, Xiivicr
ut o Von SclirocBru
Van
Os urs.
do, Ignnfiio Arruda o fcampos der desceram honlem ao Ilio com
rorcira, minislroB do ffribunal os srs. aonndor llainiro Uarecllos,
o Ddlinc.
ogi*adccoi-.^liiQ8" o: Itobinson
do Juslii-n,
Os srs. Courtlicll n ShomccIUlciu
uprelfnttiram
cumprimentos quo
ram cm Petropolis ondo deram um
los- demorado passeio da corro.
ii s, exn., e pedindo ¦jjéa
A' tarde foram ciiriipriinonlar o
sem os intermediário:_ Jíís seus sr.
o o
presidente da Republica
Tliomamericano
agradecimentos nquel BTribu- embaixador

Foi acceita a proposta do er, J.0SÍ forme sc ilepreheiirle da letra A
Josué i"runeisco llasilo para uxer- artigo 12 do decrelo n. 1.261, do 12
cer o cargo (In prolessor de musica du novembro de 1ÜIIÍ-; ti,") o lannu useolu coiiiploinciitur Prudente çamenlo para a arrecadação dos
impostos sobre o capital emprede Moraes.
dove ser
gndo om -empréstimos
leito no districlo fiscal da' residenP.ara os logares de Biibslilutas cin do capitalista, conformo já cslá
clieclivas do grupo escolar dc l.c- iinplioilnmcinte resolvido pela cirme Íoram nomeadas as professoras eiilar n. 286, de 2IJ du janeiro prod. d. Julicta de. Castro o Hrasilina ximo lindo.
dc Alcanlara.
Para o mesmo cargo no íl.* gruAo sr. Ernesto José Nogueira vai
po escolar do Hraz foi nomeada o
professora d. livangelina Trindade. ser creditada a quantia dc
70:dÜ2$008,

tadas pela Companhia Aiilnrctica ,
o pelo sr. Polyonrpo Pinto Corroa,
—Devem comparecer á mesma
repartição para osclarççinionlps, os .
(irs. Francisco Guedes, Francisco
l.ucci, Domingos Pugliso q Antoruo Nnzzaro o pela sra. th Annn
Coimbra Simões.
MATIUCAHIA Diriil.-V I: attes
tada por 60 clínicos de S. Paulo,

Sahiram desde o 1.' dia do mez:
Para a Europa, 1.1.001 snecas.
RIO DEJANEI110
Para a dentição das criança!
Para os Eslado' Unidos, ffi.lEã sacIViATHICAUIA' DUTRA
— O mercado du cambio
cas.
---.
Ilio,
17.
llonllzou-so nn ultimo domingo, no
¦*
Para Ilucnos Aires, 2.401 snecas.
abriu Urutu com os bancos sacando
,,—nrnKK*. ***** <K**"?* ^tastwg^»»»^
Por não haver eompnrijgjdo ho
theatro D. Ainclln, n interessante o
Para Mpiitovldco, 150 saecas:
a 13 27182 j lclras a 13 2'J|32 o coniLisuoa, 22 dk JANHino.
dos Santos &
srs.
Antunes
Aos
Geral
á
snecas.
Inspectoria
dia marejado,
Cabotagi ni 010
13
31|32.
a
syiiipotíiicn festa (|iic, Iodos 03 annos
pràdores
Para ltu_niii>, — suecas,
do F.nsino, deíxou|[do ser inspeccio- Comp;, dirigiu o sr. secretario da
Desceu depois a bancário a 13 13|l(i,
Hcalizou-se honlem nn sala azul o ¦Diário Illuslrado», de Lisboa, prohavendo letras apenas a 13 7;8 o
nada a professora d, Marictla l''er- Agriculltira o seguinte aviso:
ilo paço (lan Necessidades o exiimo move n favor das crianças pobres. Compradores em Sancompradores n I3'15llfl'
rnz, do grupo escolar dc AiaratPara facilitar a liquidação das
tos para o o lypo _ da
da sua ,'iltoza o principo real, obran- Essa fesla consiste mima espécie dc
Firmou-se ã tardo, subindo A popson.
liara.
liai, que por s. s. e:<^fesc fez
bolsn de Nova York . r,5.7(»
reclamações dos immigrantes introsíçho primitiva.
Amanhã, n convite- do sr. dr. .1. q
gciulii a revisão dos seus estudos nn grande «arvore do Natal», cm que os
Idem, lypo 4 . , n.fioo
duzidos por vosso intermédio, o que
<) mercado fcchcii com os bancos representar por occãsj ã|f da sua Carlos Hodrigues, director deita
lingua, lilcnilura e historia françczn,
Idem, typo õ . , DS200
sacando a 13 7,8. letras a 13 15,1<i c
pequeninos pobres vão buscar os brliitenham leito, para garantia do sua
viajantes visitafplbn.Òsdislinclos
requer
cslá
«A
escola
(i
Idem,
lypo
historia patriu, miilhciualica, lingua
,
provi«800
Paulo,
especial do CORREIO)
quo
cíiegada
a
compradores
a
11
d.
S.
*.**7l*0
quedos o oflertas quo pelas crianças
rão a Tijucn, subindo á lardc para dn>—-foi osle o despacho que lovo localização na lavoura deste lista- (Serviço
Idem, lypo 7 . .
alleinã e historia universal contem- ricas lhes são offerccjdds, a pedido
'¦wM
liou
dinheiro
dodo,
o
deposito
dc
o
ondo
Petropolis,
Idem, typo 8 . . 'líritin
da
passarão
o
requerimento
SANTOS
professora
i preporanca, physica o chimica, lliifíiia, do 'Diário Illuslrado.. De anno para
1$20U
Idem. typo 'J
17 DE Frl.VERÇIR'0
mi ngo.
Santos. 17. — Na abortara do merd. Mtirm Gbisolfi;pedindo nsija no- anca quo as vossas agencias
literatura e historia Ingleza.
Ao pnlccoic do si dffuornnrNu segunda teira, a bordo do menção para descola doTambului. postos lin Europa tém lixifiidi deins bancos sacavam a 13 13(10 e
anno essa fesla vem niigmcntandocm Moiía superior do com*
cado
üjiOO
'ílDIllCIIl
.
.
.
.
missario:
,
no
anicricnles,
convém
Foram examinadoras os professo- brilhantismo o em
e
com13 27|32, com lclras a 13 2*.l|32
Mart/nrel, os capitalistas
que providencieis
íianlino de Campos
quantidade do oiMercado npatbíco
sentido do lhes serem oul regues rcres respectivos srs. Bòeyé de Pascal, furtas. E nada ha mais commoventc
pradorcõ a 13 31(32,
nos of (er-CerSo'-'; u.iri tri moço aos
Nota.
o bancário ;i unia i mi ii missão comwjsla dos ws. ministros dn Fazenda o Viadepois
Desceu
dos quaes
cibos
pouco
ou
declarações,
do
Manuel de Oliveira liamos, Marques o alegro no mesmo tempo do que n
Foi enviado oo or. secretario
sem letras acima de 13 7|S.
O lypo n. ,ri é superior do exporln- 13 A'13110;
lentes srs. drs. RiimpCde Azo- ção c outros cavalheiros.
Interior o relatório do inspeclor constem o importância e espécie da
Leilão, Frnnz KcrauscJi, consdhuii-o satisfaeçãn dos
a
base
banlarde
cujos
gcriernlIzou-So
paes
pcqucnilos,
dor.
A's 4 horas da tarde desso dia
garantia prcMada o bem assim us
SANTOS
npparccúildo papel
Acliillcs Machado c Alfredo KillR.
Pereira I"ei'i'nz|) Sousa deixará a nossa bahia o 'Margttrét, c.-colar l.eon idos dc Toledo Hamos-,
o lypo ii. (i ú o supcrl
rior do com- cuja de 13 a 27|82,
mal ganham para lhes mnlnr n foino
13 2lJ|:i2 c compiad- res vedo,
sc verifica que fornrn vi- condições da sua restituição.
particular
qual
pelo
mh,
sario.
As provas, que foram muilo dislin- o
Irem
ao
reccfrio,
c,
do
em
Nesta dala rccommeiiiio ao dia 13 31|32.
npre.senlaí Sscumpri cm direeção a Santos,
Shaldcrs,
para os agasulliar
no corrente
onze escolas
de Tarifas
Bifadas
Commissão
cias, deixaram em Iodos n mais ex- bereni nas suas mãositas, com os
Fi clriii rom os bancos .mentido n
redor da Hospedaria de Immigranda listrada dc borro Ceii- mez, nas
Confronto:
'_0 de marquaes estavam malrien- les
mentos a s. exa. enjíBomo da especial
13
a
1815[lüóxbm13
7|S,
letras
27|3*!
e
do Tarifas raniiidia
Commissão
do
ccllcúto impressão.
A
contar
do
Hrasil,
Irai
qne,-a
partirão parn lados ;i72 alumnos, sendo 171 do
olhos illunilnndos de alegria, esses
Em cgunl- dala do anno passado
prndorea a M d.
Kscola PolylecIinicfbKl
A incsn da presidência era orcupn- brinquedos
,S. Paulo os nossos hospedes, em sexo masculino o 201 do feminino. ço, exija dc lodosos imigrantes in- da cm sesíi.o do bojo deu parecer
que cllcs lanlo invejaram
saecas
8.741
Entradas . . .
trodllzidós por vosso intermédio a sobre as seguintes qüeslões:
companhia do sr. dr. Caslro HnrS. PAULO
da por suas majestade* el-rei o n através os vidros das lojas.
•
128.203
Desde 1.° do me;N. 103.—Siriiinni ti Comp., desexliibição do documento acima nlbosa, representando osr. ministçp
•
Os bancas adoplaram honlem nn
rainha o pelo sr. infante d. Manuel.
I.K',13
Desdo 1" dc. julho
O.s primeiros Diferentes são Ecmprc
nota n, 3.710 do
c
liulido, de necórdo com o qual esta páchóram pela
felieila- do VibçSo, e. dc capitão dn luar
c
cnrlõiÇ"
1.'I
Por
sr.
a
tabeliã
dc
do
cartas
mercado
abertura
informados
Devidamente
.Média
7.511
pelo
collo»
Ao centro da sala achava-se
a rainha e os príncipes, e dnlii para
:i;l, extepção dn llanco Coinmerclalc
Secretaria resliluirà, aos que o isso corrente nnno, obras não clossifiCarlos do Carvalho.
José
o
sr.
Stock
1.012.181
Ensino,
do
inspector
guerra
dr.
geral
lionl*jiijfeosfc'.*Hrs.
lumucudri uma pequena mesa ojidc
Italiano; i|(ie nfllxou n dc 131U10. Ks- ram s. exa.
baixo pode-se dizer quo houve esle an"
Vendas .... 7.UÜU
A demora na capilal dn Iislado
o do Justiça tiverem direito, a importância do dos do ferro fundido simples, tnxa
ram logar sua nllezti e o professor que no um verdadeiro furor em alegrar n
se bane > e o London and ltivi-r Pia- Virgilio-de Siqueira_C«*dqso, dr. de S. Puulo sósern de dois dias, secretario'do Interior
: Utensi5$5C0
base*
....
recebeu os requerimentos em que deposito leito em mãos do vossos 200 r-s., nrt. 7õ7. IJccisSo o oflicio?,
sua
laa
le
lliinl;
mndif.CHiim
depois
a ns
o interrogavu.
festadr.s crianças cem milhares emidd. Anna lio*a Fur- agentes ou prepostos na Europa, lios tnanuãcá paru artes
Jo.-ié Anieelo de Pálii.^fcandido, fazendo, parlo do prpgrurnmn
RIO DE JANEIRO
bclla para 18 18U0.
professoras
Cada interrogatório durava um quin- luares de offcrhis.
visita ás inalallações da «Ligbl lado Mendes Viannn, Júlio Pereira descontando a mesma dos paga- taxa (100 rs. por kilo, ort, 1.025.
¦ js*. i(ií.-_il. Pupo de Moraes,
Xavier, and Power».
lo de hora, começando pelo professor
O mercado abriu a laxa gernl de A. Pen tondo, ConstíiílMTi
Itio, 17. — As entradas de honlem,
o Còrlola NegreiroB nprosciitam-se mentos que Vos tenham de ser leiNo dindn distribuição, realizada no
do
liraCenlriil
os
° c°depois
Dalii'seguirão para Santos exa- candidatas no provimento das cs- tos pelo transporte dos immigrantes pedindo classificação'. Decisão : ToEstrada db Perro
<«fe'»'!n.
18
13|lli,
dn
iniuc!>
Eusebio
pela
Antônio
passandn
do francez que perguntou sobre lijardim do elegante theatro, foram reci- sil, por cabotagem c barrn a dentro, bancos in^ie/es n sacara 13 27(32.
cido de algodão lavrado- tinto, seliiinaudo a estrada de ferro o as colas do Prata, em
Hotueolíi, de occeilos>,
teraturn c historia franceza, seguindo- tadas
os
'If
A's 11 e meia liorns era gerul a ba- ronel Estevam MaicoSiioT
pelas nossas mais notáveis o gen- foram do ¦l.'.i::i snecás, lendo sido
Docas, onlós do tomarem o hiato Torrinbas, cm Brotas, o do liagundo.o peso por metro quadrado
se o de ^-=»»^í_!s e histoiia porlu- tis acteizes versos commemorativos, (.'iiiliii.íjiiis do 10.(121 saecas.
se de 13 13*1!!.
para Paranaguá, dc onde farão nhorão, em Jahú.
o o
suecas.
."71,'2:!7
•ç.'103.—B. Pinheiro, despachou
bancos
inglezes
larde,
us
Iívislciieln,
A'
ns
Vão
ser
adoaiitodaé
e
o
de
imilhcmiilicn,
quantias;:
(gçoiric- expressamente compostos por poetas
gueza
uma excursão na estrada du (erro
Brnsliínrilsch Bnnl! liir ilculsclmiicl
Merendo calmo.
couEnviaram oflieios' m- cumpri- dessa cidado a Curilyha.
Iria no espaço, arcas c volumes, tri- como d. João do Câmara, Corrêa de
As vendas realizadas iiojo no mer- elevaram a cotação para 13 27|32.
De 9Ó0§P00, a José Benedicto Go- |»lu nota n. B.B90 deslo anno,
"'loro dn cór natural, taxa do IS-iOO,
rado, enlro crísacendoros ò esporiaO hiato seguirá depois para
A' 8 e itieln boras, o Ilraslllnui:sclie íTienlos no
Serviço Sanitário mes de Araújo;
illustre JBrasilciro.
gonomelria ),
Direcionado
A
Oliveira, Vicente de Arnoso, etc.
dures foram do cerca de J.000 saecas. liauli lar Deutschland, o I.oudim nnd
rianopoüs o Itio Cirande do Sul>. vni nttonder aos pedidos do remesDepois dum descanso do 15 miiuide l'.OOQ$000, a Fernando F. Eoi- ort, 2Í. Decisão: Couro marroquilendo regulado no mercado, entro lliu/.iliail Ilnnk e n Lr.ndon and Iti- pelo seu regresso ^jialria : a
'v
nado, nrt. 24, taxo 2$200 por kilo.
sa de d.siiifcctnntes leilos pelu Ca- te ;
tos, recomeçou o cxnme, interrògáilo énsacendores, o preço ver Platu Uniilç offcreceiaiu os seus
coiiímlssaiios
N. 10B.—llcrm, Stoltje & Comp..
Câmara Municipal do^latlão, os
No dia 11) do corrento houve, um dc SífiUO no lypo n. 7.'
dê óOOâOOO, a Ernesto Josó Nomara Municipal de Conaneo o pcdo o sr. Kerauscli sobre historia e
saques n 13 7[8.
despachurani farinha do trigo, taxa
Telogrammns de Paris datados los dirfictores dos grupos escola;
dn' villa
que
Govei'iiisl<R
Directorios
gueiro
literatura allcniü: a seguir o sr. con- sinistro nn barra de I.islinn, de
"perigo,
de 2b rs. art. !)7. Decisão: Farinha
de ante-hontem dizem que o novo
PRAÇAS EXTRÀNdEÍRAS
das Cruzes c S. José
de 8õ:55_íil8n, ao mesmo.
cnm om do Pilai' o da Camãri||!unicipal revista Je sais tnut publicou um res de Mogy
O mercado fechou
selliciro Aehilles Machado sobro phy- escaparam, depois do grande
de balaio, art. 07, taxa 300 rs. por
Cuinpos.
dos
hnilCOB H:w«Jido a 115 !37l!5S O
C0N1-110NT0 11AS AIIEHTUIIA3
sica (elcclricldadoé magnetismo, opti- os 21 tripulantes do vapor «Lisbon»,
kilo.
intercssonli; artigo do sr. Santos
localidado.!'
da
mesma
Clípl,
N. 107.—H. Ernesto Guimarães,
ca o inecliauicíi), chimicu mineral b de nacionalidado ailcmãDumont n respeito do fuluro da
trr-jf».-.!*» mx7W*vsac »*-»^-'^*^''-:^_c^^ycr"*?
Requeri mentos despachados.
niovlménio sloy ncirorirts <lo
O
CaiO vapor vinha do Porlo, trazendo
navegação aerca.
orgânica, o finalmente mr. lvlng sobre
din. considerado rejtulni', f«>i
pedindo classificação. Decisão:
Foram indeferidos os jequeridu
Agriculsecrelario
sr.
Pelo
do papelão, para
ANTEItIOlt
xas pequenas
Nesse artigo o inventor brasilei- mentos dos prõfesíorçs 1 leitor Galvenllxndn iIi.m extrUmos So
1)0 DIA 17
um carregamento dc «rails». Dis-pna historia e literatura ingle/.a.
o
en^ia.lacio,
1'calizn-se
lioje,
ra
:
l
u
000.
íl5 ll|l(i ali* 7(H.
ro di/. que não tardará n ser rea- vão de. Moura Lacerda, dn escola
pharmocin, tnxa l$r>00. arl.
As respostas ãs perguntas sobre nbn-sc n entrara barra, dc madrugaj\. 108.—Anlonio Carlos da Siljantar intimo, que o Si. dr. Jorge lizada uma verdadeira revolução do bairro da Ilclla Cintra, c ArDe, Anlonio Furtado Pinlo, pehistorio o literatura franceza, inglezn da, quando, devido á cenação, encaA" tnsn do St» ISjlO gue foi a
s.
valicina
S.
SO,
da
viajar.
va & Comp,, pedindo classificação.
loto ti'.
meios de
bairro
nos
do
concessão
du
do
dindo
mnrço
dc
Alcântara,
(Ir.
Boino
naldo
offerece
Colações
Tibiriçá
IctrnM
pnrn
cachopo
conhecido
fr.
oflleinl do hontem, finrn
pelo pito alleraã, furam dadas correctissima- lhou no
Decisão: Calão de olgodão, sendo
para brevo um serviço do expres- do Ypiranga, ambos tio municipio linha :tit. do maio, em Pariquera
n 90 dia» do visln. ii libra o»'- iiurdino de Campos, ftoreseo nome de «calicçn de pato'.
mente em cada um desles idiomas,
sos traiisconlinentnos aéreos e dc da capilal, pedindo remoção para assir—Sondo o lote de.Pacifico An- que o '!« n- 2 está sujeito uo nulí^tlVU. o franco
valo
Icrliuá
-tn
12
47,1-2
Ò conunandaiile, julgando que so Hsvro. . . .
outros vcliiculos dirigindo-se c mo- n escola do Belém/.iii.ho, o da pro- dre Pinto o estando prorogndo, ntó gmento de 30 0|f), por conter rnesA todas as perguntas respondeu sua
t*,(>í*>l o o íü.irco tS-SO»
:i7
. 37 311
A' vlriia (li* iltlO), n libra
vemlo-sc com segurança iw ospa- fessora d. Luiz.", Maria Pereira da 31 de agoslo do corrento anno, o oln de. sedo. arl. -139, laxa dc 8S000.
filt.za com notável desembaraço o tratava do ura simples encalhe, ainda Hamburgo,
•ao-isao
HU
. 36i«
.
I.imdies,
o
orbojo
a
o
iraiico
S3SÍ7.
valo
176.5::'»".
Hoalika-sc
N. lO'.).--i!. Pinlieiro, despachou
dos lotes
vapor, reco- Nova York--í a 10
Fala de pequenas mnobinas do Silva, do "2." districlo da capital, prazo
seguir
o
fazer
tentou
ço.
conhecimentos
inalterado
mostrando
pon
pura pagamento
precisão,
jaareii Í5WÜO, n lira italiana diluiria da Camnra
iinicipal no dcstrifição, ameaçando
do alio o impetrando
corn pela nota ii. 0.380 desle anno. Obrns
icqucrentc,
o
um
conti
esle
soflVera
;lo
núcleo,
então
do
nlta
los
uhecendo
provo
que
o
."357
permissão
dos
assammnis do que supcrücincs
pora
!*,tti»8, ceu' r.-iH fortes
correnle mo*'..
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Outras procedência?, 1UC.W3 contra
cinco
ciàia
a
primeiros
moléstia
o
da
seguem
seu
curso
absoque
portugueza
Iíaiiia,- 10.
8:398$5(K)
pnrn
de Iv. Johnston & Comp.
inalterado ú.s 3 lioras.
Henrique de Azevedo Almeida, ca11*0.100 snecas.
segundos, dois furrieis, dois mo
melhor serú italianas, 170, Lcporo Raffaele;
a
quntro
refiro,
lulamente isoladas e qtinvl na comqual
G:108$000
S-iliiu lionlem, ii noile, parn o Itio,
Joaquim Jos' de Lima Ju- cabos de esquadra e um paizano.
esforço lbs., 117-17-0, a Antunes dos San- Barbosa a Comp....
vosso
FEVI-Ulíllti)
do
si,
evitada
ainda
pilão
ninada
oulra.
3:r>17Si"i(KI
Ignorância
Ilabinliriu
o
com
uos .1. W. Donno&Conuk
plela
paquete nlEm Nova Yoiik
S. Francisco o Símios,
Nessa revolta, como se sabe, loi
dn União, sur- tos _ Comp.; do lbs., 50-Í-11-8,
3:0.*-Ç000
Nova Yoiik. 2. — O supprlmeulo dc femão •Csbleiiz», do Norddculicliér niur e capitão Ernesto índio do assassinado o maior Fobrjcio de combinado com o
liiadcs a ler c a macaquear a lllcra» nlla de õ a 10 pontos colandose
mesmos ; de lbs., Í09-13-0, aos mes- Krlscho 6Comp...Tf
dc alcance gernl.>
medida
mundo,
lir
dc
Dromen.
„
tio
Cíconformo
visivcl
Btipplento
cnfn)
do
l.loyd
3."
&
Pereira;
a Prado.
577.50,
Hrasil
Chaves
ilalianus,
lura e os costutm s francezes, nós cs- 7.00 cents. para março.
liras
de
do
mos;
interino
commandnnto
Mattos,
—ScruIu
tnsnliã.
o
dc
un
HIIIK1
hoje
I".SanOnullO
l:ili'.lii-a do W.
para
1221OS00O
Comp
Herlho Giuseppc; do 7$3Õ0, a Cinquecemo-nòs dc ipie nn pe da porta
dc 1BWÍ dc: l*. (tc laneiro 13.786.0C0 Ilio de .laneiro e escalas, o pnqueto subdolcgado, o sr. tenente lUifino O.", pelo nller,*s Thcodoiniro Ra3:a"iiS000
c Castro; do 995700, \V. Hotel a Comp...
JUNDIAHY
existe um paiz, de tão alias tradições
saecas; 1." de fívereirn 13 .110 01)0 sac- ¦ Espirito Santo», (to Nuvo l.loyd llm- Pereira.
tnos de Queiroz.
sr. coronel l.uiz Gonzaga do cinnlo dc Sousa
O
1:527*5000
cas; diminuição 170.00) sacca».
süciro.
O sr. ministro da Guerra, por Azevedo, inspector do Thesouro íi Nicolau Eucio I.ourenço; dc (fustavo G. Rerger..
literárias, c que em tempos idos leve
—
lioje
recclil—
Foram
17.
l:.Vi7$0lK)
JoNnuilV,
Delegado, o intermédio do chefe do EstadoNo corrente nnno: 1*. dc janeiro
Ribeirão Branco.
VlCTOÍlIA, 10,
53l*$305i uo dr. Luiz Auguslo de i*rado J.imu & Comp.
ã.850 tacensde !3.0!VJ.UOO «accas ; 1*. ile fevereiro
do Estado, declarou :
comuosco uma tal nffmidade du edu- ilns, (lurnnlt! o «üo.
ón-íilOt
ao on- Sirinnni t Comp —
mojOr João Haptista da Rocha maior do Exercito, requisitou do
Queiroz Aranha ; de 822$000,
cação o dc gosto artislica, que mui- cnfé, «endo 1.2US pnrn Santos o l.c.» I3.li2n.()0ü saecas; diminuição 370.1W0
O paquete 'Mnyriulcdo Novo l.loyd sr.
13S0S0
colleclor do Piracicaba, cm genhoiro Jonao Novaes; do'230S0í)0,a O. S. Lima
uma
Ao
a."districlo
do
conimundante
b.
l'BU)o.
supplentcs
do
o
mestaccas.
Abreu; l.0o2."
paru
Brasileiro, seguiu hontem
10$ô2.
los dos nossos primeiros escrlptores a paru
resposta ao seu olficio n. 6, do 30 Raul Coelho A. Vizcu ; do 420$ÍKP, o .1. Michel
de
todos
os
infenominal
relação
Norte.
FEVEttEtnO
¦ foram lambem no bello Idioma casmo, 08 srs. capitão Joaquim Vi- riores e
SOUOCABASA
quanto á pri- Duprat í Cornp.; de »_-8$00Q, à em- kerrénnci Ru!0'v &
não foram do corrente, que,
quo
praças
10.
MONTEVIDEO,
1$927
Comp
Nova Yoiik, 3.— O suppriincnlo vitclliono,
cento !.'baldo o Josó Isaltilio Cor- pronunciados, olim do tronsfcril-03 incira parle c a segunda vejo n presa da /''orna A"or«; dc íifláWiO.
MOVIMENTO UE IIOJÍTEV!
&
sivel «Io imindn, nesla ilata, seRundo
do Diário Ofliciul de n Francisco Russi; do i3i§0(K), á F. P. Carbono
O vapor «Dalmola», da Sud-Atlanll- roa.
Algumas IcntaliVflí se lem feito ulpara corpos dc outros districtos pag. .»'",
ifGÍO
a «islallstica <ltf llalsa dc Novn York cn, saliiu no dia" 11 para o lt o.
Comp
3 deste mez, o aviso n. S7 de 27 Câmara Municipal de S. J6sò dos
militares.
*
timamcnlc para quebrar esse isola2S500
ns Campos; de 800?000. a Tribuna Pedro Eholcr
.172 era de 13.G22.000 conlra 13.010.000 sacnetcnnffiadns cm r,. Paulo.
do
moz
quo
passado,
¦Ivpróximo
10.
Rio Guarde,
menlo Q a jusliça monda dizer que Doscnriceadas cm I'. Clinvcs
— COS.
7/,3$500
resolve; quanto n terceira, as In- Italiana', do í:823$000, aos enge- Hcnrv Waltlc é. Cia.
Os srs. professores das diversas
O paquelc • Porlo Alegre-, do Novo
esses louváveis esforços tt"m s»hrclu- Bnlilrnilai im S. 1'aulo para a
de 11. Piipo da Moraes.
JANIilUO
Obtiveram GO dias de licença, zendas em que não houver cultura nheiros da Superintendência
seguiu ho.ilcm para escolas publicas do iniinicipio~*"dn
Brasileiro,
l.loyd
lt
1*111
S.
I*.
0S7-5
dd pai mio dos licpanliocs. Ainda
Publicas; de 4:"8t*?(JSfi. n Diversos
capitn! devem procurar nn Secre- cm prorogãção, o bacharel Álvaro de café, estão sujeitas ao imposto Obras
ISaldcailas eai Jundlaliy para a
RoTirnn.vvi, 7.- Kvtaüstlcs m«tisil o Sorte.
—O paquete .llatiajascruíu di- taria da Camnra Municipal, de sc- Augusto do Carvalho Aranha, juiz sobre o propriedade immovel rn- Cloudio Fagundes; do 32:51 {_«97. ,i
este anno, no verão, aqui nos referi- dos srs. üiirinR «"i Zonn"» :
»
S. 1*. II
Concerto
- Stocks nn Europa cAnicrica: G3X033 recto.
do direito da comarca dc Ituverava, ral ; quanto ii quarta, as socie- Companhia do Gaz da S. Paulo;
mos ás visitas dc notáveis cscriplorcs
gunda«leira em deante os novos
K' esperado com eiithiisiflsmo o,
Tolal , . 1.783 centra Glil.lüU to.is.
Ponto Ái.bor_- 15.
òiappas mensaes, lioletias a map- e o alícres-tfosó Pedro de I.orcna, dades ononymns que tém parte dc de 2Í-OOOÍ000 iá Companhia de Es- concerto
licspanhoes a Lisboa o ás confereu_u>" a bandn da Brigada:
na Europa e America
tercm
Enlre^as
Gua,empregados
balalhão.
a
do
1."
dc
Santos
seus capitais
Irada dc Ferro
cias que publicaram nos seus jornaes
10 de fe» 83.500 conlrn OI OUO lons.
dirigido pelo maestro Anpas semeslraes.
Policial,
Existência de cnló
O paquete Italiirn» chegou.
de
ascannn
cultivem
cm
ras
rujà.
quo
.Supprimciilo visivcl nn Europa e
com muilos dos nossos homens mais verciro dc 11303:
tão fará nqui, no Miramar, cm besucar ou outros generos, pagam o
I*.*..*u--aüi*a', 1G.
America i 825.300 contra 813.501) lons.
—Determinados pelo sr. prefeito: nelicio jla Sociedade Auxiliadora
dislinclos na polilica e nas lclras.
desisoda
Jusliça
capital,
como
O
secretario
sr.
o
Secção Sorocabana:
sobre
dia
coro
2.1
do
imposto
desicaado
do
S_00
toFoi
uma
diminuição
ou srja
Itamliy» scf;niu.
O paquete
Agora mesmo sc estã realizando cm
IfiO-jsOOO, a Raphael Feriara, pelu da Instrucção.
neládas.
renle para so realizar, no Tribu- gnou os mezes de março, junho, oiedades Bnonvmas que são ;
(...!•¦
camn. . 12.215
*.*-•• .sc..
Vistoria
Uarcellona, com o concurso das cias- Café em
AnE.\ Uiianca, 16.
no collector de Sorocaba, em remoção e reconslruccão dc um
nal dc Justiça, a prova escripto do setembro c dezembro para so cl13.411 ícs.
cm armazéns. 1
ses mais (Ilustradas, uma serie dc
sr. João Rodrigues dc Camargo, fecluar a reunião do Tribunal do resjMsta ao seu officio n. 86, dc 7 txirlão á rua Comes Cardim em
Em presença dos escripturnrios
Estatísticas semanas.
O vapor -Idalina» sahiu hontem.
Jorge
do
a
corrente
anuo,
na
19tí$000,
termos
durante
o
nos
Jury,
Branca;
inscripto
Agun
no condo corrente, que
da Alfândega ,srs. Pires llomingosi
unico candidato
conferências sobre a arlc e a literatuSecção Ylúana:
JANEino
POIITO UE SANTOS
tapagem
de
de
do
Prelo.
Rio
serviço
n.
1.251,
comarca
decreto
novn
'13
do
BeMini,
do
officio
artigo
curso para provimento
e Gusmão, realiza-se amanha, à
pelo
ra em Portugal.
9G9 ms.**.!*;8srs.
Pora sub3!itutos do juiz de di- 12 de novembro de 190Í. não pode da entrada do miclorio da praça uma hora da larde. uma -vistoria
em carros. .
VAi-onns a sim
Nova Y'ohk. 30. — O slock de café
dc registo geral de livpotbecas e
Om, hoje posso annunciar um pas- Cnf.
»
Café cm armaicus. 2.909
rcito dessa comarca íoram designa- o oxacíor intervir nos feilos, nem dr. João Mendes, cm janeiro ulti- requerida por A. Alvares Penteado,
existente nos portos da America do
21 annexos da comarca do Iguape.
flenova c Nápoles »Anlanina
so nesse sentido dado pelo lado de
Norte era hoje dc 3.721.000 conlra,
Foram nomeados examinadores dos os das comarcas de Jaboticabai fazer exames nos cartórios, para mo; 135$000, a João VioenU de cm uma caixa marca A. A. P. n.
21
Buenos Aires, <Iji Plala-..^.
3.705.0M) saecas.
Portugal. Foi a tradueção do notável
.Cordlllère»
21 os srs. dr. Eticlides Silva c Fran- c Bebedouro.
averiguar faltas de pagamentos da Moraes, pelo serviço dc passagem 602. vinda pelo vapor inglez Çar-,
Enln»j»ns da semana, 117.00} conlra Buenos Aires.
SANTOS
drama dc 1'crez Caldos—«O Avô.—e
não deve d-; balsa entre a Barra Funda e o rirk, entrado em 3 do correnla
taxa indiciaria, pelo que
Hamburgo, »l'rlnz Sigismund»..—, 12 cisco Gonçalves da Silva Filho.
*
82.000 saecas.
*
21
a sua representação no theatro I).
realizar esta cobrança sem guia bairro do Limão, durante 28 dias mez.
visível. 4.3G3.0M contra Gcnova e Nápoles, -Anlonina
Supprimento
.-'.i
isrnin.
V._
TeixeiBase
d.
Ermeiinda
17.A
*
<I.a
8«ntos,
1'lata» ,.. 21
Buenos Aires.
nala tendo do mez findo; ISOfOOO, ao mesmo,
4.3*0.000 saecas.
Amélia. A propósito desse facto receda trabalhos da cs- do escrivão do juizo,
ra.
22
O "rink" do Miramar
Bremen, »YVillcml)erg*
'theatro,
ver com a resolução do juiz pelos concertos executados na mesO nos-*o ministro cm França, sr. cola prolessora
o 31 crendo « -ta\< I.
beu o empresário deste
«Prudente de Moraes», vão ser qne
FEVEItEinO
Bremen, «Willeraberg. „-._..« 22
Acba-s^ nesta cidade o sr. Vj
-¦¦.¦'¦'•¦ as auloações ou qualquer ma balsa.
22 dr. Gabriel de Piza, offcreccuã biFcram vendidas hoje 15.171 saecas.
Hamburgo, «PriM Sigismund»
no corrente exercicio os
ir. visconde de S. Luiz Braga, > seifntim Harris director gs+al.
nAvnE,ll. —Stock no Havre:
dos feitos, poi'. que ó
Polytecbnica pagos,
incidente
da
Escola
saecas.
bl.ollie.~a
*
hoje
.
.
9.376
Em
março:
Entraram
tem
direito.
a
que
guinte curta do eminente dramaturgo Entrada* tlcsüe W
C«r's do Drasil, 2.027.093 conlra B-.rdcaux, •Att.inHqnf».Colômbia Rink.qáe aqui t^v*,. aup,
7 de S. Paulo 38 volumes contendo vencimentos
fiscalização do pagamento da taxa
Foi prorogada por tres mezes, de tratar do augmçnto do Rins do(
2.M3UI300 saecas.
nespanhol:
»
21 os relatórios sobro a Exposiçüo de
.... "«5.9E
deste mei
liordciux, .Chlli».
compete aos juizes e ao de accordo
de
11
judiciaria
810.00)
contra
n.
801
o
lei
com
Outras
procedências,
22
>
e da sua próxima f£i
«Meu caro e disliuclo amigo sr. Média
10S23
Hamburgo »Prin«- Waldcmar»
Paris de líX», publicados por AlForam nomeados os professores; Tribunal de Justiça < artigo 37 do de fevereiro de 19Ó5, a licença con- Miramar
S0OHJU saecas.
abertura.
visconde S. Luii de Braga.— «Apesar Entrada» desde 1."
oitavo);
decreto
a
Pícard.
Pereira,
I^andro
fredo
DO
MO
Agnello
PORTO
"
psra
•
Cídida ao engenheiro da Directoria
dejnllio . . , . 6.4»_.4SC
de ?. Jss_ "olfJao collector
Incidente entre correctores
escola Barnaóó, de Santos Joaquim
_dos dú Obras Municipaes, Américo Vilde não duvidar que com a cscelleule
do Commercio de CaR
VAPORES ESPERADO»
Existiam hoje em primeiras e te- Centro
ao seu
solução
era
Campos,
ée
Soro:aba,
e
o
SÜva,
saúde.
tratamento
de
sua
Ãunpanhia Rosas e !::;.-*- do lhe»grnpo
para
leia. ifflta
Ns sijssão da Câmara éyndicài'
mãos. 1.!S«.123 saecas.
1,'rna taria do Jornal do Com- d. Brasilina
cotaçOes de hontem
da Silva Fonseca, para cio n. 1, de 22 de jadeiro próximo
;¦ -v,-*. 'jrtjjvs folie ái?c_: _?•!*_• en^i
21 Bio da Praia. »Or_via».
tro D. Amclia teria «O Av5» uma in- g_r.-ias
PatsasíM hcj^ 10J7! sacets.
t 1.*) o (apitai p|ra. tkwo
"Rio Amaroaai».
terão
exercionde
Holucatú,
Prata,
de
da
o
que
22
nio
passado,
sacras.
174.190
1."
mei,
do
admirável
Desde
c cama consetarpretação
eni , Achâsn-sa approvadas na Dire- alguns c-arretoreí, ir.otiva& ptn%
Caí* de laia 4*5*0 s*r 10kilos 22 Hio da Praia. «Cordiiiérc».
Desde V de jullio MSAS saces»
rPirw» ler u-áj çradabiliwima cia durante a Iken.-i de S*1) dias tieniar depositado eoi bineis,
«penda um esito itüt, a seu leíefalta de ordem Daa_K*i- •^fggu*Santos. »r.ini Siglstnond».
Miúdo. .-. 452))í4í4>» » • t
I-tifa semanal, i'»• reis.
foi concedida aos reíj KtiTOS conta corrente oa a prazo fixo, ctoria _a Obras, á rua do Comic
a
Margaret
do
bi
visitantes
ao»
que
«Main_»«
23 Santos,
n. 10, as Cianfas acreten- câo.
oona
imposto,
sujeito
está
Foram hoje baldeadsts, com destino Escolhas . . 3.S3M a Zfmi • »
CaircJo,
nâo
jramai» annuiiciacdo este êxito preeííeetivot.
visita a Pctropoíit.
»4 ííova York c eses., «Teaaysoa»
Hercado c_i.no.
a üantos:
(Jttziü-me a maior satisf.ic;.'.o.»
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.Siinplosníeiilii: Heitor ilo Souim ATROPELLADA
15' um doa bons trabalhos alli
CONTRA A TUBERCULOSE
nostòs trislos lom so oporado ti|iroo Silvu,
olavòf:soleeçuo ; luivlu muiloa «po- expostos A escrava. Por ello o pi riPOli UMA CARROÇA Dorflo coiíbuIIos hoje, no Dis*
l.
oonipareooUi
Nüo
/*•/'. elemento Ferreira, à
lor revelou nilo sc_ a riqueza du sua
A*, nu?, g u r> tffl A o
|10S»'|jj0b.'!(lOS O OUJlidOH.
A menor Anna Sontl, cln 10 on- pollgarlo
rua Libero Badaró n, 20: «ln II horos
Historia Universal a do Brasil
som leohnicii, o bem cuidado do 8011
<jij.|i«i>
cio
no*i
ti
O
uldòa
do
edade,
honleni,
tardo,
pobro,
SEBASTIÃO LOBO
ao meio (lin, o clr. Gonçalves TheòNão oomparocpram, 0.
congrtia ou qom umucoiigrua irri- desenho quo ólrropvobousivòl-oorno
quando brincava om Ironlo n cnsu doro; do meio dia b 1 hora, o dr,
cio sono pnoB, á avenida Rangel
ADVOGADOS
Roberio Gomes Caldas; do 1 hora ba
8orlu'paru vi vor, Irullcuva com os o sou lalenlo orcuilor.
juia mo coaisusuoio ri, 18 saarafnonliM, mondigava o muiloa O corpo dessu escrava romano, Elementos de Physicá a Chimica Pcslntin, foi iilropelIndo por tuna 2, o tir, João Xavier
«Ia Silveira; do
alli
carroça
ARGENTINA
guinquo por
passava,
Não comparecoram, ü,
2 ós ii, o dr. Saul do AS.loz Caritaliano
Miguel
Peduto,
dn
admirável
ilolloo
a
mlesquecei'
lypo
do
solos
rapariga,
do
polo
procuravam
HlJUNO.9 AlIlEH
O carroceiro foi proso o u cri- valho.
Arithmetica
scrlo*ombi'l!igaii«!o-s(! oom nguur- rijos, nproscnlomlo a meio desçoOs oxan.es Inrynffbscòplcos serão
unçn medicada numa phorhiaclü leitos
Prisão de um ohoro
dr. A. cio Campos Sulborlas os bellezas do uma ploalloa
dento,
Dlslineçfio! José Alvos Nunca,
revolucionário
próximo, «lo um ferimento qno re- les, ás pelo
qulnla .-feiras o sabbados,
Mosmo assim, os «popos» tém esculjiturul, ó a nola incisiva que
Simiilesmento: lílisio T, Leito o cebeii no jié esquerdo,
de
1
ús
2
rolioras,o
os exumes bacteAs autoridades dcsla capilal
França Ramos,
reologicos, dns íl íis -{*, polo.dr. I'ulgranáe-infliioncin no jiovo russo pnrn logo prendo u atlónçflo do vi- Ilormono
Tribunal uc Justiça
celiurum nolieius do já ler sido
Não
8.
comparecoram,
meirn Rinjier, As segundas-feiras;
ASSASSINATO
o ohcfii revolucionário Rolquo «...muito religioso. Tem os Bilantc. ,
*lr. Gamo Cerqueira, ás
for, quo fugia cm dirccçüo uo
quorDcsp.ichos aqui recebidos proso
lia ainda alli um oulro quadro
russos o cullo dns imagens o von0 sr. oholo do policia reco- polo
17
UM
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llISTIlIUUI.ÃO
IlK
AUTOS
los-felros
o polo dr, Monleiro Vian00:5651.081
Clillo,
do
clourno" capella, uma cruz, nm intitulado Judith, que, pelos elfei-'
estação
dizem que o palácio de
da
beu,
do
subdológado
i'i:vniii:iito de 1905
nu,
ás
Chamadas paru bojo:
quintas-feiras.-""
signa':religioso, ajoelham-so logo tos do colorido bom estudado, atRio Grande, um lelogrninmn comKremlin, cm Moscow, foi Partida de um sacerdoto
RIO DE JANEIRO
Português (7 o mola horos)
mtinicando ter sido alli assassinaumu o muitos truho tambem as vistaB dos quo
sii- CAIITOUIO 1)0 MSCIIUYAO Dn. MAIIQUES o porslgnnm-so
destruído por pavoroso in- Partiu pura Montovidòo''.'-Junta
MAÇONARIA
Àlhanaslo do Al moida Castro, «1. do hontem,
Dr. Leopoldo do BulhOes
cordoln Molinn, dircclor dn
vão admirar as tolas do Oscar Po- Ismcnia
vezes.
por motivo do roubo, o
Ilcrrnanticondio.
Giíerner,
d.
O,
revolu*
a
organizou
Radical,
nuo
Risr.
Jonquim
o
Guandu
reira
ou
da
Antônio
Silva.
Nas riías do S. Petei'sbiirgo
Qjukntb Estadual.-».
Recursos climas
Doscou bojo do Pclrojiolis
nn do O. Guerner, Celso Bueno propriclurio
Correm boatos de ler pc- çüo oriental,
A Secretaria Geral do listado eslA
do
ir. Leopoldo do Bulhões, ministro
Machado,
tenPenteado,
Clomonlino
o
na
o
ida
Represento
ello
a
heroina
beiro
Lobo,
curvamdft.Mg8co\v,
os
cocheiros
pedindo
N, 1.911.—Itaporanga.—Partos, 0
abasta Iodos os dias uleis, das II
reciclo naquella cidade o "Trust" do xr.rquc
m Fazenda,
João Carlos B. Junior, Virgilio
juizo do direito, cm-ojjlcio a Bruno sc na .--bpléas ao passar por qual- du do Invasor. A luz do uma Iam- Santos Carvalho- o Jortathas Mon- um medico legisla áquclla locoli- ás í), o do noile das 7 ás 8, na rua
O furto dos 330 contos
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quem attribuír a autoria do furto. de delicto na Policia Central. Apre* ção dos estatutos c eleição dc di»
Elementos de Historia Natural
Para prova do que ahi alfirmamos
do tem referencias pouco lisonj.i- tboupt,
Estanislau dc Campos «popes» seguir qualquer oulra carsentava cechymoses no braço ecos rectoria.
ras A actuol política do gabinete Ferraz, José F. Diniz, José P. reira.
está essa nova exjiosição do artista,
Plenamente: Francis«*o da Cunha
las c contusão na cabeça.
Pedem o comparecimento dc toA SITUAÇÃO
americano.
O menor João dc Menezes, de dos os «ocios.
Pris-Scs cffectuadas de 16 para 17
Baptista.
O clero parochial não conta me- uma exposição que não apresenta Junqueira.
M.
Almcrindo
Simplesmente:
do corrente, [34. sendo : por feri- 13 annos de edade, filho de João
No Hotel Roma:
nos dc SOO.000 membros, cuja maio- muitos quadros, mas que contem Gonçalves.
PORTUGAL
mentos leve*. 5; furto, 1; gatuna- Francisco dc Menezes, residente A
PETEnSDUROO
Acbilies Salza, J. do* Sanlos, ria pertence ao baixo clero. A pa- trabalhos de inquestionável valor.
compareceram, 4.
NSo
gem, 2; vagabundagem, 1; desor- rua dos Gusm<5cs n. 26. loi aggreCLUB DE MIO AT AS 8. PACLO
Lisboa
Allonso Samar-ío, TammasoQuci- lavra «pope»
cxistentcsjia
Máximo Gorki
indicar
dos
o
Bastaria,
5, e diversas, 12.
dido hontem A tarde pelo menino
dens,
quadros
para
padre
Geometria
roí, Paulino Silveira «ia Costa.
dramática
lúra annunciado. rea'
Conforme
do
Companhia
ir.
empregado
Napoletano,
José
destacar
Gennaro Dias. IJnc-oln Morandi, J. è sempre usada em mau sentido. Galleria Wcbendoerifer,
E" inexoetc, asseguram os jor»
tizou-se bontem nn pittoresea sede
Simão II*;'. ¦
DUUac*çã"o: í- Maria Augusta dc
li.
Vascnnce!
roGuimarães,
Cbaby
está
Escrava
actor
organizando
dc
consUiaiçáo
do
Martins
O
ajienas
cí»a
admirável
fôrma
ciePela
o
desta
escriptor
capitai,
naes
o imponente concerto
que
O aggressor
Vai ser internado no Hospício de
"sr. loi preso, medi<*ou o deste Club
actual mente nesta capital uma com- Ios, li. Disv Albertini, Alfonso ro, existia oulrora "no rebanho mana, para que o mérito de Oscar Lima.
dr. Honorio Libero, pela banda policial, r, _:di pelo
Máximo Gorki tenha sido enviado
Raul Nogueira Ro- Alienado», â requisição da chefia offendido o
panhia dramática «jue farã exeor- Simarco Gennaro Dias. Lin Foh, muitas ovelhüs tament-ü, mas o Pereira se alarmasse distinetamen- sa*.Plenamente:
Fernandes», obserAntào
Cieonvee Hamos Nogueira e de Policia, o lou«-o indigente Ma- que se achava de serviço na Re- maestro
para um presidio ao norte da Rus- são em julbo pelo Estado do Ama- g*rmuel Ribeiro, Nieolau Lucardi
vando o seguinte .¦:c*grsm_.3:
Ceotra! da Policia.
capital.
desta
Nunes,
nucl
1
barra.
«L
Heloísa
Maria
vai
diminuindo
partição
te.
seu
numero
Lucb«»
José
zonas
porque
sia.

F.hso oscrijilor coiiliiiim |ii'oso nu
Rondlmcntoa llacnos
clu S, Pedro.
fprlaloza
Á Reeobcdoria rondou lioji
Entro o czar o os gríto-duqups
Ol',9Bfl$2O0
Expòrtaçfiò'¦
« 180S070
*.,
Cirotiloni insislciitos lioulos roloJinpostoB ,
ll.tJOl)
lÍ8laillJ)ill!US
rindo lorom-so «lutló violentas sco02;OÓO$082 nus ontro o czur Nicoluu o os grão"conlraduques quo jicrmuncccm
A Alfntnlof.fi i
_0:fl00$212 rios ií ooncossão do reformas liboPapo!....,,,....
_6:0D7$7<J.l raes ao jiovo,
Ouro
2:7528628
Verba....,
872*200
O pnlnclo do Kremlin
Consumo
destruído
3:Õ12SB00
Estampilhas
'Jconça.
(iiio.jooo

'I".

\"

Crise do ministério
Apoaar do não hnvor conllrmnção nlgtimo «Io orlgoiii official, vão
so ncccnliinnilo os boulos do que
oslá Imrnlnonto umu criso no minislcrio,
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CORREIO PAULISTANO - RSal_bn,do, 18 de Fevereirp do 1005
ss»
1," jiurto—1." Franchotti—Asrael,
aroha do 2." uoto; 2," Rizct—Car1),* Reothovon—Fien,
'ilio, phantasia:
(Leonoru) ouverlure.
2," pnrlo—<(¦.• Pucoini—Tosca, 8,"
a,oto; fi." Fruiichelti — Gecmania,
epílogo: 0." Roito — Mephlstofeles,
pnantaéia.
Alóm doslo uttrahenlo concerto
houvo lainbom a inauguraçflo du
jllumimição do ijOO lâmpadas muitiçoros, us quoes deram ao parquo
Ulu verdadeiro nsjioolo festivo,
Estas lâmpadas foram collocarias
om fios.o urlislicamenlo cruzadas
ontro mogostosns urvores, dando
üm brilhantismo a njirnsivol Fiorosto,
A concorrência nilo podia ser
mollior: nhi estava o cjue S. Puulo possuo de mais distinclo.
Entre os intorvnllos de uma peça para outra, o sr. Eduardo das
Neves, om uma baleeira situada no
moio do rio, cantou lindas e chorosas modinhas ao som do um
bello acompntihnmonto do violão,
Ao terminur qualquer modinha
era o" magnillco cantor coberto do
pnlmus.
E assim so prolongou esta interessunto festa até ús 11 horas da
noito, deixando grundo sutisfaçüo a
todos que tiveramnfolicidariedo
issistil-a.

3
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Requerimentos t
Do Monteiro Sonres A Comp.,
desla praça; Ferreira Suntos & Irmãos, du rio Sanlos; Sinisgulll &
VoitoiiI, rio do Mocóca ; poru o urohivumonli) de seus distrutos socinos,—Archivom-so j
rio Podro Rodrigues da Costa
Doriu, jiuru o urchivumonlo do distrato du sociedade entro ollo p
outros.—Declaro a firma social adopiada no conlralo;ora dissolvido;
do A. Bulduci, Irmão & Comp.,
da proça do Coçupuvu; Ncidhart &
líoennigor, Cabral dos Sanlos &
Comp., dosla proço; Elias ft Comp.,
da do Barra Munsn, porá o archivumento do sous controlos sooiaes.
—Archivom-so;
rio Reis & Ferreiro, dcsto proça,
para o archivamonto da ultorução
do seu controlo social. — Junloin
novo contrato do aecórdo com o
art. 807 do Código Commercial;
do Niedhort «íi Koonnigor, dosla
praça ; João Anrii, da da estação do
Cerquilho; A. Roldnci, Irmão &
Comp,, dn do Cuço|invu; Salomão
Numi & Irmão, da do Cotio; Jos/i
Simigolli, da de Mocóco, |ioru o
registo do suos firmas commcrciaos.—Registom-so;
--de—,Iosú—Rodrigues—Torros,—doCampinas, para o mesmo fim.—
Complete o sello do requerimento
e sello as declarações com sello fixo
federal;
Pirajú, destn
de ,1. R. da Silva
proça, paro oguul fim.—Sntisfnç.a o
requisito da lelrn b do nrl. 11 rio
deo. n. 910 do 1800 o rcgulurizo o
emprego da firma rio 'if oxempior;
de Snlim Taufl Maluf, Manuel
de Oliveira Abrantos, desta proço,
jiara o cancellamcilo rios registos
ria firma anterior e registo rins novas lirnins declarando o capital. —
Como requerem;
rio Molhem Klouri, rio Multão,
para ser annotndo no exemplar do
registo do sua firma a ereução dc
umu filial na mesma praça, ú Avedida n. 4.—Deferido ;
do Helena Simão, do Cravinhos,
para o nrchivnmoulo du escrijittira
publica do autorização quo lhe
concedeu sou marido, Constanlino
Simão, pura commerciaiv—Sello o
requerimento com—sello cstodual
de 1SO00;
do Fogaça Botelho & Comp., de
Itopetiningn, pnrn o registo da
marca que adoptou pura os proriuctos rie sun industria e commercio.—Registo-se;
do Josó . Sinisgnlli, do Mocóco,
para continuar a escripta nos livros riu firma Sinlsgalli di. Vorrom,
do quo é sueoessor. — Indeferido
(aviso n* 4, rio 1800, o n. .'20, rie
1881);
Crispi, desta praça,
do Rodolfo
para ser ndniillido ú inotjricula dos
corn mercio n les.—-Mulriculc-se.

«1 hs
rapei bancário
Piipul jiiirllculnr. ,
CAFIÍ'
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A Uroformina c us cystites

CAMAIIA iS-TWftlCAl,

Attoslo que tenho emprogodo na
minha clinioa a Vroformina Giffoni, com um rosultudo esplendido, nos casos do cystites post-parlum, cystites purulentas, quando,
nlóm cie incommodas, tornnvnm-so
de effeito muito lento as luvagens
da bexigu.
Eslo documento espontâneo, por
mim firmado, ó u expressão real
do valor thorapoutico da llroformina Giffoni, quo nlóm do sor um
agente baetcrictda quo deixa bons
resultados, acalma logo as dores
impertinentes da cysttle.
Sendo esto fucto da minha obsorvação, uttosto-o sob a fó do mou
grau.
Dn, Lauiielino
Gomes de Almeida.
1 do outubro do 190(Firma reconhecida pelo labollião
Francisco Cosia Oliveira.)

00 «Uv A vista
Londres
III 18110 18 llilll
1'nrls
01)1
(1!I7
llninburgo
858
8110
llulla
098
fmiiiKiil
!|57
3.013
Nova Yorlt
Soberanos
181000
Extremos t
Contra banqueiros. . 13 3\i
13 7|8
Conlrn cntxa motriz . 13 8(4
13 7|8
TAIII'.I.„AS I>F, FIIBTE8
FRETES POU NAVIOS A VELA
VAPOIIES HXIRAOI1DINA1UOS
Counl & ordem.
por 1.000 klIos_27_si 5 .'[.
Gllirnllãr d or*
dem por 100.
kilo
28 sj a 32 JJ5 5
Nova*York,dlrocto por sacca 20 a 25 conti. 5°
llnvro (vnpor
'[.
por 1000 kilos 20 s[ 5
Trleslo (vapor) *_
*(.
sj 5
por 1000 kilos
Marselha (vnpor)
*[.
por 1000 kilos 20 si 5

l'líl.0
Or.

Anlonio

llenlo

«In

Fnrln

Um vol. 15$000
Polo correio 10$000

melhores

11' liifijicclor no corrento moz a sr.
F, S, C, Ford.

A Cnmnrn Syndlcnl dos Corroct.lrau
nfllxou hontem as sogiilntes labollas

Código Penal Brasileiro

CM AR UTOS

Livraria

Teixeira

HIJA S. JOÃO N. 4

Aos criadores
IMPOtlTAÇÃO DU ANIMAES DE nAÇA
COM AUXILIO IlO ESTADO
Lembra-se aos intorossados que
so ncluim om vigor us síguiiitos
inslrucçôcs, opprovudas polo sr, sccrelurio da Agricultura, mediante
ns quues tortin-so fácil mandar vir
du Europa os onimaos mais conveniontes para molhoramònto riu
pecuário,
Devendo estas instrucções vigornr somonto durante o nnno do
1905, conv6m quo os criadores so
apressem om aprovoitor os auxilios quo cilas lhes fucultum,

Aos arthriticos

ÍDITAES

His um cuso typico do iirlhritlomo, riobellndo polo I.ycolol rio Gifloni, tonio so vá rin curta abaixo
1'hcoIh í"iiillci dc 1'oinnii'ri'lo
quo noa foi dirigida polo dr. Ma<l« H. 1'nnlo
nuel Vnlerio Gomes du Silvn, dislindo ndvogndo no toro do SnpuBXAMB III? ADMISSÃO
caiu (Estudo do Ilio) i
iIllmo. umf sr. Francisco Gif- . Provine-so aos cnndidutos á mnfoni. — Peço-lhe o favor de. muii- Iriouln nestu escolu que, pelo novo
dar-mo seis vidros do seu cxcel- Heguluinonlo, serão exigidos exatrios do Portuguez, Francez, Inglez
lente preparado tLycetoh.
Mão calcula o beneficio que me a Arithmetica, os quues sooffociualez um vidro apenas ilo seu <Ly- rão do 10 a Ü0 do mez do julho
eeloh. Dcsappurccerum-mc us uo- próximo.
Os candidatos quo tiverem oxnres que sentia nus juntas das pernas c pés; desappurcceu-me a mes prestados nos cstobolocimcntos
olficincs, ou cxhibirem attestasensação de queimaduras que tinha sobre a pelle ; alé o contanto do dos mesmos, quanto' áquellas
da ceroula produzia-me o tal ar- matérias, serão dispensados da rcdor; dcsanparcccram-me, emfim, ferido habilitação preliminur do matricula.
us dores dos rins, etc.
Socroturin do Escola Pratica do
Creio que eom o uso de mais
alguns frascos ficarei completa- Commorcio de S. Puulo, 20 do jamente bom. Nesta data aconselhei neiro do 1005.
ao meu sogro, em S. Paulo, o uso
Nestor Este ves da Natividade,
deste seu preparado, porque elle
soffrc dc cgual incommodo.»
Secretario.
P.' preciso muito cuidado com ns
imitações.
O verdadeiro Lycctol
traz o
PrcfcUít-à
rotulo registado,
verde claro e lotrus prede fundoprimitivo
lns, tendo atravessodo-am tiniu
curnudn o nomo de — Francisco 8 dius, contnrios destn rialii, se acha
Giffoni. — Fazemos esto aviso, por- aborta concorrenciu publica para o
quo um outro fabricante, paru |io- serviço cio calçamento dn ruu dos
der illudir, chegou n ponto de co- Appeninos, entro a rua Vergueiro
pinr u bullu desse nosso prepnra- u o Hospital Oplitalmico, do uccordo com a lei n. 78B de 2tideoutudo ipsis-cerbis III
Quem quizer um produolo do bro do mOf-.
O orçamento, na importnnciu de
confiunçu procuro obter o I.ycetol
do Francisco Giffoni, verilicondo 1 GtfWljiOOO, c demais pnpeis achambem si trez o seti nomo no rotulo. se nu Directoria do Obras, á rua
Vonde-sc nn phurmuein o drogaria do Commorcio n. 10, onde serão
Giffoni o nns boas pharmacias o jireslados nos interessorios os esclareciinbhtos rio quo necessitarem.
drogarias dos Estudos.
As propostas deverão ser leitos
por preços unitários o estar sollnO suecesso ilo dia
dus convenientemente, trazer os re6 n Vroformina de Giffoni, com o cibos do pagamento do im|ioslo rio
quul innumeros doentes du bexiga, empreiteiro e do caução rio (lOOSoiiO,
dos rins, dá postula c da urcthra jiuru garantir u execução do contèm ficado curados, depois de le- trato, conter o nomo de fiarior
rem recorrido u muilos outros idôneo, que so responsabilize polo
meios, som resullndo, inclusive as sou Ilcl cumprimento, ò ser cnlroluvugens. Attestudos de. distinetos gues, em corta fechada c lúcradn,
cspcciulistns provam ser u Vrofor- | nesln Socreturin ató o diu 17 de
mina de Giffoni o especifico |>ura ! janeiro, no meio dia, puru serem
combater as cystites, pgelitcs, ne- i abertas no diu iminodiato, á mesürethriles, I rna horu.
phrites, pyelo-nenhrites,
'•ai
Secretario Geral du Prefeitura do
o cm geral todns
catarrlio veste
us infecçõès da bexiga, dos intes- Municipio rio S. Puulo,!) do junoiAgradável dc ro do JSJ05.
Unos c da urcthra.
O direclor,
tomar. Encontra-se nu
phurmuein
o drogaria Giffoni c nus nous pharÁlvaro Ramos
mncins destu capital.c dos Estudos.

í',h,'„1ii do i»lii,i'innc,ln
dn Sílvolrn Mello oscrlvão o subsorevl. Está conformo,
Do ordom do sr. rir, Antônio
O escrivão,
Amancio Poroira do Carvalho, dlredor desto Escola, o do conforSilveira Mello.
midudo com o urt. 107 rio Regulomonto, faço publico quo as inseriTiiCMouro "tliiiiicipnl
jições para os exames dos diversos
cursos du segunda ápoca, ostnrflo
EDITAI, N. i)
abertos, na Sccretoriu du Escola,
Sorteio de titulos
em Iodos os dius uleis, dos 10 ás
Faço publico, pnra conheoimen- 12 horus du manhã, du 20 u 28 do
lo dos Interessados, quo no dio 25 fevereiro.
Socretaria da EbcoIu rio Phnrdo corronte, ás 11 horas da manhfi, cm
umu dos solas do Tho- macia de S. Puulo, 18 de fevereiro
«ouro.Municipal oo procederá ao do 1005.—O secretario, Pereira Corsorteio dos títulos do 'Af omprosti- sino.
mo municipal, que têm do ser reCarnaval
sgatudos esto semestre.
Secção de Contabilidade do ThoDo ordem do sr. dr. chefe de posouro Municipal do S. Paulo, 17 licia,
loco seiento ás sociedndos
do fevereiro de 1905.
carnavalescos que, sem a sua práO chefe,
via licença, nenhum preslito, phautasiudo ou não, poderá sahir ú rua;
Francisco Galeão.
devondo,
oulrosim,
ujirosontar,
qttunlo antes, pnrn o respectivo
*II„,iici|ml
Cnmara
de 1'lrnjü exame, o plano geral dos releridoi
prestitos, seus enrros nllegoricos
Seuviço ui.Ecrnico munigipai.
ou críticos oo ilinernriopelus ruas
du cujiital.
Luz e força
Secretaria da Policia do Estado
De ordem do sr. dr. Cícero Eco- do S. Paulo, 10 do fevereiro de
1900.
Ltnic.ij-1, faço pu~
O director
blico, paro conhecimento dos inte
Alfredo Ribeiro dos Santos
ressurios, quo a Cumuru, tendo recebido material necessário, mandnrá desde já fazer insinuações de
luz o lorça electricos, do uccordo
com u tabeliã abaixo, a quem us
requerer ou pedir ao engenheiro
dns obras.
pngnmento das desposas do
^c_-»m'__jui*
instnllução
eflectuar-sc-á depois
du inauguração das obras.
Chamo, oulrosim, a uttençáo dos
W"__i
interessados paru o preço de consumo do luz e forço, constante
também da tubellu ubnixo.

Instrucções para a importação dc
animaes de raça com auxilio do
Estado.
—Artigo-lT"—l^ra-a-topoFtaeSo-rie
animnes dc. ruça, duranto o exercicio do 1005, sorá facultada, como
auxilio, uos proprietários criadores,
estabelecidos no Estudo do S. PauPelota
Io, a restituição dos despesas de
PELOTA
DA
transporto o eonducção rios ditos
CLUB ATHLETICO
animnes, conforme abaixo ílco osAmanha, dus 10 A 1 hora dn turtobelecido.
antl-catarrhal,
cardus benedlde na cancha do Frontão Bon VisArtigo 2.* As despesas a quo ai'ludo
ctlnus
ta renliza esta acreditnda sociedno artigo antecedente serão ns
mognificas
das
suas
de mais uniu
seguintes:
DI£ G11ANADO & COMP.
UNHAS IIEGUI.ARES
luneções.
a) Freto marilimo;
Poderoso medicamento nns nffecNova Vo,k par sueca, 30 conts.
/¦) Certificado do tuborculinizuO programma, organizado com
•ções agudas ou clironiens dos or5 "l.
todo o capricho, consta de innuÇõo;
Nova
Orloans
sacca,
30
conts.
e
respiratórios,
bronchile
por
chrogams
meras quinielas simples, uma tric) Seguro contra todos- os rir'I.
nica, tosse rebelde, escarros da cos o sellos ;
niela o dois partidos, sendo um b
Pirajú, 30 do dezembro de 190-f
Hnvro por 000 kilos, 25 frs. o 10 *|.
MACIII-ISMOS PAIIA INDtISTIlIAS
sangue,
in.flu.cnza,
etc.
Armando
Mida
o
entre
20 jiontos
il) Fucturo consular;
Itordeaux por 900 kilos, 23 frs. o
AOIIICOI.AS K 1'AIIIIICO DB
A' venda em todus us phurmnBazilio Mercadante.
10 '|.
contrn Marmo a Lúcio a outro o
e) Alimentação, sendo: L. .1-0-0
I.ACTICINIOS
Londres o Southampton por 1.000 cius o drogurius,
eqüino
26 pontos entre Vianna a Chiquito
cubeçn
de
bovino,
ou
por
kilos, 21) frs, o 5 -[.
Dc ordem do sr. dr. secrelurio da
munr c L. 1-0-0 por cubeçn rio ovicontra Sênior o Titan.
DE
INSTAI.I.AÇÃO
DE
I.UZ
PREÇO
Hamburgo por 1.000 kilos, ali sjd e
Agricultura deste Estudo torno-SO
no, suino ou canino de guarda ;
Veneno das cobras
5 *|.
extensivo nos transportes de malâmpada B0S000
do
importância
du
llotterdani por 1.000
f)
Metade
Antuérpia e 'I.
O Instituto
Serumtherapico rio
chinismos riirectumenle importados
lain|indns iiO.-íDUO—30$000
do idn o volto, em íl,"
Silos, 5 sjd e 5
listudo do S. Ponlo prepord os se |iassogem
ii lâmpadas 30$0ÓÒ — 18S000 — do extrangéiro pnra industrias agriTrteslo por 1.001) kilos, X, sld o 5 '['
dosso, rio um cupuluz ucompn'|.
nos
serums
*_
canpplicóveis
guiiilos
llremon por 100 kltos,
colas, toes como óleos vegelnes,
sld o 5
188000
nhutido 4 ou muis cnbeços.do bo*
Marselha, por Uenova, por l.UüJ ul- son do mordedurus de «obrou:
4 lâmpadas ,'i0$000 — 17ÍSO0Ü— nriubos, etc. e pnrn o fnbrico rio
O anii-crotalico — contra o vene- vinos, eqüinos ou muores, ou gralo 25 sld e.l. 01
locliçinios, o abatimento de 20 °|0
17SOOO-17$000
tilicação a bordo rio L. 1-0-0 per
no dn cnscnvel.
ÜOSOOII - lõSOOO - sobre os preços rin Inbellu õ, conFallccerem:
Iampndns
o
numero
rie
cabeça,
aniqunnrio
—
O anti-bothropico
conlrn o vecedido oos trilhos c uccessori03
l.r,$O00 -lõSOOO -15S000
nono d a jararaca o urutu ou con- maes fúr inferior a 4 ou,-quando
cl. Carolina
Em
Mogy-mirim
0 lâmpadas 25S000 —15$000 — deslinados ás estradas de ferro.
elles não vierem acompanhados.
liara;
Sansone.
Para obtenção deste abatimento,
lõSOOO-lõSOOO-lõSOOO-lõSdlll)
Artigo il.* Só sorá facultado o
—No Rio, o sr. Manuel Pinto
O anti-ophidico — ( pnlyvnlente)
lâmpadas 2»S0ü0—-'15$000 — deverão os interessados requisitai^
Ira Iam as presentes
nuxilio do
Corqueira o o sr. Raymundo Ripreparado jielu reunião em parles instrucções quo
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=• GARANTIA LBS. 3.800. 000 «==
ilÈtENTES
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Rua Libero Batlaró, 6-A
.'iaduéto )
Caixn 50
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O mais poderoso difrof-tivo, o mnis delicioso
dos licores Elixir Eupeptico de Ç, COIVO.Z.
Clilorlivdrtço-pcpsico, çiiiTiciiiiilIn e diu-lnse. O
BÒberbho dos lonicos diRçslivps. lítriprêgnçl- eoin
vn ntagèm nas (lyspepsias,
dores do estômago, perdn donppciiicga-tralgia.,
vômitos c debilidade em
gerul.—Vidro, HS500.
Dúzia. H5$'G0O
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LIVREIROS

DF. JANEIRO

-Q «O

Preço por exemplar 2$000
Para o interior mais 500 réis para o porte

GRANDE LOTERIA
Dfr

E
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Iisles nicdicame.illos que
nieicreram n npprovn- v
(;ão d-o Serviço Snnilorio, sèo fabricados lia
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Grancle Loteria ÜNacional
DE 200 CONTOS
NA 1--KI.IZ AGENCIA DK RXJBBIT GUZMAHAES
Rua Quinze de Novembro n. 27-A
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THEâTRO POLYTHEAMA

o

Especialidade em Prensas para Viajantes,
artigo muito levo e commodo que pouco
mais espaço oecupado que o copiadorsó.

RUA

? 9 Empresa J. Cateysson 9 ?
Companliiu de operetas, mágicas e revistas do Thea
tro Apollo, do Rio de Janeiro, da qual fazem parte os
primeiros artistas cômicos Brandão, Peixoto e Machado,
c as actrizes Car men Rui:;, V. Cesana,C. Porto, D. Maia,
M. Una.

DE NOVEMBRO, 32 —S. PAULO

HE_i_2

C! . ATríV>,ri
•_*__._*. A.\fh

18 de fevereiro

para escrever

Oie-üíi&-_

O único preparado que resUtue
."obellos a quem os perdeu. Vendebistribuom praluitnmcnlo lirri exemplar nitidnmcnlc impresso, com
to nos Drògnrios Boruel Aiiiiran*
de Aurélio
le e Lebre, nos Siilõe3 I.ibiiao e Ires musicas, polkn, valso c eehotliseh, sublimoislo inspiraçüo
a quem comprar um
Kae.lindo o no Deposito (Icral rua 1'avalíiiiiili, dciioiriinaddu «Sabonel- Japonês.»;
nubonclc.
v
I.piseopa1 ii. Jõ.—S. Paulo
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EMÍLIO GASTELLAR

Ji

fl

P
!__-<_« j rn£_V._a

XVII
I.EV.I.ÀÇ..ÜO

DO SEGREDO

Puras lagrimas, fjuo fizeram
%rolar flòrcB às suas plantas.
Flores que têm veneno no ca¦ce.
—Desgraçada !
—Sim, sou desgraçada. Querem
jnservar a minha vida porque
yrecisam delia.
—Para que?
Para me alormeniarcm.
Para atormemal-a ?
—Sim.
N!o o julgue.
—Ama Eduardo, e c por elle
v.T.ana.
—E* uma virgem do Senhor,
#ura como um enjo.
Quer que cu viva, porque,
tioria, o seu amor nâo teria jã o
{rancle prater do meu tormento.
—Horrível pensamento.
Ainda concebi outro mais
"írós—Senhora I

Endereço Teíegraphico: PARQUE

phemia!
—E cu lenho um pensamento,
sim, um pcnsufnento que alaguei
na solidão.
—Qual? Que pensamento?
Matar Angela.
—C.eos 1
—K-sa virtude usurpada...
—Virtude que brilha como o sol.
Disse-o o íal-o-ci.
—Está louco?
—Não sei, mos vamos.
—Senhora...
—Agora mesmo.
Por Deus.
—Fica. Eu irei.
—Não, emquanto eu viver.
Fica.
—Céos!
—Eu vou-me.
—Quando, agora mesmo?
—Apenas chegue a noite. .
XVIII
TRISTE SITUAÇÃO

Com cfíeilo. quando a noile desenrolou o seu manto, Margarida
c Maria saflram daquclla casa, e
in5crnaram-sc pelas ruas dc Napoles para voltar ao seu iiumilissiroo lugurio.
Corn a volta «Ia saúde com a vida. Margarida tinha recobrado lo-

SEGUNDA REPRESENTAÇÃO da hilarionte c apparntosn rcvista phnnlnstien cm .1 aelos, 1-1 quadras e 3 npotheoses, original dos
drs. \ icenlo Heis e Hnul Pederneiras, ornada de 63 números de
musica coordenados e instrumentados pelo maestro Assis Pacheco :

o ili
Um -JL-1

,«Sírr»íl

GOMMODIDADE

ELEGÂNCIA
era

Fabrica

531
S. Pauio

__=>

AV8SO

_?=

as quatro extraordinárias opoA empresa chama a attenção para
'.'." Florierio,
Ueodoro, Prudente da
Iheoses — 1." Hninha d, Amélia —
Moraes e D. Pedro II — 3." Industria Nacional — 4: Guerra e Paz.

C*__*

DejDÒsitòs
S. PAULO - Rua _le S. Bento n. 8
PAO OEi;-MlSKÍ3 "f-u.i Cu.idor, 67-B
BAHIA - Rua Formosa n. 31

ç_r=j
PT"

Os bilhetes acham-se. á venda nn Mrasscrie Paulista, ató 5 boras
da tarde, e depois dessa hora na bilheteria do Polytheama,

Preço das localidades
¦mii
25STX")0; camarotes com 4 entradas, 20*300.;
Krisas com 4 entradas,

Vende-se n_s principaes casas de todas as Gida„es do Brasil
PREÇO ÚNICO [ so:-A ..!;fe: aõSooo
28SÜ0U

ra classe, õSüOO; cadeiras
cadeiras de primeira
galerias, 1$600.

de segunda classe 3r?O00;

Amanhã — Segunda matinée

anemia tropreSônízàDÓ pelas su mm idades médicas nas febres, chlorose, COM
INTEIRO

-r"

5-

PICAL COÍWALESCENÇA, E' POR EXCELLENCIAO VINHO TÔNICO RECOMMENDADO
PROVEITO NO RESTABELECIMENTO COMPLETO DO ORGANISMO ENFRAQUECIDO I

[XTFí.GTü COMPLETO DAS TRES QUINAS (pirailüVencarnada -.cinzenta)

ÍR1DE-!IMI!E
SEGUNDA PAUTE

TELEPHONE N. 5

SIMPLES - FERRÜGÍKOSO - PHOSPHATÃDO

—IC esla u verdade do quo se
p_-sa entre elles.
O seu esposo está na África.
(63
Mentira.
—Toda a Nápoles o sabe.
—Meu esposo eslá nqui, sim;
oqui, amando Angela em segredo.
—Que horrível e espantosa hla_-

EOMMCE

O

ri

Successo sem exemplo!

Grande novidade!

DURABILIDADE

•ÍjjJ Oa^Q^_-iC-ã___5

u

•

O üNICO SUPERIOR NO BRASIL

PIANO E CANTO

0 PRIMOR

HOJE

HOJE

FltaiiaÉ Giil

"
t SABONETE

4 DE MARÇO

Habilite-so comprando um bilhete da

i

troç OURlV_J-ill

Ü
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ICslc estnhclcoimónto luricçionn cm vasto o mflgniflco edifício, - de
TAUBÔTE»
apropriada,-sób ninais riitorosa liyüiciK", na praia José
ciiislruecüo
¦2.
Deposito geral:
Menino*; ecirh boiiiles de Ü00 riis íi nortii, de ÍI0 em 20 minutos.
Montado a organizado a ciapriciiO, profusamente illuininòçlo a luz
o DROGARIA BARUEL
eleclrico, cujn primorosa installação foi execiilada pela «Li^ht nnd l'oo
"*&«<i«í<v«;'v <.•.-»•«»«<> •&?"*> €><»•>
wer ('ntnpanj.s de S. Paulo, com cxcellpnlo e. complelo mobiliário.
«>
<onl conripeleiilo o idôneo, òffcròce todas ns ooinmodidiiilçs pnra hos. ..-'ii» |
o
pedagein de cavalheiros o nxcellqTIlíssimás familius, gararitiudo-llics
muis esmerado e delicodo iraiamcnlo.
Possuí) crãlldo numero de aposenlps, verdaneirnmcnle livgienicos,
proiii
.nlá parn refeições, com ventilador clçetríaò, salas do recreio,
appro- espaçosa
quehto b Iria, chuveiros, secção especial de eleganO maestro .lono Gomes de An
In.pji- banhelrus de ugua banhos
peia
de. mor c Iodou os necessários requisitos de
jo, recentemente chegado da I
ctoria deral dp les góbjnolcs paia do
llJ
llv-iclie.
primeira ordem.
rópo, continua u dar Iicçi5c
ú melhor alé bojo um òslabeleeimonlo
hospedes,
conhecido pnra o banho e o
piano, canto, harmonia o coirípopelo conforto qne proporciona aos .*
Blçfio, a pregos que se convoiiciouvs<uri:n ov pei
irrrp/vw/iFiçvirrityuc observa
irreprehensireíineiitc
louendor. ó n iilliriia pnlnyra petos
lie tiyfjiaw
dc
hygiene f/íff
ptdtt Sltçi
5C/os preceitos
/)/'_'<"f--'-.'qüe
ruir. Recados nns casas de inusious
(ilio se pôde obter neste ramo esplendida localização, que é a melhor da Burra, não sò por ser em
> om sim rasidencia _ rua liarão
dõ coiiniiei'1'io, é nlisoliilnmeiile tio e. ao magéMoso oceano o muito aprcr.ivcl, como também peia pureza
de Campinas, -í-ri-.V.
neutro, dolicodamentí neríiiinailo. d á enlis belle/.n, altraetivos a en- dus aguus e segurança da priiin,
mis suave e duradouro aromo, lòrnan
ei.uitos, Inzenclo espnr
.' '**"i
C-p
agrudnveliiicnío lie..:a o ossi rtiniidíi, livrniido-a das rup.03, impedindo o sem o menor perigo para os banhistas,
r;0
nunca
houve
desastre
alctim.
ahi
.,
ele.
do
roslo,
moiichns,
pois
impareriineiilo dns borbulha espinhas
pannos,
0.0
___>
Nenhum oulro sobonetn p6d ! eomparar-se-ibe pela delicadeza do seu
Kslá siiiindo no exlremo da bella avenida Anna Cosia, illuminndo
c de-cnlios de opuarello, vendem- perlume, peln purò/.fl d'" ingrcdienlcK, por ludo cnli:ii_ (pie Urino <> vaviagem
dn
cidade.
de
o3
miiiülós
fe na Livraria Magalhães, rua cio for dc um sabonete d" primeira ordem. I'i eço: urn iS"iuO, cai.\n eom II u luz (ileetricu. o Ifi
A iliuriii ó de l.Ç_(-, du niclade para crianças da íi a 10 annos o r~—^
cosas,
Coiuiiieivio, IÍ7.
a d$__0. Veti.de-80 nas principnes
"
cgualment- clu liietadii para creados do hospedes.
Depositários em S Paulo, Uarucl _ Comp, rua Direilu n. I.
___-_•
FaSa-Ee .ngEcs, r>*_ncc_:. AlíemSo e Italiano

,.~

Livraria Magalhães

IftEIMERT-iuOMR
HIO

J. i I(«i « r.I('ri'o trini »s iniltiifõc
l:il(tl_*_ít«'-e_

-^Ss0m

[Paulistano ,.

A' VENDA NA

(Deposito em S. Paulo na casa C. P. VIANNA & COMP.
Rua do Commercio, 11 e 13)
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THE0D0R6 WENDT

" Correio

A fumaça deste ingrediente, introduzida no lormiguciro.produz ii sua BxtòrmihuçOo.
O ingrediente é econômico, não é venenoso nem explosivo,
nüo se iilteru cofn a liumidiuln o pode ser applieudo, por
meio de qualquer dos npporelhos em uso, que tém um fogoroiro, em o qunl se effcclua nin combustão sobre o earvào em braxas; lamlrem pôde Eer applicndo pelo antigo
sysleuid de toilos,

l NICO SUCCESSO»
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Edição especial para o •

PRIVILEGIO N. 4.188

l.U..\.....>. fei]-MWífo
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19 0 5 K * *

FOBMICIDAS

PY11ITES

Aiipi «ivnila |i(*I.-i
fírr.i» I iilrli«"(i do ttnisll. I*_í|.l'ii«
< (!ii tci'iiiili!i«-ii Aixeiitlmi
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]L JV-èrqués de JíoHand_
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Duzin, 2ü$000

••-,-,• ,.,
MfcW'' "rJr.v^^rí

Ify&iTií'¦:-;¦
^/fcílF'¥?&$&
Cursa eíc Go-Tpio, K6- —E. Pn,islo

Tintura de Áruca
composta
de C. COHTI'./., eslomn(•(il-cnriiii nnti vn.vO reinedio nor exceliericin para
coiiiljiilcr ns nsius, os enjóos do eslemudp. as frii*
([iiezns dos coiivalO-Ceiir
les, ele.
Vidro, 2$500

<
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Diwrisiricvml-Tfao-O-r-.Paiifo. BAnUEl--1 v|

ELCLfvLC KAF.tLfES CEKOLLAKDA

HE-RMANN LEVY

ÜHBI ET 01' «

ouro {

1 gS__g__j htS&tEàaT&aí maaammatSài UMUÍ^V^"1- UB

rilAHMACKIJTICO

Panno pnrn lençoes de caie.
Piinno parn cobrir calo no terreiro.
Poiiiio impermeável puni cobrir ciilé no terreiro.
0 litros;
Snecos grossos pnru café cm coco
Suecos poro exnortoçâo ile café.
Sacòòs.paru ccrcacs.

( l'er!o do

Almanak para o anno

|

JZyoot é o mo//,r WjjgJ
JNáfc^° npprovã^iJa^-ffl-1

ios É; fazendeiros e còiirníia» k café SALSA OAROBA E MáHAOÃ

DAGN

CHiÂTTll.

MEDALHA I

—o—

(M-^SSfflÈk

S. PAULO-

Catálogos, prospi ctos, boletins,
in__ru:açc.cs — GRÁTIS

Largo do Ouvidor, 2

Wm^kAW PAR,S!
l90°

EXTRACÇÕES A*S 3 HORAS
A's segundas o quartas—15s000$000 por íí.OO
A's torças e sabbados—10:000$000 por 140 o 700 réis.
A's quintas, e sextas -12:0008000 por 150 e 280 réis.

í3- -Sesvfcò-

/^v\lzõ"^^i%

A*
VENDA ££M&0&
EM ^ÍÊnFmjÊ
TODAS
AS
PARTES

Única loteria quo tem dado ao Estado dc S.
Paulo iím lucro superior a dois mil contos 1

L.

q h'b

—o—

Vendidos o pagos om S. Paulo
4 mil contas de réis

P. Luiz Talor S. I-

Tlieodor Wiile & C,

^5#pre?° vmto

GO mil contos de i'6ír

Os pinnos destas loterias são superiores aos de
-'ualquer outra I
Em ;Í0 do corrente, 25:000$ por 1$400.
_i$0Qp.
Etn 24 do fevereiro, 50.000 francos
]OTr-22-de-nTarçor-100:000$-inleçraes por
por7$400.Esto excepcional plano nrio lem bilhetes brancos 1
Joga com 100.000 bilhetes e distribuo 1CO.O00 premios, no valor dó 420:000$.
Attende a pedidos do um ou mais bilhetes, devendo os pretendentes enviar, alóm da respectiva importancia, mais 700 réis para registo.
Os prêmios vendidos em S. Pnulo serão pagos
por qualquer Banco ou casa bancaria.
Um bilhete premiado da Loteria Esperança é o
mesmo quo um cheque A' VISTA; com-pagamento
prompto o immediato em qualquer Eslado do Iirasil.
A Loteria Esperança tem depositadas em vários
estabelecimentos do credito na Capital Federal quantias mais que sufficiónles para pagamento de todos
os seus compromissos.
Esta loteria nada deve a pessoa alguma.
Os maiores prêmios quo lôm sahido cm S. Pau*
lo são da Loteria Esperança.
Todos os habitantes do grande Eslado devem
habilitar-se na mais séria loteria do Brasil, bastando
para isso, enviar os seus pedidos para a Capital Federal.
Mandam-se listas geraes, prospeclos o informações.
Correspondência: Comp. Nacional Lot. dos listados
-Caixa, 1.052—RIO.

Agonies no Kstndo dn S. Paulo

ij

11i*r*a""u-'~*~"'--»*»rB-_ajyd11

Prêmios vendidos o papos p.m 4 unnos

0 Reitor,

A L L E M Ã O

illlll K

A iiiais popular LOTEKIA do BRASIL

Conforme publicações feitas cm vnrios jornaos
da Capital Federal, reabrem-me as aulas ileotc Collc»'|io no dia 23 do corrente.
Para alliviar os srs. pães de familia do incommodo, qws poderiam ter4 em acompanhar seus filhos nté C-riburgo, dois profosoores do Coilcgio so
incumbirão deste encara».
Um dclles, no din 24, snhSrá ila Capital Federal,
embarcando ás 6 e meia da manhã na Estação da
Prainha, onde receberá os alumnos que lhe forem
confiados.
O outro professor partirá da cidade de S. Paulo
com o trem nocturno do mesmo dia 24, afim de
chegar a Friburgo no dia íüj sem pernoitar no Rio
e poderá receber os! f»lun;ii_>o nas estações intermediarias.
/
Para msis informações os s^s. pães de família
podem entender-se cm S. Paulo com o P. Superior
da Egreja de S. Gonç.iiio, e no Rio eom o do Extet—
nato 5. Ignaeio, rua S. Clemente 132.

{p

CONTRA FOGO

Loi 825, de Milo dezembro" do 1808

Em Nova Erilmrgo

Cliiirpl-O-denlisla, ospccinlidmlc om Irnbnlhn
dc ouro, platino, co'li|.
loidc, porcelbiriu, vuIca»
niio o prelo da Incha,
BridgeAvork, ou dentai
durne.nbsqllllamenlo sem
chapa, por processo novo
parunliilo, dçnlcs a
'ivol,
coróns da ouro,
obiuroçôcs n ouro, plulinn, c.iiitillc, gru ni to, por
rei lana, celluloidc, inurlim e cimento.
lijilracçíes do denloi
tem o minima dôr, tra*
Lu!l.(i guiiililido u preçoi
n o (lie ot..
Cd.intle e residência:

Companhia de Seguro3

LO TEUIA LbPE-_-w-A]_TÇA

__Tacioi-.al

Gynaiaasio

na

-Equiparado
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das as suas exaltadas o lempes- i losa. No seu delírio, via-se com os
soltuo.an paixões.
[olhos ílnmm-j-tile-», o cabello
to, com sardonico riso nos lábios,
Aqucllas duas mulheres Ba hiram 'negra
furiu nos olhos, um punhal
precipitadamente para a sua nnlio arrastando a infeliz
na
dexlra,
depois
momentos
alguns
casa
gn
Margarida Angela a seus pés, o cravando-lhe
dc haver anoitecido.
sahiu do seu albergue, sei.i inais o punhal no coração, c vendo sanada que o seu vestido branco com hir cheia da goso, com alegria _elvagem, da ferida cnlreabertn, um
laços azues.
A inlcliz Maria despediu-se qua- jorro de sangue. No sua sobreexsi a chorar daquollea objectos, cm citação, estus continuas visões, esta
sua exaltação
que tinha encontrado alguns in- terrível agitação, o
o seu fogo, o dor que sc aninhara
stanlcs de passageira fejicidndc.
Chegaram cmlim à sua casa. Que cm sua alma, tudo is!o exocerbou
diírcronça ! As arvores, ns fonlcs, Margarida, e íel-a eahir cm uma
os flore», o cOo puro, or.ul, sereno, febre lerriv«*l, que foi Ioda o noite
o luxo daquella natureza haviam- puro delírio; mos delirio que M
'em umn cn«n negra, banhava
se mudado
gestoso cm mares de ssnotumada, cheia de pò, de leias de gue.
Assim passou toda a noite nquel"
manha, escura, em um quarto onde
apcnas"cntrnva a luz e o ar, cm la mulher desventurada.
Maria levantou-se cede, e Maruma verdadeira masmorra desmantclada, suja, fria, e pavorosamente garida ergueu-se lambem.
Não morreu ainda? dizia.
triste.
^"****
Quem ?
Margarichegaram,
Assim que
—Angela.
da deixou-se cehir no enxerga dc
—Abandone esses pensamentos.
palha, em que passara a suo lon—Assassinei-o.
ga enfermidade.
—Vollc a si.
tomador
A
sua
Não chorava.
Olha, olha, como o sangue
va uma íacc mais triste c solecerre.
nne. Era umo dor Kaxa, tem—Não delire.
pestuos3. sombria. Alguns gemi—Eslou satisfeita, já pagou togemidos profundos e amargos lhe
sabiam do peito; alguns lampejos das as suas culpa», já o seu sande ódio Ibc illuminavat- os olhos gue ensopa a terra, ji a sua alma
c o rosto. Violentas convulsões, se precipito nos infernos.
—Pobre senhora ! Tudo quanto
convulsões _o.riv.is lhe sacudiam
todo o <»rpo. presa de cruéis do- temos leitos pela sua salvaçío, lop
res. A idéa d>» matar' Angela, de inútil.
fazer «xirrer o seu sangue, assoma- —Ahi, ahi, arderás como a resiva-lbe como uma esperança delei- na: ahi no inferno. Como os hy-

Acha-se á venda na o^^aTK^TMXEXj
pO-rilas, lerás no inferno, sobre,os
hombros, um menlo dc chumbo
derretido, que le nbruzarn sem te
queimar; manto do chumbo U"o
pesado como;as minhas maldições.
—Senhora, senhora!

—Deixn-me gosar em conlemplnl-n com a sua coroa dc chammas na cabeça. As flores que cin;.;ia no lliciilrolornaram-se em serpentes, sim,'serpentes que lhe sorvem o sangue; c qunnlo mais bcbem mais ha nus suns alteradas
veias.
—Que horror I
—Eu precipitei-a no interno; ci^
com eslo punhal. !.obou-mc ns
riquezas o o esposo, a nlma c a
"cto,
tudo me robou, tudo
terra, o o
infame, paga a tua culpo. Sim, paga, olha como l.ns o rosto, oi que
cara! Padeces? Mais padeci eu por
lua causa, muilo mais. Não to rias,
não te rias, que me fazes rir. Ah I
ah! ah!
E a infeliz desatou numa terrivcl
gargalhada epiléptica, que parecia
lhe despedaçava o peito e a garganto. Por fim, graças aos meios
o que Maria recorreu, poude socegar e dormiu urn pouco; somno
laborioso, filho mais do seu horrivel catado do que da sua natureza.
Espantoso quadro •
Dizer quanto solfreu Margarida
depois de ter sabido daquelle formoso jardim, dtpois de se ter achado naquella tristíssima vivenda, è
impossível. PassaTa os dias numa
febre lenta, que a :a consumindo,
e as noites em eterno delírio.

Aquella eslancia terrível, ennegreeida, suffocava-a, c alli se perdia,
60 lho esvaeeia n viria. Não linha
roupa para se abrigar, nem muilas
vezes pão para inalar n fome. O
Irabalho de Moria não conseguia
«otisfnzcr ns suas necessidades.
Uma manhã levantou-se mais
tranquilla e uté mais contente.
I.stà melhor, minha senhora?
perguntou Mnria.
—Sim,'parece-me que estou mellior.
Maria chorava, ainda que em silcncio.
—Parece que tenho fome, disse
Margarida.
Maria suspirou profundamente.
—Oh ! suspiras... _
—Nâo, não.
—Que le suecedeu?
—Senhora...falc-mc da sua malhora.
—Sim, tenho fome.
Mario soluçou de novo.
—Que suecedeu, qne suecedeu ?
Hoje não Umes nem um pedaço de pão.
—Sanlo Deus!
—Que desgraçadas somos!
—Na verdade somos. Eu não posso estar aqui mais tempo.
—Porque?
—NSo, nio posso, porque te roubo o p-0 de teus filhos.
—Por Deus, senhora.
—Sim, o pão de teu fllho».
—Por Deus!
—E nada lemos que empenhar •»
—Nada.
O raeu vestido.

e em todas as pharmacias e drogarias

—Empenhou-se hontem.
—Pois bem, morreremos aqui do
tome.
—Oh I sinlo-o por si.
—E tenho fome.
Meu Dcusl
—Sim, muila fome.
—Soeeguo um pouco; sahirei a
pedir uma esmola.
K vais fazer isso por minha
causa ?
—Sim, fal-o-ci.
—Não, não; morrerei.
—Saiu, senhora.
—Não consinto.
—A Providencia me guiará.
—A Providencia ! Ah I ah I ah I
E Margarida soltou uma garga1 linda sarclonicn.
—Deus não desampara os seus.
—Nós nâo somos de Deus, visto
que nos desampara.
—Toda a minha vida lenho sido
pobre, mas oinda nâo morri de
fome.
—E' umn consolação.
—Está desfigurada.
-Sim?
—Conhcce-sc que tem fome.
—E' verdade.
Dormiu mal?
Dormi um pouco.
—Ah! não estava costumada a dormir nestas palhas.
—E* verdade.
—TSo duras!
—E' certo.
—Pois adeus, minha senhora.
—Não te vãs.
—Já volto.
-Ohl

Angela o Eduardo podiam ser felizcs. Assim ó que mil vozes linha
pensado na morte, porque n vida
não lhe parecia fácil, e nunca st»
decidira.
No momento cm que nos achamos, pareceu animada do uma suprema resolução; levantou-se da
cama e vestiu as esfarrapadas roupns.
»•»
O delirio dl infeliz Margarida
crescia sempre. Em vão a provido
Maria lhe trouxe alguns alimenlos para saciar a tome, cm vão ;
Margarido afagava apenas duas
idéas:—a sua morte, c a de Angela. De nada lhe serviram as licções
do infortúnio, esse mestre da vida.
Dc nada lhe serviu o ver-se |K>brn,
—Consolc-sa.
transiria de frio, abandonada naNâo posso.
—Adeus. Jà volto.
quella escurissima e triste estância.
Tudo fora cm vão. A [orne, a pobreli Maria sahiu chorando.
za. a desgraça n5o haviam podido
XIX
mudar aquelle caracter vingativo e
DELÍRIO
tenaz, aquella inclinação para o
crime.
E todavia, que licções tão
Horrível delirio se apoderou de
Margarida. Ardia-lhe a fronte, o terríveis lhe dera a Providencia,
coração balia-lhe com força, os qua licções! Ella, anciosade poder,
olhos saltavam-lhe das orbitas, a via-se na miséria. Tudo isso cxalrespiração era diíficillima o can- tava o seu caracter já de si exalEustentar-se lado c cnthusiasla. Assim, a idéa
podia
cada. Nâo
dois ferros
de f*3. nâo P0^'0 cslar na cama. dc dois crimes, como
a idéa em braza, incendiava-lhe a alma,»
A idéa de vingança,
de immolar Angela, ainda a sus- conservava-a eni lebril exaltaçio,
tinha. Esta idéa e a do suicídio cm continuado, atroz e negro devagavam juntas na sua oiraa. Nâo lirio: terrível delirio, sem calmante nem refrigerio.
queria ir para a outra vida sem
Naquella noite teve alguma eslevar comtigo uma victima. Sabia
dc realizar os seus inleo*
perança
car'
is-.i»
da
irmã
uma
pode
que
renunciar aos seus votos, c imagi- 10»
(Continua)
nava que, depois da sua morte.

-Sim, no mesmo instante.
-Por amor de mim vais soffrer
essa vergonha I
—Nada tema; mais sotfreu Nosso
Senhor Jesus Christo.
—Mnria!
'
.enhora.
—Como te hei de pagar isso?
Com o seu carinho.
—E' pouco.
E* demais. Adeus, ale jà.
—Oh! não vás, não vás.
—Por Iodos os santos, deixe-me:
—Afflige-mc pensar...
—O que? —A tua humilhação.
—Qual I peor é roubor.
—Que vida!
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foirhS,OB 7 liorns du noile, cullo publico, Pastor,
Attoniio llcvirov,
incnua,
Etinn.iA Evanoiíj.ica Baptista.-—
Hun QónoroJ Osório, 11. Aos domingos— iis 11 horns tln manhã, escola
dominical: uo meio-din e iis 7 liorns tln noile,
A's
cullo publico.
ijiiiiiltio-feirii, iis 7 horns tln noile,
cullo publico; Pnslor, o rov. J. J,

s. ii, ii.i.in
.[. ÍHtrlIlcnçílo do
N. Stiníioro,
S. [IMJ!,
(? S. Antlró Cors,
K. (Itmçiilo.
K. Uorolhóa.
S. Illenriln.
S. .luilti tln Mnlln
Tnylor,
S, A|inlonln.
'
DlillrSfMli.l FllQTESTANT IÍIIICII.—
S. Hseolrtstlcn
Alumeilii Bumliiis, 4, Sotinliig—10,
S. I.nznro. v
"
Ilmnírio.
P..
M. Pnslor, Ilaur.
S.
3
s. Cnthtirlna,
Eoiieja CiimsTÃ Evangélica, —
VnltMiliin.
S.
Huu (iulvtio llueno n. 83, Cullo nns
,S. 1'lUISllllll.
terças, quintas o domingos. Terços
S. Isitlns.
c quintas, iis 7 borus o inein tln
S, Aleixo.
'
noile,
Domingos,
ús 12 horus o
S, Perpcdlgun.
meiu o ús 7 e meia.
Sepliiijllesiiiin.
fií
S. KleuleVlt).
St. PAULS"ÁNGLICÀS"CHIJRCH
S. Siiverlimn.
Hua no Hosi Hetiiio
S, Mnrgnrttln.
Sundai/s
S. Mllhlirgcs
«$. Pniclniiiiição tln Cliiidroii 8 Sunduy Scbool 10 A. M.
ctuisiiitiiçíto;
Motins
11 A. M.
S. Cosnrio.
Evensong^
7 í'. M.
<C SoxiiKesItnn.
Choplain
Hev.
\V. 13. Morris
S J,n in íióxl o,
B7X
S. l.enntlro.
Cartórios
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AFFONSO AZEVEDO—Es•*¦' jiecinlislu. ilu moléstias
do croonçns. Consullorio, do 1 iis 2. da
lardo, run Direita ri. 24 Hcsitlcncin, run Coiisolhoirp Nebias n. 1:17.
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LISTA. - Dr.
ACU
P, Pontual,
"ox-chefo
do clinica do professor
WeektT, com
longn • pratica om
Pernambuco, do volla do suu viuíi Europa,
ondo
durante 4
gem
nnnos froquoritoU us prinolpaos cliIHJIÍNO DE MIRANDA BR.Especiulislu: olhos, ouvidos, na- nicas de uiolcslins tln olhos, nariz
o ouvidos,
em
Berlim, Paris e
rá e garganta, discípulo tia notnVieniiu,
tránsforlu suu residoncia
vel oculistu
Moura
Hrnsil, com
— Consullorio:
esln
éõpilal.
puru
da Paris o Vionnu, mem- rua
do S. Renlo n. 81, do 1 bs 4
pratico,
bro lilular tln Academia ' Nacional
boraç.—..Residência :. ruu Viclorino
tlu Medicina,
olfectivo Carrnillo -ii.
ex-nfodlcõ
20. Telcpliono n. 232,
da Pnliclillica tio Hio o udjiinlo da
-.BUENO
Sanla Cusu, Consullorio:
rua DiDE
MIRANDA,
"!).
reiln, íi, tlns 12 iis
Residência: BR.- Molcstiu dos olhos, ouvidos,
rua Riaeliuelo, 27.
niiriz e garganta. Huu Direilu n,!!,
DE ULHOA dus 12 tis il.
BÍO^ELPI-IINO.
CINTRA — Medico operador—
TMl. ALBERTO PUEC1I. ooulis
Cons: run Direiln, _ — tlu 1
ás 2 •*-' ta, ex-chc(o
tlc ciinicn ojihtnlhoras. Res: Aurora, 109. •
mologicn nn Kaciildadc do Medieinn
MEIRELLES
do
Bortleus
ÍViC^RÃNCO
(França), professor
— Ciinicn mctlicn o tlns molestins livro do ophlnlmologiii.—Huu
do S.
dos olhos. Cons; S. Bento, 12—dus Benlo, 4.1, tlu 1 iis íi horas tln Inrile.
j
2 ás 4 1|2 hs. Rés: alnmetlu Uarão: _., ..,.'
(CLINICA
OPIITIIALMOLOGIde Piracicaba. 57.
—.
\j
r\t\ ,j0 (],,_ |.;iii.B|Jjo elo
Queiroz,
T^R^pffl7^0-D_-I3A-RROS.—: êli'uT_í7!cnjculÍsln7êliofo do serviço
Chnica medica; Consi
rua do clinico do hosiiilal dn
Sanla Cnsn
,
Commercio", 2, esquinn dn rua Di
;;ü siisjêjcoVtíià;
llcsideiicin: rua
reiln—tln l ús íl lis,—Hcs: run Ypi
Dr.
Aliríinchcs
n." 27; lelephono,
rangn, !12, esquina tlu run Viscorido 223. Consullorio: rua de S. Bento
do Rio Branco, Telephone 922.
n. 45, tln 1 hom ús 8,
r«rai,'-zr..--«^fr sr_a_^

-

RIZKALLAH,- Esori|iloJOSE*
rio i lurgo
tlu Sé, rir 1, sob,
Rcsldonoia : rua tias Flores
ri, 24.
Tcleplione n. 1)0.
ICURY. - Escriplorio
|7"IIAI..I,
**- do ndvoenciu no largo
da Sé
n. 5 A. Resitloncia rua Florencio tio
Abreu u. 100.
MABIO TAVARES
udvogo
*' cm
ei Araras, onde reside, e comarcus vizinhas.
BRAS1LIO MACHADO E
BHS.
ALCÂNTARA MACHADOEscriplorio: rua Direila n. 24, sobrado. Residência : rua Consolhoiro_ Nebios, 91 o 93,
__
DRS. DUARTE IJTFa/.EVEOS1)0,
ERNESTO
MOURA
E
JOÃO MONTEIRO mudaram seu
escriplorio du advocacia pora fl rua
Boa Vista n, 41, esquinada rua do

Hosario.
)H.
em

HILÁRIO FREIRE udvogu
Araras o comurcos vizinhos

TURS. IIYPPOL1TO DECAMARAr GO, juiz do direilo, e GONÇALVES BOM FIM. Éscriptorio ó rua
Direila n. 4, das 10 ús 4,

A. LEAL, leiloeiro desdo 1885
iiiulriculmlo na Junta Commorciai, Escriplorio
o iigonein : run
du Caixa iVAgun n. 12. Rosliloijcía':
run Coronel Xavier do Toledo, fi.
T
"•

MOREIRA CAMPOS.—EBCripto¦*** rio o ngoncin : ruu
Marechal
Deodoro ii, 8 A.
U1HINO DO CANTO.- Escriptorio o agencio : rua S, Bonto

Companhias

c fabricas

AEQITATIVA-A suecursol do
J-^-Etjtãtalica, sociedade do seguros
de vido. marítimos o contra fogo,
mudou-so para a rua Quinzo
do
Novembro ri. 84,1.° andar. E. Gambaro, superinlendento.
"K1ABHICA
TRACÇÃO ELEA
'•*CTRICA.—Vossoras, cestas, oscovas, espanadores, peneiras, brochás o ratoeiras.
Moveis do vimo,
otc, ele.
om 1880.
Casa lundiula,
— Ângelo l<racalama.
Rua-RriTobias,
São
n, 54 o 50.
godoiro
Paulo,
Tolejihono n. 243.
Enderoço
tolegraphioo — Fracalaiua.
Caixa tio Correio ri, 200.

POPULAR. Dro-

A
**•

LEALDADE,- Costa Machado
Fazendas,
modus
o
tf Comp.
armarinho,
jior utiicutlo o a varollim
Diroiln n, 2 A.
jo.

piIAHMACIA
•"•
gas do 1," quulidudo o mnxiiiiu
aviamento das reproiiiptidão no
coitas,
Plmrmacoutícò i ,/. Alfredo
Varella.

TOIJVHK PAULISTA.- Fuzoii•"-"dus, armarinho
u modus. Huu 15
tío Novembro n. 57. Silva
tf Aimeido.

"jmiOGARIA.

MASCOTTE.—Huo
flAMISAHIA
'-'IO tio Novembro n, 59.
Camisus
fazendas, armarinho o roupns brancns, Antônio Meirelles tf Comp.

Prótliictòo cliimicos
•""ojiliuriiinceuticos. 'lisjiccinliilndcs
nacionaes o èxtrnrigoiras, Tinlos,do
anilina
do
Leopoldo
Casclla
tf
Comp. Ruu tln Hon Vislo, 04, Caixo, 42. C. Martin & Comp.

CENTRAL. EspePIIAHMACIA
-*- clalldridõá
AO MUNDO ELEGANTE, fazenplinrmnecutictis nucio-i*-das, modas, armarinho, ofllciiiiis noos o oxl.ruligeiras. Aguos minodo costuro c chapéus o urtigos rjara, roes. Anfllyso chimíca, Rúa do Ho5A.
Francisco
Splondocrianços. Rua Quinzo do Novembro saílO,
rc Tòlophone, fi87.
n, 41.-A. Nelson do Oliveira.
Abra a qualquor hora da noite,
fjASA l<"A U LI IAM Si ER,— Grando1 sem augutríanto de
'-' oílicinn tio costuras. Recebom-sc
preços,
oncoininentlns
pnrn qualquer logar
AURORA,
do
do Interior do Estado. Mme, So- A
piIAHMACIA
pharmiieeiilico S. do Macedo
Huu Diroilo, 43, Soares,
phia Fautharmcr.
—
á rua Aurora n. 55.
Elisobrado.
S. 1'nulo.
cair tle GlycerophOsphàtos, tônico
-fjAS__r.AHJ..QS...-„.X'«Af'>,v-ifí/t,'i.. do primeira ordem. Xarope degrin»-' sen ,tf Comp. Fnzentlus,
roujias delia.composto, excellonfo cnlman
brancas o armarinho.
do lc o expectoranle, Xarope conlra a
Officirio
alfaiate. Huu Aurora, 57. Telepho- coqucluclifí, do oxito conlra essa
terrível moléstia.
ne, 901.
"OETIT
DEGRINDELIA COMBAZAR.—Fazendas, mo- XAROPE
POSTO, do S. de Macedo Soa¦*- dns o novidades. Largo
e rua res, rocomrnonda-se
pola feliz assodo S. Bento n. 97. Granja tf-Comp. ciação do
vogetoes, cujo
combinoo
duplo
effeito — calPAIVA - Importação di- ção produz
'rcctn do fnzendns, modus arma- man te a c.vpcclnranta — do grando
tlASÀ
ri ti lio, novidades o confecções. Te- váritagém nas tosses rebeldes, bronlojilionc
n.
428. Huu Quinzo do chites, asthma a intlucnia.
Novembro n. 15, c Thesouro ip. 1
TABORATORIO DE CHIMICA
o 3. Souta Oliveira tf- Comp.
-h» E M1CROSCOPIA CLINICA.
SONS&CO., O pharmaceuticb Malhado
Filho
HENRYROGERS,
OF BHAZIL, LTED.—Especia- incumbe-se
tio exumo do urinas,
listas em nrligos para fabricas tio escorro,
fozes, ínlsas membranas,
locidos o em
instrumentos ogrico- pus, otc.
Rua do S.
Bento n. 43,
Ins.
Rua da Quitanda n. 17 A. S. (sobrado).
Paulo.
ÁGUIA DE OURO.
piIAHMACIA
—Maior escrúpulo
ARAÚJO COSTA
& COMP.- ¦"•
garantido e
¦IA. Fazendas o armarinho
por nta- observância fiel das leis sanitárias.
cado, Rua de S. Bento n. 5.
Cai- Preços
módicos.
Rua
Marechal
xa n. 120.
Deodoro n. 3. Telephone, 456. —
Henrique Lindenberg, pharmaceuFes»ra_en_ o Machinas lico.

DA
SE'.—Rua. Diroita
NORTE
PLINIO
PIZA,
Dli (10ii. 25.—Audiencius: terças-feiras;
DA O • • í
LUIZ
DOY o ALCIB1ADES PIZA.- <f .RRaFüTõf.
tigl liorn tln
Inrile, ú rua
Libero
Mudaram o seu escriplorio pora n
liatloró, 17, sobrado.
Operador e
pnrleiro (esp. tle
Advogados
travessa do Commercio q, 1. Altos O
DA SE.-Rtin tln Liberdade
© © © O
moléstias de senhoras), com praDlns cm quo nfio sn vencem lelrns ©UL
™n.
do edifício d'A Plattía.
ü-A.—Audiências: quortas-íeie olirigãçdcs coiniiierclnes:
lien dos hospitáes de Vionnu, Paris
IlrH.
Ilcrciilnno
«lo
•
I^rcltnn
rns, ao meio dia.
ALBINO
SOARES A mais
oulenlo' o poderosa
so3-1
Berlim. Cons.: S. Benlo, VI — da 1 A. «le «Kiisiimo
' BAIRÃO. — Esoriptorio o resiC~«ÕHONEI,
MAIUANNA.-Rua VerCIEDADE DE SK01JI10.S MÚTUOS SOíí!
S«
ós il. Res: run Arouche, 2,
Seliaüliíío
Tiolio
YILLA
sexn.
2IÍI-A—audiências
:
dencia
ruu Brigadeiro
Machado min A vida, na America do Sul.
1»
;
gueiro
"DA^ROCIIA.
—
11UA 1)0 COMMÊKCIO S. 13
PEREIRA
'
n. !).
Cnljimlo o vencimento cm «|tinl- tas-feiras, no meio dia.
Sede social: Belém do Pahá
BR;:
Especialidades : moléstias tlc se1PHIGENIA.—Rua
Auveno
a
(.ins,
titulo
qiVcr(IcsecÜ
prissn
Filiaes: Hio de JANiano e Lisboa
ADVOGADOS DHS. DINO HUE
SANTA
Conrorn n. í)2—audiências : sextas- nhorns, ojieruções o parlos.
cer-se no iVn antecedente,
"DE
SILVA o RENATO
TOsullorio: run do S. Benlo, 52 — do A NO e .101! M. REZENDE, em
leirns, no moio dia.
Sucursnds om Iodos os listados
Acceitoiri iam- LEDO E SILVA, advogados. Es- tia União,
Florencio 1." o 2.» instonoia.
flO.NSQLAÇAO,—Rua tln Conso- 1 iis il. Residericiaj rua
Portugal,
ÍIWOSTQ DO SELLO
províncias de
run
Direilo, n. 20,
sobem enusas em outras comarcas do criptorio,
Al\nçno n. í.—Audiência : segundas- do Abreu, 27.
uns
e
ilhas cio Madeira e dos Açores.
Os iinpcts M.joífos no sèllo proporEstudo. Éscriptorio na travessa da brado: tio meio din ós 4 liorns.
uo
din.
meio
feiras,
cititinl iinüiini n sello seguinte :
agencia
SYNESIO_"RANC.EL~PES- Sé
geral cm
Residòncíãi praça Visconde do Con Inspcctoria c
n. 12.
S. Paulo
AU o valor tlc 2COíf(Í0O ....
300 CANTA CKCILIA.-Hun tias Pul- BH.TANA.— Medico. Consullorio,
730...
gouhns, 1. Telephone, "dÍJ^FIGÜlíí?Jineirus n. «il.—Audiências: lerçasDé 2OO$O0O nlú 4OIIÍII0O ....
4-10
ruu S. Benlo, Si—das 2 ús 4. BeRua Quinze dc Novembro, traflARLOS DE CAMPOS, THEOSEVERIANO
Do 400JOOO nló 000.*00n ....
(100 feiras, iis 11 liorns.
sidencia,
run tia
Consoluçno,
84. ^
vessa do Commercio n. 1
DORO DIAS DE CARVALHO BH.
f80
De OOüífOOO nló 800$000 ....
Rangel Pestana Telcpliono 9S0.
HEDO.—Encarrogo-so de quaes—
JUNIOR
CAIXA 191
Acccilnm causas nesta
Do 8C0Í000 nlé llOCOÍOOO. . . . üJilOO BIIAZ.—Avenida
"D¥PATÍIÃT-Mcdico.
n. 128-A.—Audiências: quartaseiveis, commerciaes,
questões
quer
Antônio
Pimentel
ile JPreltris
copilol
e.
foro,
Éscriptorio:
run orjilianologTens o criminaes, nesln
IMOCO
Cobrando-se mnis _$100 por conlo feiras, ús 11 horas.
"¦
|^R.
Horomejiho»
liiápeClor ({(.ml.
fjtiinzo
do
Novombro,
ic réis ou fracçfio,
37,
Consullorio: ruu S. Bento, 84,
(sobrado). capilal ou em
dn. In
comarca
do
qualquer'
BELÉM'ZINHO—Avenida
•«'icndcnein
le
ADVOGADOS
n. 209.—Audiências : i Residência : run Marqaez de Ytú,
ANTARCT1CA
DRS. A. VE- interior. Éscriptorio : ruu Direito, 27, fvO.MPANHIA
OS HIANO
1'clejiliono 204.
subbndos, ús 11 lioras,
__
PEREIRA o ASCA- sobrado. Residência : rua S, João, ^-"PAULISTA— Fabricas do cerveja
"1)11.
NIO DE CEHQUEHA o o SOLI- 238.
Antarctiea o liuvuria, om Aguo
GASPAR, R. Quinzo de piIAHMACIA E DROGARIA
OLIVEIRA FAUSTO—com
ftASA
"
-"; SANTOS. As receitas são maBranca o nn Moóca. Escriplorio: Al
JOVIANO
Estação da Luz
DE A/.EFARTIDAS E
Novembro
17 A.
Ferrugens
o . Vieniin. CITADOR
I
Paris
J. A. CÉSAR E RAPHAEL
pratica de
VEDO
Boa
Visla
rua
dn
têm
10
o
seu
n.
escriplorio
CHEGADAS :
noso- BHS.
I Clinica cirúrgica,
e molespura construecão, ferramentas pura nipiilutlns com o máximo oscrupu
VIDAL.-EseriptoSAMPAIO
portos
GERAL DA ITAbrado n. 1 do lorgo
dn
Poin o interior.
Misori- rio: run tle S. Bento n. 41, Resi'ITALOrPAULIS- cnrjiinleiros, forneiros o pedreiros, lo o a preços módicos. Entregamlias dus senhoras. Consullorio: run
ftOM.PANllIA
LIA.—Rua V. Hio Branco,
escordia.
5.30 — pnra Jundiahy, linhas Rio CONSULADO
domicilio.
'-'TA.—Importadora do murmores ulúnsilios tle. cozinho, tintas e ver- se os medicamentos n
S. Bento, Hi— dc 1 ús ii. Residência,
tlenciu : rua do Libcrdadjjyi, 125.
j
Clnro o Aniruqunrn, Mogynnn quina tln rua Aurora.
c outros nrtigos. Deposito do Itimu- nizes. Vendas om grosso c a retalho. Run do S. Honlo n. 00.
rua Conselheiro Nebias, 2li A.
OCTAVIÕ
RODRIGUES
DA]TUNHA
DA
FRANÇA.nlé .'"ronca, ramnes de ltupirn, (flONSULADO
1"*R.
los, ostntuns, vnsos, ele.: alameda
JLfDOS
Importação
SANTOS.-Advogado, rua DiCamadoh
VRua Maranhão, 13.
ASSIS—Ruo QuinBUENO, advogado. Éscriptorio:
VIDIGAL.-MOScrlãozinho o Snntu
fíASA~AMERICANA.
ORENCÍO
Riln do
do Triumpho n. 8. Escriplorio: rua Al
do fomigous, tintas, lampeões o PHARMACIA
ze de Novembro n
2. Deposito
Quitanda n. 2, sobrado, sala ri. ii, rua Marechal Deodoro n. 5. ResiLADO
DA
BR.
ALLE.MANUA
Paraíso.
dico
operador.
Es|icciolidntle:
ftONSU
S.
Bento
dc
33-A.
ni
armamentos.
Vcntlns
ericiirrega-se
atacado
o
do cuusns ria cupilul, delicia : rua do Ypiranga n. 159-A.
tio Peitoral de Caraguatà. C. de
jior
6.25—para ú linha Brnganlinn, rn- V—Rua S. Benlo, 51.
lebres c molestins cancerosas. Con|
vurejo.
n
interior
Pinto
tio
Comp.
tio
Estado
Ruo
o
Assis Ribeiro.
Capital Fedetf
ÁUSTRIA.- i sullorio: rua Marechal Deodoro, 1
maus Sunln Veridiana,
do seguros
Suntn flONSULADO DA
VICTOR DA SILVA AYRO- "-"conlra
(QERAL.—Companhia
Commercio, 1. End,
ral, em primeira e segunda instantel. : Pinto.
^Run do Commereio, 24.
Rito c Dcscólvadense,
Marfogo o marilimos. Agenr—do 1 ás 2. Besidcnciu ruu
MogyaBH.SA,—Éscriptorio ú 'rua do S,
Caixn, 178.
cio.
DE
PORTUGAL.
nn ulí; Ribeirão Prelo, ramues flONSULADO
PHARMACIA E DROGARIA DO
Silva e Sousa. Ruo "WRICO
cjtiez ('o Ytú, 93.
Dento n. 35-c. Residoncia rua da lo: Alberto da
A CASTOR— Pastilhas
taxativas
tio Amparo, Serra Negro; Ila- V—Rua S. Henio, 30.
dn Boa. Visla,
39, osq. du rua do
& COMP.—suecessores do
ADVOGADOS DRS. S10UEI- Burra Funda n. 23-a. do dr.
Julio Xavier.
Supposito.MR. BRITTO PEREIRA.-.Motli- OS HA CAMPOS, DAR10
A REPUBLICA
R
AAEriiq, Mills
Pinhal, Cuidas, Mocóca c flONSULADO DA
Rosurio.
Comp.
Motaos, e
HIBEItf
pira,
—
Ar
VARGENTINA.- -Ladeira tio Dr.
cios do adrenalina.
Rua do Comco. Especialista cm molostias HO o THEOPHILO
Guaxupé.
ferragens. Huu tln S. Bento n. 30.
NOBRKGA
mercio n. 5-A,
DA HAIIIA.-Com- Cnixn ii. 202.
du inínnciu. Consullorio: rua Ma- mudaram
do. — Escriplorio:
10.10—parn n Ylímnn, Paulista nlé Falcão, 2.
travessa do
Ender, telegr.": grteo,
o seu escriplorio
o
ALLIANÇA
pnra
1
hora
logo
o
15-A.
dn
conlra
Deodoro
n.
tle
seguros
S. Cnrlos,
Mogynnn até Cusu flONSULADO DO URUGUAY.- rochnl
jianhia
ruu
sobrado da rua Quinzo do Novem- Commercio n, 1. Residência:
droQUEIROZ & COMP.,
IRMÃOS. Importação
murilimos. Agonio parn o Estado f IAM POS
¦
ás 3. Residência: ladeira do Cor- bro, 34, o continuam
Branca, ramues do Amnuro e vRua Libero Badaró, 17.
L •
a trabalhar Miiiiuol Dutra ri. 20.
guistas.—Fabricantes tio aciPnuío:
Vicio/* Nothmann. Vdirectn do ferragens, tintos, arado
S.
DO PARAGUAY. mo ni 43.
tio Pinhal.
no primeira o segunda
flONSULADO
instaiiciu,
RIBEIRO
dos
míneraes
o
de
TííRS.-ANTÔNIO
DOS
*J—Alameda dos Androtlas, 28.
produetos chimo farpado, cimento,
ferramentas,
run do S. Bento n. 67.
4.40—pnra à Brngnntinn,
Ytiiann
MENDONÇA. - assim como cm qualquer comarca A? SANTOS, ICSTEVAM DE ALImportalümjicües,
etc. Rua
de S. Bonlo micos o pharrnaceuticos.
nlé Ytú, Italibensee Campinas. flONSULADO' DA BÉLGICA.- BH. ARTHUR
do
interior do Estado.—Hun Oiiin- MEIDA
PREDIAL.o GABRIEL RIBEIRO flÕÕPEHÃiTVA
do
drogas.
Rua
do
Medico. Consultório: run Di^Hua tle S. Benlo, 43.
ção directa
n. ."0-A.
Pará Sanlos:
*J
zo
do
Novembro,
Empresa de construcções ei—do moio-diu ús 3 horus
34
DOS SANTOS, ndvogodos.
Commercio n. 18.
EscriDA VENEZUELA. reiln, 55
|
6.25, 7.20 (rápido) 9.35, 2.20 o 4.20.
—
flONSULADO
HAMPSHI
vis.
Encarrega-so
do
RE.—Especialisqualquer
tln tártlo. RCsidc.icia: ruo General
'-'—Run Direitn n. 10.
A DVOGADOS drs. JomVCustodTô ! plorio: ruo de S. Honlo n. 57.
Du interior:
tns cm artigos para fabricas do
construecão, concertos o.reformas CASA
•/*- Soares o Muitos
Telephone, 472.
Dins. liaeri8.20 —tle Campinas, Ilatibense o flONSULADO DA HOI.LANDA. Jórdim, 05.
/\s*t9_os para fumantes
HENRIQUE CAPPELANO, do casas, o tudo coocorneiile a ar- tecidos e em machinas do algodão
hbR:
V—Rua tle S, Bento, 81.
Brogonlinn.
VAl.HRIANO DE SOUSA- ptorio: Hun Direita n, 55.
! -''-'advogado. Escriplorio:
rua do te. Edlfica prédios com pagamen- em geral.
Hun du Quitanda n.2.
TOCE'CONSULADO DAINGLA BR.Cirurgia, vius uriunrias. Cons:
II.0—-(mixlo) tle lítindihhy.
«W*T.'íS.'í_'j;_t__;
DUAS AMERICurmo,
10,
sobrado.
Residência: tos por prestações mensaes. DiHTsR OLEGARIO DE ALMEIDA. |
fllIARUTARIA
» TEHHA.-Ruíi de S. lionlo, 41.
8.5—da Mogyana desde Cnsa BranV^CAS.— Prefiram os cigaros Ditas
S. Benlo, 43—tlns 2 ús 4. Hes: rua *'— Escriplorio o residonein:
i lnrgo do Arouche,
51,
reclor-geronte. Jean
L. Salvador:
IraDA HES- Palmeiras, 32. Tcleplione, 787.
ca, rifmaes
tio Amparo e do TSriGE-CONSULADO
Américas, manipulados com fumo
vesen tio Quartel; 9-B.
L. F. RANGEIí.DE
» PANHA.—Rua Direitn, 10-C.
FREN direelor-tcchtiico, Florimontl ColPinhal, Paulista desde S. Car"ítjR.
j |"ÍR
«A LOURDESjÍ— Imagens, do primeira, e fechados com esponEsoriptorio, rua tle S. Benpaerl.
VIEIRA
MARCONDESa
DireiAi
rua
eipfini
ftASA
los.
r,n\ti:<t
!••
TAS.—Escriplorio
DA
SUIS^leE-CONSUliADO
x^parãmentos, bordados, alíuin3 jo. Rua do S. Bento n. 61. Filiaes:
to n. 2(i-A, sobrado.
Ar Espcc: moléstias dc sen horas c
' SA.—Hun Bon Visto, 27.
©V
B.EO — de Ribeirão Prelo, dos ra:as!U5J3.t^«w-.i *i-*iz#- ___-:-.-,' sj •sif»::^ir^snvsvsjssrefia -wíi» objecios religiosos
Bôer, rua Quinzo de Noo novidadas. A Cas«
DA SUE- parlos. Cons: travessu da Sé, 12A
mães tio Mocóca, Guaxupé,-Cal- TOCEíCONSULADO
mais nntigu o conhecida no gene- vembro n. 61. C«sa Acreana, rua
Qiihsccs e botequins
» CIAE NORUEGA.—(Horto Ho- — da 1 ús 3. Roa: rua dos Andradas, Pinhal, llapira, Sanla lliDireila
n. 23.
ro.—A.
"OEDAQÇAO
D.
Horta tf- Comp.
rua
das, 60.
Ia, Descalviidepse a SnntnVe- Innico).
DA GAZETA JÚRI- Largo Direitu, 41 A.
ITOESTE.
ALMEIDA
|W«wB«wm'iíii(w
NOGUEIRA,
Av
marca do
a melhor
ridiotin, linha Bi-agniitiun,
DICA o escriplorio idos atlvogn- BILHARES
EUGÊNIO 11EHTZ-Es|icc. BRS.
do S. Bonlo n. 2, subterrâneo.
AUGUSTO LEITE o VIRGI- dos drs.
charutos nacionaes. Vendo se na
7.0—da Franco] ramues Santa Hila
A APPARECIDA.—Coso dc pura- ASPASIA,
Correio gee»_E s
A. Udefonso tia Silvn, AlBH,moleslias dos
vins urinnrias. LIO BARBOSA.-Miidarum
o seu berlo Cardoso Franco o sólicitador Unico estabelecimento no.gênero, -'*-meiilos.
iio Paraíso, Scrtãozinho, llapiOííicina do puramentos, Casa Selecta.
Cons : r. 15 do Novimbro, 34 (sob)— escriplorio
cm todo o Brasil, ondo so encon- batinas o roupas do anjos.
de advocacia
o rua J. Naçlerio
ra, Amparo,
OrnaSerra
Homem: rua Quinze
Negra, li: TAXAS DU .ritANCUIA BTÜEMIOS DOS tia 1 ús ?, Ros :
15 tle Novem- Direila n. 43. Duranlo a para
e
bilhares
tra
[r.
o
melhor
sociedade
sessão do tio Novembro n. ülj-A
PAULICE'A. —
nlias Rio Clnro, Araraquara o
Hun 15 .lc fllIARUTARIA
méntoções pura egrejas.
iVALES POSTAKS
(sobrado).
bro, 37, 2." andar
todos
os
Congresso
Legislativo,
o dr. Algostos.
pora
Ilaliberise.
Novembro,!). /. da Silveira tf- Comp, VRua do S. Honlo n. 22-A. ChnCuiias ordinárias.—200 rs.
FRANCISCO BfGHNIO DE
pnra
será
Dc San tos:
encontrado
rutos Pock, Hotlemliiirg, Jezlel, HaARRUDA SAMPAIO.— Cli- meidn Nogueira,
COMMERCIAL
DA
BR. TOLEDO, Advogado
o interior o ;;C0 rs.
PIO X.-1'aramoiitos, ima- vunn legitimo o Danoinüiin. Gignrpuru o exterior
.em S. fÍENTRO
8.40; 9.55, 4.25, 0.45
iiicií
v LUZ. — Estabelecimento do bie
cirurgia, vius no escriplorio, nos dios uteis, dos
medica
(rápido); 0.5B.
'gens
CIASA
ou
frucção
«to
borc
Paulo,
batinas.
Oflieina
Benta
do
ti
do
pofir,
São
rua
15 urinariae o rnolesiins do
grammas
48, e, cm
Estação Sorocabana—rAirnuAS
ros de Havana o outrus marcas nasenhoras. 2 tis 4 tia lorde.
do 1." ordem. Bebidas finas,
Cninpiiins,
dados.
Artigos
com osJÍRS. ADOL- lhares
graminas.
|iara serigueiros, cionaos.
F. CIIEOADAS.
Curlões postaes ú phalaBom montntlo .botequim, Bua tlu
Bilhetes postacs simples.— 50 rs. Consultas: S. Bento, 20-A—tlc 1 ús TUiS. PEDRO
DE TOLEDO o PHO
o
iíoristas.
Preços
moarmadores
BOTELHO
DE
ABREU
5.45. M-pnra Ioda linha, 4.15 T até
3. Residência: rua Vieira tle Cor ** JOSE'
sia
TORRES DE OLIVEI- SAMPAIO E C. VANZOLL1NE. ICstnção n. 25. Hcnediclo Léo.
o inlorior e. 100 rs.
jiara
TÍTnrSZ^^^rl-XT^lbl^lBaiZian
Maia.
Ruo
Didicos,
Collcaos
o
tl73JJ.-ZíriixtZ.-zXV7rir'pura
tfSoroculm e Ylú.
valho, 18.
'
RA.—Incumhcm-sc do serviços om Residencier: 1 lotei Paulista.
exterior cndíi um.
8.0 M-dc Sorocaba e Ytú, 0.5 T do
BH,HÀRE3~™Õ reitn,'40.
Sípíujos Qe:i'iavlos
1."
Bilhetes postaes duplos. — 80 rs. TRl!. SYLVIO
oamsÊmiuxtamsxm
o
2."
inslaiicin,
o
nesta
cujiital
MIGII'-L1FE:
MAIA.- Parlos o
,' lodn u linliu.
DÕS -SANprimeiro estabelecimento tlc bio interior e 800 parn o exto- lí if,
moleslias do senhoras. Couttul- no interior. Escriplorio, rua de S.
Eutação do Norte—i'AitTiUAs:— jiara
ER__HheifOS
lhares da capilal.
Importação di- CONCORDÂNCIA
TOS
EVANGELHOS,
pelo
Bento,
rior cotia um.
12
(sobrado).
¦JPDUARDO
lorio:
ruu José Uonifoeio, 80, do 1
rccui. Encarregasse do concertos no exmo. o revmo. sr. d, Duarte LcolMoro do llio)
M. GONÇALVES.Caitus-bilhetc. — 200 rs.
E.C M—(expresso)
paro o ús 3 horas. Residência: ruu do ípiespecial poro
Curilybu.
bispo
do
Etlinçno
GABRIEL LESSA lem o sou -kJ Engenhoiro, o e.iiipreiteiro. En- interior. Casa
poro o Hio onde inlorior e 800 para o exterior coda raiigü, -H!.
poldo,
qual]ÍM*«.
Télepliõnc, 285.
Ar
chega us it.ll dn noite.
Rua da Boa visto, com mu m, 0SÓ00;oricaderriáda,8|ü00i
escrijilorio de utlvocat: ia no lur- carrega-sc da construecão do cusas. quer concerto.
uma.
C.30 M-(rápido)
62. S. Poulo,
ICdicção illiistradn: brochada; 65000;
A. FAJARDO. — Clinica:me- go tle S. Francisco, esquino, da rua Escriplorio: rua do Commercio, 13. f
pnro o Rio onde
Impressos. — 20 rs. para o inlechega ás 8.0 da noite.
ier*r__»r»-.T.i»r_t_n^:*rir^-^T^^
Polo correio, Cnsa especinl tio urtijos dentários.
encadernada, 9$00n.
dica,Consultório: ruu do Com- Senado)' Fcijó, 44, Trabalha nasçoHesidencia: rua Barão de Tatuhy,
rior o 40 rs. parn o oxk-rior
'
«X M—(mixlo) nlé Cachoeira onde
jior
mnis 600
réis.
Nn Casa Fagun- Mantém depósitos e.in Snnlos, Cnmmarcos
do
interior
do Eslado.
mercio, 4-B. Residoncia: rua Atiro5 (Palmeiras).
50 granimos ou fracção t!o fio
¦¦¦
EVÍOVCÍ3
"hll.:
gramchega ús 7.30 da noile.
des & Comp., ã Iravessa da Sé
unas,
Ribeirão
ru, 129. Telephone, 19.
Preto, Franca e
mas.
FERNANDO- MACHADO.—
'bomba.
6.ü5 T"Ã
"B
GRANDE ORIENTE - Du- n. 0.
(nocturno) para o itio onde
Ar Esçrijitorio: largo da Sé, n. 1, TÚLIO MICHELI, engenheiro eiJornaes c Revistas.—10 rs.
e°
O
NTO
NIO
lí.
UEIRA;
D
K~
SI
para
vil.
clioga ús ü.ílll dn manha.
Ecriptorio téclinico: run do AO rão
])
O muis nnligo
o interior e 50 rs.
tf Pinto.
sobrado.
Residenciu:
rua Conso- S. Benlo
para o exterior Ar —Consultório o residenciu
Januário Loureiro Si Comp;
ti
CHEGADAS .'
A. Cuixu do cor
estabelecimento
no gênero. Espefflusücaa
por 50 grammas ou íracção do 60 run Libero Badaró n. 97-C. Cônsul- lheiro Ruiunllio n. 101.
S.35 —da manhã,
reio
n.
243.
K3i\
DE S. GE?STO Pi, 16
ciolidotlo cm moveis nuslriacos, lou.
do
(nocturno)
gronimüs.
lus do 1 ús 3 du tarde.
OSCAR MOREIRA -Escri- "BINT.EN
Rio.
DE CAUDA.-José Luc1IEIRO EDUARDO LO- ças, poreellonns o crystaes. Preço
Manuscriptos,—IfiO
rs.
oinBR.
'.40-da
paro
PIANO
Deposito
tarde,
orn mercio JTJ SCIII
cliesi, cstaboleeitlo com caso r|o (ftASA AMERICANA
1jitorio ú ruu do Co
LUCAS
DE
VALLADÃO
(mixlo) du Ca- terior c 250 rs.
SCHI. — Escriplorio
loohnico fixo. \ nrrrn i!n PfllflCJO, Ósfiilinõíló
para o exterior jior BR.
Al da novidades urnericnnas, elixir
chocirn.
CATTA-PIlETA--Mi:ilico. Re- n. 60.
commerciul. Conslrucçõos por em- largo da So, o ruo do Fundição, 3. pianos á run José Bonifácio n.45A, j
50 grammas Ou íracção tio 50grani7.0—do noilo,
S. Paulo, unico representanle dos io pós de Oraline o urtigos dentusidencia e consullorio : rua Vicio- inn. LUIZ PINTO SERVA.—Es- jireitíidn o administração. Lurgo do
(rajiido) do Rio.
mas.
ABRIGA DE MOVEIS E OB6.30-da noile,
«Sleinweg Nnchod, rios. Rua dó S. Ilenlo ii. 80.
Ar criptorio à rua Diroiln ri, 55.
célèliroa
(expresso) tio Itio.
Paloclp ii. 7. Cnixa n. 510.
Amostras.—Wi rs. parn o inle- riu, n. 8. Telephone ti. 773.
pianos
JECTOS do vimo, junco o cnntevo u honra do forAllomanlia,
rior o 150 rs. para o exterior
JAGUAItlBEtle
Índia.
DO
DR.
objécnn
da
Importação
t e c ii N i cõ
ÒVIDIO.BAI)ARO',E SO- I-sTTrTptorio
por flLINICA
sr, dr. Jorge Tibi- Rompas ?ciias c ASfaiatcs
60 gruiiimus ou (rucção doõO
Audiências pceblicas
*-" Moleslias nervosas. O Iii^lilulo jiti;
•H^LICITADOR FRANCISCO DU- A4 dos engenheiros Teixeira Lcl- tos a pliniilnsin, carros para dqen- nocer ao exmo.
gramdp
riça, m. ti. jirosidenlc
Estatlo,
mos.
carrinhos
les,
berços
Psychò-physiólogico cstàãgora com ARTE GUIMARÃES — acceithiri te o Reglno Aragüo.
o
creanjinrn
Escriplorio,
um admirável
piuiio do cauda roPremio de registo.—200 rs.
Iodos os apparelliÒ8 purn u cura, t-utisas nesta capital o no interior run tio Commercio, n.2. Incumbem- eus. Rua dd S. Bento, 15. Guilher|lo presidente do Estudo, Iodos os
para
centcmerilo importado daquolla (ay dios, da 1 ús 4 horns chi tarde. o interior c 400 rs. puru o exterior
jielu electricidade, banhos do luz o do ÍCstado. Éscriptorio, Travessa da so de, construcções e reparações rio me Witte.
brica, por seu representante, c quo
êlo Eçcretario
do
liilòri-r e du jior objecto.
Desdo
hoje, Iodos 03 Sé ri;:10;
massagem.
do
J> Jusliça, Iodos os dins,
irtflshinos,
montagens
NOVO
CARIOCA.-Movois,
so acha actualrnerité no palácio do
prédios,
tlu 1 às
Cartas.—Não ba limile tlc
poso dias uleis dus 12 Os 2 do lurde. Ruu "["tiH.AGHIClO
itislullnções electrieos e do fobri- AO Inpotes, capachos, colchões, ai4 boras tlu tarde.
% ALFAIATARIA *
governo.
ou dimensões jiuru eslu clusso do D. Veridiana, 30,
DE CAMARGO.- cas, levorilamentos dc
-Ovis- mofadas, otc—José da Costa. Rua
secretario du Fazenda
plantas,
£"
Iodos correspondência.
Escriplorio
rua
do
Sunla
n
Tho-r
— McASA LEVY
Bo os tlins.
Estabelçcimonto
lorios, orçomenlos, projectos, divi- do S. João n. 55.
AV1LEZ.
SAUL
DE
Trabalhos
"
As cartas não franqueadas jiagaperfeitos
resn n. 13-k, Residenciu: rua Mu- soes
JR.
musical fundado
o demarcações do terras, na
dico. —Molestins syphiliiicàs, du
Tjo secretario dn Agricultura, sc- rão no destino o dobro do
sob
medida
'le,
Serlorio n. 7H.
em
porte ou
1800.
"
Rcsidenciu: SmporSatiorcs e
capital o no Inlorior.
iiervosns e du infância. Con- jor
¦
guridaá e sextas-feiras; du 1 ús insiifílciencin; as de
'10...
,,
procedência cs-1
Pianos — Aluguel, 20$, 25.-?,
"""
Lurgo do Thesouro ri; 1,
3 horas.
Rua do Rosário, 25
JOÃO b_NTH.^EscrÍplorio Rua Marquez do Ylú n. 83.
trongeira pagarão
exportatío-.-es
400 rs, por 15'
J\\\.
Planos novns — Desdo 1:500:-;.
I esquina dn run Quinze tle Novem- Ari,
NO TMDUNAL DB .IUSTIÇ.A
run tia Qiiilandu n. 7, sobraou fracção.
gramma?
IOO3OOO.
70$
o
Prestações,
A* rua Marechal Deodoro. Ca- Nos íicluaes bilhetes poslaes ou bro, tio 1 ús 4. Residência
ruu Ta- do. Residência: ruu llambé n. 2.
Francisco Palani
Dentistas
IRMÃOS — Grande ím"v
Planos usados—Desde 800$.
ftOCITO
mara Criminal; segundas e quintos- earlus-billieles as taxus serão com- mundaré n. 40.
Derrelli
AJ
du Vinhos italianos em
CASTELLO, cirurgião
portnçõo
T|ll.
FAUSTO
FERRAZ.—EscriInstrumentos e aecessorios.
furas, uo meio-dia.
Cnmarn civil, pleladas com sellos ntlhesivos. iTtlR. RUBIÃO MEIRA.-Ciinicn At
ÁLVARO
dentista.
Gabinete o residência: cascos, gurrnfòes o garrafas. LicoBeclisteln. — O roi dos pianos.
"medico.
jiiorio ú rua Sunln Thcrezo, C.
quartas e sabbados, uo meio-diu.
A laxa
iniiiiinu dos munuscri- i
res o bebidas li nas. Conservas, frueChefe do serviço tio cli
Resitloncia: ruu Condo doSarzctlas run do S. Bento n. 18, sobrado.
FINAL,
CASA
NO ItlllU.M
Preços som comjietcncia,
—
etc.
Vinho
tns,
salames,,
o
tln
estrangeiro
Sunla
Cnsn.
Hesidencia
nica
Quinado
será
do
pios pura
LIQUIDAÇÃO
n. 20.
do S. Bento
PAULISTA. Rua
XVMII.IO DEZONNE— Cirurgião de Freund Ufa lior & Comp., de TuQuintas feiras: dr. Clemohlino de 250 rs. o dos amostras tle 160 rs.
LEVY
&
IRMÃO
51.
tle
L.
Limeira
Barão
n.
Alamcdo
\
Grande sortimento de can. 50 A.
Souza e Castro,
S.ADVOGAÜOSJ.J. SARAIVA -"dentista, formodo nn Bélgica o rim. Rua da Eslação, 23„ TelephoVales.—Os tomadores do vales Consultório—S. Benlo, 46, da 1 us
juiz da 2." .vara
Rua Qfít/üe de Novembro n. 33 jios e casacos do feltro o casemira
O" JUNIOR
de orphams o ausentes
o FRANCISCO DE no Brasil, com 15 annos dé proli- no, 517. Cuixn, 276.
o 4.» cri- pagarão nlém da taxu o registo: 3 horus. Telcpliono, 841).
minai, tis 11 horas: dr. Miguel do nlé,26$, 400 rs.; ntó SOS, 700; oté
Tem seu gubinele em Juhít,
CASTRO JUNIOR, lém o sou cs- cu.
BEV1LACQUA. — Pianos. paro senhora e meninos. Morins,
& COMP.-Imporlndoros o flASA
A. LUIZ DO REGO; medico
cretones, zopbires, cassas brancas c
Godoy Moreira e Cosia,
AJ musicas o instrumentos.
juiz dn 1." 100?, 1S2O0; uté 160$, 1S750; nté BR.operador. Cirurgião lo Hospi- criptorio à ruu do São Bento ii, S. Pnulo.
LION
Poulo:
ruu
do
cxjiortatlorcs.
S.
homens o
tle cores, camisas paira
vnrn tle or|ihnins e ausentes e 3.» 200S, 2$250: o
65,
tios
melhores
aluguel,
de
Pianos
500 rs. |ior 100$ ou tnl tlc Misericórdia.
DIAS
GAI.VÃO, ei- Commercio n. 3. Sontos:
Consultai;rúa
sonhoros, linhos de cores firmes o
criminal, uo meio dia ; dr. Augusto frncção excedeu le tio 200$.
proça da nutores, n 20$, 25$ o í!0^.
JUVENAL
rurgião-tlentistu.
Gabinete
o
ro
J. H. Dli OLIVEIRA PENde S. Bento ri. 0.3, de 1 hora iis 8,
Republica n. 34. Caso matriz: liam
outros urligos pora liquidar
de Meirelles Heis, juiz dn 1.» vnrn
Pianos usados. Ató 31 do dezem- muilos
lí' obrigatório o registo de cartas
DR.
TEADO.- Run Direitu n. 22 A. sidcncio: run do Rosário n. 23 sob.; bu rgo.
Residenciu:
rua -!ns Palmeiras ri.
menos do cuslo.
cível, commercial e criminal, ú 1 remettendo vales:
bro liquidamos pinnos guruntidos, jior
coiisiillns
o
ojicrnçôòs
das
8
da
modas
Das
11
2
á
1
e
4,
nos
dius
os
11. Telojihone ri. 1,019.
horn.
& MONESI. Casn do üesde 700S000 a 1:100$000.
Registo com calor.—Limite munhã ás 5 lioras*tla tarde.
uleis.
/UMISAS E CEROULAS líquiSabbados": dr. Urbano Marcondes ximo 300$.
DA SILVEIRA
SÍÍ
representação, commissão c conMORELLI
TU!. XAVIER
Rosnich, o melhor o mais resis- v^tlam-scpelo custo real no Fabri-de Moura, juiz tln
mallet.
Cirur- signaçao. Agentes neste Estatlo da tento
5.» vara crimiANTÔNIO LUIZ DOS SANAs carlos julgarão, além do por- Ar medico. Consultório: rua Dios
de todos
Maurício
pianos.
ca de gravatas, A rua Direita n.
nnl, provedorin, feilos dn fazenda o le, registo o
Executa
lodo o -casa Cario Erba, tle Milão. Lorgo
gião deu lista.
outra qualquer tnxa a reila li. 0. Residenciu : rua Vinte c BB.TOS WERNEOKe DR.JOSE'
E. Bevllacqua & Comp.
(.ronde sortimento do gra25-A.
execuções criminaes, oo meio tünMENDES, advogado*. — Fernando qualquer trabalho jiolos mais mo- do S. Bento, 3. Caixa, 220.
estão sujeitos, uté 10$, 300$ ra. Qunlro do Maio n. 35.
quo
dr. José Mnrin Bourroul,
Rua de S. Bento n. 14 A—S.Paulo. votas por preços sem rival.
Nobre
sólicitador.— (lentos systemos e por preços rodo Almeida
dá o 150 rs. |ior 6$ ou Íracção dc 6$
juiz
deposito
2." vara
eivei, commercial o cri- excedentes,
Esçrijitorio, ruo lifiijumiiii
Cons- zooveis o compatíveis pom a éjioco. JAUMAITRE—Grando
BH.~VIIÜÃtb~RRÃ7»TJÃO,—Cli"
•tle
VIOLÃO DE OURO.-Grancascnnras, forros,
espenico
metlico-cirurgieo,
i U HON DIAI31.E — Ruo Direipnnnos,
minai, ú 1 hora.
tle
Noonsultorio: ruu
Quinze
Innl, n. 7.
E' facultativo c porte das cartas ciolniciite moléstias
Rua do AOdo fabrica do instrumentos do -**-to ns. 17 e 19. Telojihone, 46,
dos
orgnins,
etc. lm|iortoeão directa.
NO JUIZO 1-KllUItAI.
vembro, 53.
c obrigatório o dos outrus corresn. cordo. Única premiada na exposi- Importante estabelecimento do rou
BONIFÁCIO DE OLIgciiilo-urinarios, dc pelle o sypliiQuitanda n, 4. S. Paulo. Caixa
Audiências eiveis:
quintos loiros, poiidcncius.
— tranConsultas
dc 1 és 3, rua dn BR,JOSE*
lis.
VEI RA ÇOUT1N IIO'.—Ilstripto- flADINHTE AMERICANO DOS 032.
ção do S. Pnulo, de 1002.
ao meio diu.
pos feitas para homens o meninos,
AT
Rua do S. João íiiijiermeaveis. ele. Preços sem comDENTISTAS Amadeu Ribeiro
Bon Visln n."41. Residência, largo rio n run Direita, 37 A. Residência:
cisco Pistorcsi.
Audiências criminaes: sextas feiras
EV2cr_icos
34
e
88.
30
II,
33,
Vieira
telephone,
100.
Liberdade,
ns.
da
Rocho.'
Especialisc
da
M.
Jaguaribo
rua
n. 1)8.
ao meio dia.
peloncia.
tus cm Irabalhos a ouro, como seIRO M. DE REZENDE.
AUHEI.IANO
DE SOUSA
TRANÇA.—O prolessor Francisco
ESTRELLA DO
3. ALVES DE LIMA, do 1\\\. PEDI
l|R.
etc,
de
artigos
Procoroas,
obltiroçOes,
Importadores
para
BB.OLIVEIRA COUTINHO.—Es- jam:
At
At Kutjenio Vuono, íecciona
Clinici
Ar
BRASIL. Grande c variado sorPARIS. Universidnde do
pelo ALFAIATARIA
Rua do
ços no oleunco de todos.
Egrejac Evangeücss
ú
rua
41.
Residendo
S.
Diroiln
criptorio
Bento
ri.
Run
hguphotographia
n.37
americano,
A.
Resimethodo
francez,
cusimira»,
diagonnes,
liineiito
de
S. Bonto, ii. 30 A, (sobrado\
1." KuttKJA I'AANlll:..ICA~Pll|-..SnY~- U|icrador tio Beneficência Portu- ciu:
rua Florencio do Abreu, lli). denciu : alameda Nothmnnn n. 7.
Run de S. Bento n. 58. (entre
rndos, nntigos e modernos, inelu- sarjas a cheviots, Preços
— Esjiemódicos.
teiuana.—Itua Maranhão, 0. Aos guozn e dn Snntn Cusn.
03 lorgos tio Rosurio o S. Uento).
sive cal:e-wolk.
F. S. LANE, dentista, otixida
Silva
Braga. Rua
Agostinho
BICUDO~Clim- TURSíáLBUQUERQÜE RÍNHEINEVK)
NEVJI
domingos, ús il e meia da manhã ciolídode: Vias urinarins, molesBR.
100.
Caixn
n.
Altende chnmados em casas par- Marechal Deodoro, 1.
lindo polo nn. i. o: kmkiison o
tias de senhoras, partos e cirur- BR.
ca medica
cá. Especialista em muc ús 7 e meia tia noile, cullo
ticulnres.
Es,,eCÍ0lida,le em
—Consultório: ruo lesfías de
jm"BUCT PAGOEN.
crianças.
Residência: if^rh\?„lAl^„0níJ.?nGn^l.^
b uo; ns 4 e mein tln tarde, nulo gia cm geral.
Escriplorio, rua da Quitanda,2(sob.)
4 LFAIATARIA CARVALHO Recados, por especial favor, na
Rua
Direita,
39,
S. Bento, íü-A, de 12 o meia tis 3 alameda tios Bambus n, 71. Con'FREIRE—Importadores do
protheae dentaria.
bíblica. As
ftASA
casa de musicas Lovy.—Rua Quinze A. Cosa especial em roujias feitas
quorlos-feirn, 7 e meia
meia. Residência : rua Brigadeiro sullorio : rua de S. liento n. 43, TJR ALBERTO PENTEADO. — sobrado.
^-'loucos,
ferragens,
d;i noile, cullo publico.
períumarins,
Pastores,
"liOUTOR
sob medida. /•'. /.. Carvalho. Largo
33.
At Éscriptorio, rua Quinzo do No
Tobias, í)4-A. Tcleplione, H01.
da 1 ãs 3 horns.
L. LACA11.LE, cirur- crislofle, metnes finos, armarinho o de Novembro 11.
rev. dr. J.
H. Smilh e Erasmo
do Rostirio n. 8, sobrado.
32, sobrado.
vembro,
¦*-'gião-ilciitista. rua do S. Bento, objectos de iihnntosia.
Residenciu
Preços moBraga,
E.~
BACELLAR,
medico.
R. PAULA LIMA.
hspec. cm
Papelarias
74, sobrado,
dicos. Rua tio Commercio n. 7.
â I.FAIATARIA
DR.Syphilis o moleslio vencreos. run dos Tymbyras n. 17.
Eoiieja Evangélica Pnr.siiYrr.RARUOSA.
niANA Unida. — Alameda Bambas, tio ciiiuxi-cahelludu
typographia, enen- -"-Roupas feitas sob medida. PreMARIANO
CORRÊA. —
Alameda Glclte, 71».
a do3 jtallos. Cou- Residência:
ACQUARONE-Imporloção,cx4. Aos domingos—cullo
¦ dernaçflo,
fabrica de ços módicos. Comjileto sortimento
Direiln n. 20-H, BR.Escriptono: largo «in Só n. 7,
IjiJ»portação, commissão c consigno- IJAPELARIA,
publico, oo sullos o curativos: ruo Quinze do Consullorio: rua
pautação,
meio-din e tis 7 horus da
sobrado. IlesiQenclu
«livros em branco e artigos para es- de casimiras. Execução garantida.
alametln Banoile; Novembro, "4— ia 1 o meia ós 4. tle 1 às 3 horas da tarde.
vinhos
o
liem
Especialidade
»•¦¦-¦•¦¦•
"-¦•
3.' TAUEI.I.lAO-ÂNGELO DE çüo.
escola dominical,
ús 11 horns da Altende a chamados.
rão da Limeira u. »7.
crijitorio.
crijitorio Dttprat tf Comp. Ilua Di —Rua do Hosario n. IC.
ARAÚJO—Caiiioiiio—Travesso do cores. H. Florencio do Abreu n. 70. reita. 14.
manhã e reunião tln Sociedade de
Tcleplione, 6S5. EndereA^ConsuIlòrio! Rua Direitan.O.ReCARVALHO
DE MEN
n. 10-A.—Resiuencia—Ruu Ver- Caixa' 381.
B MODA.-Alfaiataria. KslorçoChristão. A's quintas-feiras,
VIEIRA DE MELLO-Cli4 COMP.—I-ojiets, ARTE
||H.
ODR.
ço telcgraphico, Acquarone.
DONÇA lem seu escriplorio de gueiro, 29-A.
-"
Ar
Complclo e variado sortimenás 7 horas jlu noite, culto
dc moléstias da sidencia, Rua IRinlo Freitas n. 52.
nu»
nica especial
cspecii
VANORDEN
'
typofrrajihia,
íivros
em
branco,
publico.
tia Quitanda n. 1.
ta de casimiras; execução garantiPastor, rev. W. P. ti. de Corv.i-: pelle c syphtlis, órgãos genitaes e
LAPA & COMP.. rua de SSo encadernação o objectos
OLEGARIO DE MOURA.- advocacia a rua
IABELLIAO DE PROTESparj cseri- do. Novidades mensaes.
Preços
A •Bento n. 63. Importadores devi- ,
BR.
Ibosa.
Da Sanla Cosa tle Misericórdia. E* encontrado do 1 hora da tarde ¦1» 1
do Rosário, ns. í) e 11.
e litulos, José
dc
letras
Rua
TOS
j urimtrivs. Consullorio: ruu du Quidi-ante.
ptorio.
em
Rua dc S. Rento n. (>S.
módicos.
CulESA EvANtiF.i.icA PnEsnvrr.- landa
n. 1. Residência: alameda Cirurgia
cm
geral. Consultório;
Rodrigues Pereira. —Cartório: rua nhos, licores finos, roupas brancas Caixa n. 143.
tia
Moreira.
Costa
J. M.
biana Italiana.—Rua da Alegria, Glctte, 101. Telephone. bio.
e pcríumarius. Comníissèo e consiRun Direita n. il. Residência : AlnJOAQUIM A. SANT'ANNA do Commercio, 15.
DE VISITAS.—Man42, Braz.
Alia domenica. 12, c 7
giiação.
tem seu éscriptorio o travessa da •
li. AI.VIM.—Clinica medica. Rc- meda dos Uambús n. 00. Telophono ODR.
'
tlÁTVTÕES
cen2$t)(X)
o
dem
imprimir
m.
Alia
Geovedi,
por
7 p. m. íervici
DÁ SILVEIRA,
•>.
p.
j
Sé n. 3.
sidencia: rua Episcopal n. 12. n. 537.
Livraria
Magalhães, que
to, nu
religiosi. Paslore, rev. Giulio SanJOSE'CÂNDIDO
«."tabcllião. Éscriptorio : travessa
Fazendas e armarinho
Consultório: rua Direita n. 0, das
um variado sortimento, por
PAMPHII.O
DE ASSUM-i dn Sé 11. 2 A. Residência: rua Alegumetli.
VERDE—Es|icciolidade em
possuo
3 ás 4.
ilomiitio
Faculdade
de
MeDR.
—
Rua do CASA
Escriplorio á travesEuiima Evangélica PmsnttB»
PÇÃO.
pela
preços sem competência.
liotinns finas. Preços reduzidos.
gre do Luz n. 13.
de
Janeiro.—Clinica
do
Rio
dicina
n.
4,
sobrado.
Commercio
27.
biana Independente.—'ilua 24 «le IMl. AMARANTE CRUZ.—OpÒsa tia Sé n.
Residência:
V«c«?/ife Papa. Rua de S. João n. 4.
de protestos
Maio, 60. Aos domingos — ás 11 c ** radore parteiro. Especialista de medico-cirurgiiO. Especialista nos rua Galvio Bueno n. 121.
Atelier de Costura
02."\TABELLIAO
do letras e titulos «le divida.
45 mis. da manhã, e 7 da noite, cul- i moléstias
dc cènhorai, parlos d moléstias dos pulmões, coraçáo e
Especialidade eni --0 _ ¦¦/.- ~
Photographias
<>im |iratica nos f|RS. RAPHAEL A. GURGEL V.\ Sestor Rangel Pestana, teniiOsou
to publico;
às 10 o meia da me-1 operações. Protica todas as ojipra- systema nervoso.
FRANCISCO SO- cartório ã roa da Quitanda n?2I. 4fr:4t ¥e"/-¥; ronjias I.rança*
do Rio de Janeiro a S. Af MARTIM
VIEIRA. photORrapho.
nhã. escola dominical. ,\'s quortas-l çoes
cirúrgicas
o. gyne«-oIogicas hospilees
—
PAES DE FAMÍLIA, acon
HR1N1IO.
Éscriptorio: rua Di-'
TA1.ERIO
Rua Quinze de Novembro, 19, AOS
feiras, á< 7 horas da- noite, culto' pelos processos mais aperleiçoados. Paulo.—Residência :—Travessa-. dos
selbamos nunca deixar (altar
Apromptam-se vestidos e enxoI
.vila 11. 25. sobrado
i NTONIO HIPPOl.VTO DE MEConsultório
n.
8;
Rua
Gunvanazes
sobrado.
¦A DEIROS. !."> tabellião.
Carto- vaes para casamentos c Iiaptisados
publico. Pastor, rev. Eduardo Car-j< onsullorio: rua do Thesouro n, Direita n. 24; de 2 ás 3.
na casa o
;os Pereira.
IP,
das 12 ás 2 horas da tarde. TcALMEIDA PEDROSO,-Es- rio: travessa da Sé n. 4. Residen- com todo o capricho,
observandoPHOTOGRAPHIA de
DR.criptorio : rua Dirciln
Eoiieja Evangélica METiionis-ilcphone n. 709. Residência: rua Sete
n. 12. cia: rua Genebra 11. 18.
sc a mais recente c elegante moda. GRANDE
fundada
José
Wollsaclí.
Casa
Oculistas
ta.—Largo 7 de Setembro, 8. Aos; de Abril n. OU. S. Paula
Residência : alameda
Barão
de
Na mesma casa se fabricam esc j em 1880. Rua Direila, 2.
s i.
FÍR.MO DA SILVA,
domingos—ós 11 horas da manhã.
Limeira n. 120.
concertam camisas para
homens.
ALFREDO
OPIITAI.MICO
4.* tabcllião. Carlorio: rua de
DE GUI,;scoIa dominical; ao mcio-<lía,cnl- IJR. CARVALHO RAMOS.- Mo HOSPITAL
Confeccionam-se lambem colleies
Vermelho, rua Pires
(Morro
RODl.lGUÊi.S. Bentõ"n.""22. Residência:""niã
ADVOGADO
PHOTOGRAPHIA
to publico;
dico, operador e parteiro.—ForI.HEHME C.AENSLY. antiga dos Fratelli Branea,ã.- Miiso. Ver
ás 6 boras da tarde.
f|
sobre
senhores,
Ar
medida.
da Motta n. 129).—Clinica das moUOS SANTOS é encontrado'. Sebastião Pereira n. 88.
para
reunião da Liga Epurosth;
mlfugo--Antl-febril.--Anti-coIeriFaculdade
<JLindemann.—Photograde Mediana
Gaenslg
ás 7 {modo pela
Attende a encommendas para
mais conhehoras da noite,' culto publico. A'sjdorHio de Janeiro. EspecialistaTm lestias dos olhos do prolessor Fran- no seu fscrinlorio. á rua Direita n.!
tle lodosos systemas. Copias co. O licor hvgicnico
"concessionários
pbias
'obrado,
das
cisco
Pígnatari.
Consultas
8,
12
Interior
ãs
4
da
o
larde. i
gratuie ougmcntos. Grande collei?çâo t'e cido. Únicos
para
quartas-feira, culto
publico, és 7 i moléstias das senhoras, crean«?is, Ias
rua
o*
de
teias
Residência:
Brigadeiro
as
naTo-1
1'ri'i..,- sem eorapetencia
para
pobres
Fratelli Martineui. S.
fáora» da noile. Pastor, Antônio tie c syphiü», (com mais dc 16 annos
vistas de S. Paulo.—Hua Quinze de O Brasil:
eionalidnde». Todos os dias das 8 bias n 73.
Sousa Pinlo.
Paulo: rua Quinze de Novembro.
Novembro n. 28.
elinica civil c hospitalar). AttenTADO
DE
MENDONÇA
9 horas da manta
¦—¦««»—¦
¦¦-* leiloeiro
tnl.
EonEiA Evangélica Methodista dc a chamados para qualquer pon- ãs
Santos : roa Quinze de Novembro.
olficial do Real
ConI f| DR. GABRIEL LESSA mudou] FUR1
—}"
Itauasa.—Rua dos Immigrantes, to c a qualquer hora. Consultórioí T|R. ATAl.IHA FLORENCE
REI DOS-BÃRATEIROS.- Pharmacias e
«eu escriplorio dc advocacia solado Inglez, matriculado na Jun1
Drogarias
139 Aos domingos—ás 11 horas da : e residência, ma
Marechal Dao- ¦" Espcc:
olbos. ouvidos e gar- nar-í a rua do" Canr.o n. 19. sobra-', ta Commercial, (az pagamento im- AOÃ. A. Rodrigues
Bahia.
Rua
j
j
Consultas das]gania. Cons: R. 15 dc Novembro,! do, ondeè encontrado das 11 horas! mcdíalo á venda.
manhã escola dominical: ao rocio-; doro o. 5, sobrado.
KOCH.-E" supt-rior
Éscriptorio
e Direita n. 27. Moda», f«z»ndas,condia, culto publico; ás 7 horas da^ S ãs 10 da manhã e de 1 ás 3 da í 53—das 12as 3. Res.: rua Paulista, \ da manhã ãs 4 da tarde.
Scott e mais barata. —
a de
Residen-* agencia .- rua da Commencio n. 4, fecçõesc armarinho. Novidade?? nor EMULSÃO
'largo da Miscrkordfc.
ria-.
i Pharmacia Ferrai (Braz).
12
noite, culto publico; A's
todos os vawi»»
A (Libetdadal.
Rua do Gazometro n. 165.
quinta- : tarde
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HORÁRIO DOS TRENS
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BR.

EUcirÕES Sll7VA7õdvoiã-

SOBERANO DOS LICORES*
— O Licor tio Eucnllptus, fa«
briendo por Aleixo Nuvoli, em Botucntii, íoi premiado nu Exposição
nu Tuiti.ví, em 1808,
o nn tio St
Luiz,
om 100Í, com medalhas dt
Depositários
em S. 4*11010,
prata
F. Popini & Cornp.
f\
"

Casas lotcficas

"A

O GATO PRETO;-Agoridâ~dã7
-í^-Iolerins da Cnpilnl
Federal,
Si
Paulo o descontos,
Largo do Tbe<
souro n. 0.—José Julio Rodrigues.
lindor. telegr,: Goloproto.
GERAL DAS LOTEAGENCIA
RIAS DACAPITAL FEDERA^,
— Rithcn Guimarães. Hojo o sempre,
muitos contos. A forlunu quem da
é o lotorio. Rua Quinzo do Novombro n. 27-A.

c

111A LET UNIVERSA L.—Domin,
hjos La Shctlea tf Irmão.
Vcq.
tlom-so bilhetes do todas as loterias,
—Rua Quinzo do Novembro ti. 3orGERAL DAS LOTEAGENGIA
RIAS DACAPITAL FEDERAL,
fiintludn polo
actual
proprietário,
Julio Antunes da Abreu.
Rua Dií
reito, 80; Sotisfaz-so
qualquer pedido do bilhetes
o
intoriqi
jiura
com a máxima pontualidade. Caixa, 77. S. Paulo.
Agonclãdêlõ.
CÃ"'sTTÕT~ÉRÍCA.
das as loterias. Vendas por atacodo o a varejo.
Dá-se vantajosa
comrnissão em qualquer pedido paru negocio. Pagam-so prêmios dotodns os loterias.. Amnncio Rodrigues
dos Suntos & Comp. Rua do Rosarion. 2. Caixo 106; telcpliono, 109 A.
S. Paulo.
Hotéis

OTEL BELLA VISTA— Lartl
Rua da Boa
Irmãos tf Comp.
Vista ns. 32 o 34. Quartos para fámilias o cavalheiros. Preços rriodicos.
DO OESTE. — Guima«
HOTEL
rães & Comp., Confortáveis apo
familias
o viajantes,
sontos paru
Largo
S.
Cozinha
a
brasileira.
Bento. n. 6.
E CAFÉ' GUAEESTAURANT
RANY.—Rua Quinzo do Novembro n. 52 e rua da Boa Visto n. 15.
Conserva as portas abertas ató á 1
hora da manhã.
PAULISTA.—Rua da
HOTEL
Conceição n. 135. Em frente a
Commodos
dè
Eslação da Luz.
ordom e cozinha á braaf-'
primeira
leiro.—O proprietário, «Tbatíj Rebottças Sobrinho.

Barbearlas
QALAO LÍBANO.— Perfumarias
O recebidos directarnento tle Pariz
Largo do RoPessoal .habilitado.
sario n. 10.—Será fino Chiocli.

* 0;!". '^2i!lJhJ^
¦DireilílSada
ri__¦_$"p1*'°"',!' M ^ ^fSC,s£St,M

Casas de penStores
BUENO & COMP. estabeleci
p
vJTo dos com casa de ponhoroí nt)
rua Hoa-Visto, avisam aos srs. mu»
inudaram-so
tuarios quo
paru o
2-t, com
prédio em írenlo sob o n.
tinuándo a íaücr empréstimos a juros rriodico3, sobro jóias e objectos
do valor.
.

Wi

COMPETÊNCIA,
OEMiTEMER
i3 n cnsa de
do Lua Mepenlioros
dict,..u rua Libero Uadnró n. lõ B,
tjuantio sobre
empresta qualquer
penhor, a juros módicos.

«scorm AO BOTICÃO
UNIVERSAL

Dives-sos

'¥^^ TTHTV17RC

Santiago,
PROFESSOR.-Carlos
com boa pratica do magistéde
Minas o nesta
rio no Estodo
capitol; dispondo do algumas horas durante o dia, propõe seus serviços para collegios e casas jiartiPreços muito razoáveis..
culares.
Curso primário, intermediário esccundono dos seguintes motepias:
uriportugue;;, tratíúuz, geographia,
thmeiica, álgebra, historia universal
dos
ruo
e do Brasil. Residenciu:
Gusmõcs n. 81.
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Premiada Fabrica ÍIb* * * *

* * chapas tle ferro esmaltado
~_i>

CASA PALAZZI

Rua

O

EUGÊNIO DO AMAJOAQUIM
RAL PINTO, corretor do fundos.
Encnrrega-se de compras e vendas
do ucções. Éscriptorio: travesso do
Residência, rua
Commercio, 8-C.
Aurora, 68,
TIERREIRA DE MELLO-Antida
-I- go guarda-livros e
professor
escripturação mcrcanlil dos Institutos : «Svlvio de Almeida», «Sçiencias o Lettrnsj o « Commercial >.
Preços favoráveis. Rua S. Benlo,
ilõ-C, sobrado.
FABRICA 1)"É GHAGTrANDE
IREOS DE SOL.— José dos Sanimportador
tos Major, liibricanle,
e exportador tle chapeos do sol,
bengalas c sombrinhas. Vendas por
atacado e a varejo. — Rua Direita
n. 20. Caixa n. lt).
XPLICADOH.—Curso tle pre|iaEscola
o
Gymnasio
ratorios,
Normal. — Travessa da Sé n. 3.
Ur, Joaquim. A. SanfAnna.
DE FRANCEZ.PROFESSOR
Alexandre Lefécra. Ladeira do
Piques n. 7 H, sobrado.
Leite
AMERICA.
puro,
' frio c quente. Sorvetes especiacs
C1AFE*
Entr«'gas a
(nliricatíos a capricho.
domicilio. Café em pó, do primeira
de Novemqualidade. Rua Quinze
bro n. 12.
VENEZIA.NO. -Grande
BAZAR
sprtimentodc brinquedos e perfiimórins. nacionaes o estrangeiras.
Dentifricios e pcrfumarias fabricados pelo ilr. José Salerio.—Ladeira
de S. João n. UC.

111 CÃTTsTMril RÃÕÃ".- M ed icõ.

1 °

Calçados

ÍQÀLAO PARIS—Variado sortiO mento «lc pcrlumarias do3 mais
íabricantes, cosméticos,
afamados
navalhas e outros artigos.—FritenHua do S. João n.
da Leonardo.
'
20 A.

CASA NENE'

Seccos e molhados finos

ACADÊMICACHAPELARIA
Grande sortinrento te chapeo»
cartolas e ciae
feltro,
de palha
para crianques, gortos e boiiet<
<^s.
Stock de bengala» e guarda»
Ç*
chuvas. — Eduardo Patrima. Rua
de S. Bento •»* A

FERIMET

BR/USJCA

Rua São loão. 87

SÜPERARIS

*
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MICHEL — Ruo Quinzo
' de Novembro, 25.
Importação
CIASA
directa do jóias, relógios, brilhonfinas. Ulliiims novites c pedras
dades em prataria e objectos do arte. Vendas jior alacodo e a varojo.
Cuixo n. 4ÚÍ.
t

TabciliSes

87,

n.

*A'S QUATRO NAÇÕES. - José
¦A. Alces. Casa especial de guardos-chuvas o bengalas. Preços mais
vantajosos. Rua do S. Bento, 7õ-a.

1)

Leiloeiros

Florencio de Abreu
S. PAULO

—JrS-I^oberto Gardinali-^

Stolze & Stück

DS

Restauranls

DE~FRANÇA. - Soarei
HOTEL
tf Comp. Com salão reservado 9
Cozinha
bobilissimo.
dej
pessool
ordem. Diária 8$000.- Rua
lireita n. ,49.
Srimoiro

Qíjjecios religiosos

1)

e

HOTEL ROMA. Rua
GIRANDÍ3
ula Estação. Estabelecimento rçcommendavcl. Quartos confortáveis
o esmerado tratamento. Preços modicos.

PINTURA, deco
e emjv»p-?!ameoto
de prédios. Especialidade em anExecução primorosa de
núncios.
qualquer trabalho erthtico. fí. Franco. Rua Marechal I)»-<x1oro n. 14.
FFIC1NA DE
O;râçôe».
pintura

|
i
!
I

DE
CHAPEOS
DE
FABRICA
SOI_—Veadas por a'.aea«Jo e a
var«jo. importação ninKCTA.—José
Farina. Rua Direita 0.12.S. Patt»
Io, Brasil
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l_oçflo contra, a qxiéda, dos -iioellos

(Formula do dr. Pnulo l.imn)
15' o mais poderoso roínedio conlrn n Alopéoia o Caspn.
Em poucos dias- faz cessar a qúéda doscaliollos o provoca o croíclmonlo dos novos pellos.
Lübrilicá o porfumu agrndavolmente os cnlicllos,
¦Numerosos
attestados garantem o bom resultados quo lem produzido
èka soberana loção.
O TlIRICOL íip resultado do louças experiências do obulisndo espociajistn dr. Pjuilo l.imn, que o emprega nos doentes de sua clinica.
. O THRICOL enconlru-sc cm todus as lojas do barbeiros, pliormacias,
drogarias o no Deposito Geral

PrevereçSo — flo publico

PRÍY8LEG8ADO POR DECRETO N. 3.630

Do AI.LIUM SATIVUM, nnllgo e conliocido na lii.i.iiiopntliln.porém, pouco ou riunmonto
ustldo, J. .Coelho lltirlin.su piupnrtni hn cinco turnos,
do nina forma cspoclill, uni especifico unia
a
íulliieii/n o constlpnçoes, de uni a iirs tlins cirur
Annnroceiitlo ngorn vcnifodores do AI.I.IUM; prevenimos no
pnltllcti quo,.sc qufzcr ler n cerlezn tio Iuv.tr
cnsa
um remeillu especlíilinttilo prepuriido pnrn esltis nnrii
moleslias
devem exigir o quo Irn/. um Caolho iiindicto Vende-se
cm lodns tis plinrmnelns o drogarias tlu Hrnsil
ou «T
'
"!%».??> A«ei"cs nanas em s. Paulo
im ímpr

mQ&ABIA AMERICANA- RUADO COMMERCIO, 14
^çiiâ^vS?'___

Vi

È_

Conforme a opinião de pessoas entendidas, este separadòr é o melhor que existe, consiaerando-se
a perfeição do trabalho, singeleza e solidez da machina e a força diminuta que oecupa.
fiíém de muitos

7'*-'^*-^'i£^^U__â^

\' ,^^^^^h,' SEPARADOS DE GAFE'
/^»!_5_*./_í»_líai?*!$6!?_^

li t

PRIVILEGIADO COM A PATENTE N. 3.330

IS MELHORES CLÂSSIFICADÓRES DE GAFE SO MUNDO
Agentes geraes
Agenios
'RENCE
& COMP. Comp. Mechanica e Importadora
em

EifjuiiJação )

«Caixa

W3B_*»l_S_, t^U t\m.\<>^ÚW~**1\ V C9r?r/)ZfS ¦ ///'

I^osuta.,

SANTOS

de S. Paulo

S."3

Oaixa,

l^osta.!,

m lw IP /l

m.

..

'.

^

PRIVILEGIADO POR DECRETO

Monitor n. 5 para 550 a 600 arrobas diárias Es. 3:5QQ$Q0Q
Monitor n. 6 para 650 a 750 arrobas diárias Es. 3:75015000
Monitor n. 7
800 a 1000 arrobas diárias Es. 4:250$000
Os fabricantespara
com todo o rigor
¦contra osprocedei*ão
infractorés de seu privilegio.
orííiüos c SnfòfKSsiçSés íi .

_.

da,

Boa Quinze de Novembro, 38
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E' sabido que nem sempro a natureza se mostra solicita em ajudar os orgauis da geração, favorecendo as
funeções na approximação do parlo, Nesle caso, mão o
filho correm grande perigo. Graças ás Goítas salvadoras,
do dr. Van der Laan, -lal perigo desàppárecò; pois eom a
acção benéfica desle medicamento, íoraadò durante ó nllimo mez da gravidez, o feio tomará posição natural, o o
utero se preparará para um resultado feliz,
0 modo de usar 6 encontrado em cada vidro das
Gottas salvadoras. Chamamos a attenção das mães de familia e das parleiras para o.s altestados que estão sendo
publicados neste jornal.
As Gottas salvadoras são preparadas no Laboratório
Üomcepaíhico do dr. Vari der Laan, cm Porto Alegre.
XTnioos depositários
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_?*axilo c Campinas, com seeções tle mechanica,
foncliçíló iH* ferro e l*>i*oii_e9 sen*aria,
S.
caldéraria, e caiToçaiia

S.

sm locomotivas e

vagões de Estradas de Ferro
k ffioíograwa || Concerto g^ra!
Paru mais informações e preços dirigir-se á
14 E%á Lidgerwood
VANORDEN & C. fl .Hua do t_».Com_aercio,
JL'*ímIo
GampioBs

Jjlfe- Se Paul©
.-•-.-

Pj
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O ESPLENDIDO E RÁPIDO

1ÜLTURA DE FLORES, FMGT„„, „

F

i___E___í«_'

X_io9 Gênova e ISapoles

_'
ougmcntn a colheila dando melhoros o maiores produetos',
listes ADUBOS NAO QUEIMAM as plnntos e podem ser empregados em qualrpiei terreno.
Kllcs foram considerados EXCELLENTES pelo jury

díx

LAS

VAPOR

Parlirú de Sanlos no dia 13 de -março para

O emprego dos nfamados

Exposição

Agricola tle f_ilo IPamlo

que conloriu o DIPLOMA DE MÉRITO DE I.» CLASSE.
Elles foram oiinlysados e experimentados pelo

Classe dislincla francos -550; leiveira classe francos 130.

Iria e volta 20 por

cento de abatimento

•A *«olln is lambem valida para o-> vapores da Navigaziona üaiuinb
klttiiunu—t'loiio o. ltuliultiiio.
Eelflo sendo usados em diversas qhaearas e fazenda, desle listado o dos do KTõ e .Minas.
Para jitis-iagcns a mais informações com todoi oi sub-agentej
A3U30S ES CCIAES parn plantas emvasus. Pruetuctos para o tratamentü üas e com os iigon.u.
vinhas, legumes e as^voces iructlferas
Peçam prospectos e explicnçOes tt

liistiímo Aí>ronoinioo do Campinas

I_. -C^oeii^oz S»z Oomp;, íal>i-ic«f.intesi

KUA DO COMMEP.CIO, IS

«essa*

CiL12r__ POSTAL, 25S

<^>^> SAÓ PAULO <^><^>

^_g^3^

,_. Paulo - Hua do Gcz___ieroio n. 17
Beur_tos -- _iua Ge*aeral gamara o. 7

DBS

VTESSÀGERIES marbimej

uiuju Dimm

MESSAGERiES Mmmil

Faqucbals Posía. Fransalí

PauUEDOTS POSTE-VRANÇÃla

O

rápido

paquete

pontal

francez

ATLANT IQUE
Sabirá no dia 21 do corrente para

Montevideo e Buenos Aires

Os poquelci desta companhia tem camarotes da luxo e ventiladores electricos nos salões e nos camarotes.
II. IIAYF.R
Os serviços médicos, os medicamentos e o vinho de mesa são gra-

llluminado a luz electriea

CommandanU :
Sahira no dia 22 do crorrenle para o
Rio de Janeiro, Bahia, Madeira, Lisboa,
Leixèes, Rotterdam, Antuérpia e Bremen
Preços das passagens:
Epi eamsroíe (>ara Botteniam. Antuérpia o Bremen, marcos íõO.
ô
Rio de Janeiro, «K,í»0; terceira classe para o
Em camarole para
Rio de Janeiro 20*000.

luitoi.

Esta compsnbia emitte bilhetes de chamada.
Esta companhia de accordo com a Royal Mail Steam Packel Companu e a Pacific Steam t\arigation Company, emiltirà bilhetes de passegem de L* class*. £.* categoria, com direito o interromper a viagem
em quaiquer porto « ;>odeado oí *rs. passageiro» voltar om qual<ju»3P
dos paquetes das tres _mpanhits.
Para passagens e mais inlormações com os agentes

Eite pauuete tem toas o as mais modernas aeomn50daç5« pira pai«eteiros «íe todas es cllstè* etem cozinheiro portu/fcei a borda
Preço* d&« passageni M 3.* classe {-ara Madeira, Lisb**a a Leix6e$. incluintio vinho da tátst e importa do governo, 165SOO0.
Vcadíir.-w pisasgaai pôf» t% iR.** do* Apare».
Para fretes, paisagens e mal» informações trata-sa o_ oi a^at»*.

ANTUNES DOS SANTOS &C.

2£itB£NM-R BÜLOW &C01IPAMÍJÜ.

Em 3. Paulo i

n. Cl •• S. Pauto

Em Santos:

Praça
2%-UÀ\

ES

da

Rep-aelica

S&O

BEMTO

s_

1

Haüiburg-Sudamerikanisclie
Dampschisfffahrt— GeseHschaft
VAPORES A SAHIR
«Pernanbuco», 8 de março do
«Asuncion», 15 de março do
.Santos», 12 do abril de
dlaliia», 19 de abril de
•San Nieolas», 26do abril de
«São Paulo». 4 de maio de
«Pernambuco», 24 de moio de
cAslncion», 31 de maio de
«Belgrano», 7 de Junho de
O paquete nllenxão

• Rio Amazonas

Comm. env. í'«. M. TISCORNIA
Sahirú no dia 21 de fevereiro para

liio, Cjíojiova. e Nápoles

nceeitaiido passageiros para Marselha e liarc-elona com transbordo em
Gênova.
Estes vapores possuem esplendidos iopnres para passageiros de 1.»
e 3." classes e são iíluminados a luz electriea.
A 3.* classe ti insinuada do accordo com ouovo regulamento italiano.

Preços cias (t-ssaijei-is
Classe dislincla para Gênova e Nápoles, ("nncos 500; 3." classe para
Marselha Gênova a Nápoles, francos 130 j 8." classe para Uarcelona,
trancos 155.
—ilhetes de chamada
Concedem-se bilhetes tle chamada dos seguintes portos para Hio o
Sanlos: Gênova e Nápoles, frs. 148; Livorno, 150, Palcrmo, 153; Calania, 100; Ct«igliari, 165.
Rara passagens e mais informaçCes com os agentes etn 5. Paulo:
JoSo Bricccia & C», rua Quinze de Uovemhro, 30
Sanfosi A. Fiorita & C, rua Quinze de Novembro, 27

La Veloce

O esplendido c rápido vapor

CORDILLÈRE WASHINGTON
Lisboa, Vigo e Bordeaux

PETROPOLIS

Rua do Commercio, 16 (sobrado)
S.PAULO

JHÍfpiAi_n_M

paquete postal francez

1903
1905
1905
1905 Sahira no dia 21 do corrente para
1905
1905
1905
1905
1905
Os paquetes desta companhia têm camarotei da luxo o vsntilalares electricos nos salões e camarotes.
Os serviços medico», os medicamentos e o vinho da meia sia gntuitos.
Esta companhia emitte bilhetes Je chamada.
Esta companhia de accârdo com a « Royal Mail steam Packel Can*,.
Cocapany », emiuirâbilhileid:
panyf » c a « Pacific Steam Navigationcom
direito a iaterromp_ a viaCapitão-. J. E. FELDMANN
passagem de 1.* classe, L* categoria,
e podando os sn passageiros voltar em qail
S-tlira no dia 1 de março para o gem «n qualquer portotres
companhias
quer dos paquetes das
Rio, Bahia, Lisboa
c Hamburgo
Preço da» passagens de 3*. ciasPsra passagens e maia infonnaç»5eí coro »M sjjeatís;
l* pers Lisboa, rs. 1655000. incluindo imposto.
Para tratar com os agentes:

E. iohnston & C.

_T. 23-A

O rápido

a

Linha eommerciai a postc3 cüírc Ita.ia, Brasa! c PJaia
O rápido e esplendido paquete italiano,
illumiuado n luz electriea

COMPAGNIE DES

Nordeatscher

MAINZ

Rua tie S. Bento

Scliiiiidt & Trost

GOMPAGfflE

Sahidas para a Europa
'. em
8 de março
.
.
.
.
.
Coblenz
.
..
em 22 da marco
Bónn
5 de abril
Aichen
cm
O '¦¦•vi '¦ allemão

La Ligure Brasiliana
vi^/^Su^httiT* Socieiá Italiana tli Navigaziona
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RUA S.
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0 separadòr GOíMiW pode ser visto funecionamid iodos os dias em diversos Gsíabelecisnentos nesta caoitál.

TEM GRANDES OFFICINAS
em

„YRua do Rosário, 7-941

com grando

anítcceciüssciaj para ssPein sèpvtdos com prosnpíiilão.

---.',-;-. - ¦-. -¦-'.":•'¦ •»>"-'.'í-.*_-:>-.-.i''s_-'.,"- ¦

'Ip-_'-?'A*

Joã-) do Hio Claro, lislação de Morro Grande, fazenda Carangolo,
2:i de agosto dõ Í90-Í-. São Paulo, 20 do Setembro de 1904
Illmo. sr. ÁRENS IRMÃOS — S. 1'riulo.
Illmos. Srs. A II15 N S I R M Ã O S - São Paulo.
Rua do Commercio, 2-í.
Amigos e srs.
Tenho a sntisfaçilò.
"por"'mim"ii_"i'i'ntVo
do cornmunicnrrllies
"
catador Mara\'lque o"funcciomiudò^còm
Atlesto que o catador Maravilha, <!e sun inrnnçSo.à n machina n,a, comprado
passado esti.
mnis¦ ojic_rfo._coa.la que conheço «le hoje ,,,,,'a calar o ca f«;oj',^i liado .
lodosos
defeituosos
o
afSíando^m
grlos
^^^^ ^parando
obtido com o que tenho assentado cm." minta fazenda o marovilhóso.; trabaIb"o
egual, si/tão superior as demais . . - ¦;,:,-, utij hoje conheNp_meu;inodo.de |ionsnr, deve-se denominar o rei dos cataaores de ; C-(|.,S•,-.",
cafí.
Sou com c3timo c apreço
1'otii'ih v.v, s.s. fazer defln o uso quo lhes convier.^
L)e v. v. n. a. omi^u obr'.
Sou do v.v. s.s. amigo e obr.(Assignado) Arthur DiedOrichsen
(Assignado) Oito Jordah.
'
!
Cerqueira César,
do selembro de 1S0J
"~
Illmo. srs. ÁRENS IRMÃOS—S. Paulo.
rístação do Morro Grande, 15 do setembro tle líDf.
Amidos o srs.
Illmos. Srs. A lt E N S I H M Ã O S — São Paulo.
Venho eom a presente lhes cõmniutücàr quo o sr. João Faerti, seu
Amigos e Srs.
tiiachiriisln, me lez oiilrèga do separadòr Guárany-c còladõr Marav:calador
Maravilha, que ultimamente comprei do v. v. s. •
O
lha, .me de v.v. s.s. comproi; eslou onlisíáilissiimo eom o onlituo re-,
essas mar-ninus; o suparedor elasisillea/muilo bem j#l>P'3í"c .lotlas ns ckperiençins já leitas tem dado rusnltndo muito
sultadõ.ohtido corn
'-manejo
simples estíi ao, alcanço t\a qualquer nin- j salisínelor;», o seu ef feito eslá além do desejado ;oátãçãq excepcional ao
os cafés e o teu
cliinistaj o ralndor Maravilha laz um serviço o mais jn.-ríeilo possirl.vP rl"" l! d^stiliado e não receio dizer que ú superior ti quaesquer
vai, pelo que níio duvido cm assegurar que essas. inüchinas superam¦¦j-ónlKíH congêneres,
listou muito satisfeito com. a ocqui.íefio que em bóa hora fiz para
outras oonlidnidár.
!
ficam v.v es. autorizados a fazer desla "o uso quo lhos convier o' camplcmenlo tle meu machinismo.
j
sempre ús suas ordens.
Podem desta fazer o uso que v. v. s. s. entemlerem.
Sou com eslirna e apreço do v.v. s.s. amigo, ali.- o obr.'
(j'üm nlais [)llu estima do v. v. s. s. amigo obr," o et-.1
ÍAs3Í_h«j'do)'Ireiieà Carsaiiia,
(Assignado) An ton io Josú Barreiros.

fiogcsmoi? sãos srs. Ea«*í'a__rs_ ãáreni as sisao oncomniendas para a safra íuíiara

W^c *A'--: ^:*:.:^|I»«I##M|

o
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i Iiitedi

¦

'
- o v.*- ¦'• ''->:*u '• »'*¦¦<,.•
J-Vr*;'* •:.'¦>. .'V-¦'¦-¦¦¦>¦ .{¦'.¦)¦¦' -'¦' ¦ ¦* ¦'
-^-:".,'!'''.¦
't-v''^.
B£K_â\\»->« _-_- -•_ ¦ :--*,.'1_-',':,¦{' :, *í*C-t,;;.'.*l-:.'-ív* »-~ z tíf''"
-'"'." ¦" ''.*",''".
í";''*

1_5.

: nhamninos a ntlenção dos srs. lavradores para esse novo calador cujo trabalho snrpreliehdenlo é comprovado
por al"uns altestados auo
nbnixo publicamos, recebendo nós continuamenteu alfirmaçàó de que nenhum outro calador oeguulu nu enorme ciipacidadè
e perfeição de ser-

ipanliia MecKâiitóa c Importadora S.
de S. Paulo

DO

"üílif^
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S. PAULO

JOevido O, zilta da ctimbio os pres/os destes siiepui-íídoi/es
ficam i*eclti_i_.òs aos se-^ixiiities :

^^SS__Í_v^S_^^

acabamos de i-ccebeu*- os seguintes s

S. Poulp, 22 do outubro tle 1901.
Mns é a rninlin firme opinião tjuc o sopnratlor Ouarany tjiinnto no
r,nrvit.-o- t|iie fnz _ú também superior a totlos. Ello separa o moita
IIImos sn. AÍ1ENS III M ÃOS-S. Puulo.
mm uma perfeição
inogualavei o nssim tombem
qúc ntMihtim
Amigou o senhores:
oulro separadòr o nUin^e tpianto ii separação do jülgti
eufé miúdo iníe"°''v-„
Com a presente, tenho muita solisfntvflo em responder á sua nor„.. .„ i ínr™
.
,
r""CT0'1"
Ruril..., si me acho satisfeito eom o servi-o dó sepnr idor OiiaraV
?I«,u,ma (1"3mí!,',!';'-'r ° «pwiço de oulros sepa„ ,A^°
Declaro, pois, que estou muilo satisfeito, a ponto do S^ que o ' ™dÍ!*2' ?"?' ,°u0rno ri,'t° "'vltlí)' fim cfrcumstanpias favoráveis, lambem
l''"l"ll!",r m,",t0 ,,eP', mn?' ^Tn
separadòr Guárany sem contestação á „ mü^%ii'-vtwnimmia
WlavMW, PclP»'menlè nns
Í?„T
existe; ÜUeiMõ u Iodas as qúalidadeà qua ornamí \n\a\ di ™nmi\r ' f'jzfinílíls) um.scporodor soii.lt. de duração quasi il imitada; tln faeil
',,-'.
"rCeffi:
so
devo00",Prar
°
!
Q«arany
seu separadòr, examinei o lrabalho de Iodos os separadoros
separátlòrís existentes
«Sos|WesiTum
?W*«$?r.
, ,
v-,
a enttio formei ju a minha opinião quo o separadòr Ouarany offériiòõ, ' „ Ji?el
Mtnnin&
a v. s. pelo brill.anlo resultado que oblivo jm
pois,
do Iodos, as maiores vantagens paru um serviço continuo garantido.
!n RC,,„rn< ,- r,\,X,
"" ¦irany, podem v. s. s. fazer desta o uso" quo lhos onSi mesmo o serviço tio semin-idor Guarany fosse um pouco inferior ' "i(l''„
(i,.,,' - <com eslíma
'
ll"»°-«11no dos separodares de peneiras oscillanies, eu ainda o preíoririn,
norl i
por
causa do inovinienlo rolalivo suave dos eylihdroSj semprepreteriria,
Do v. s.s. amigo att." d obr."
ègunl,
mesmo com variações nus rolnçòes, dti o mesmo effeilo, einquunlo que,
quo
Assignado : Fausto de Moraes Salles.
os septiredores de peneiras õscillantes requerem iima rr.lação muitissimo egual, que nem sempre so lom.
Gorente da firma Salles, Queiroz Telles $¦ Com.
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ouir&s atestados,

ANTUNES DOS SANTOS & COMP.

S. PAULO
Rua de a Bento n 29-A

SANTOS
Praça da RefwWica a. 1

Parlirò de Santos no dia 20 de fevereiro

Rio.,

para

Gênova

o TVapoles

Primeira classe
Segunda .
.
Terceira classe.

650 franco!
509 franco!
1 Ul francoi

Viagem rápida
Ida e volta 20 % de reducção. — A passagem de volta é valida
também para om vapores da cNavigaaione Generaie Italiana — Florio
& RubaUmO.

Para passagens e mais informaç-jes com
agentes geraes no Brasil

Iodos o* sub-agentai g

SCmiIDT & TROIST
17, Rua do Commercio, 17

S. PAULO
SANTOS

7,

Rua

General

Câmara,

S. PAULO
7

SANTOS

,

