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Laç&o do Estado
í fJWITiS MITA

AVULSO 4-QO R6.

EXPEWEPJE
A remessa da folha começa a aer feita

do dia om que fôr realizado p pagamento
da assigriatura.

O importe das assignaturas pôde ser
enviado pelo correio, descontado o regia-
tro, ou por intermédio das agencias do
Banco de Credito Real de Minas, no Rio,
em Cat.agua_.os e em Bello Horizonte.

E' correspondente desta folha em Ca-
xambú, o nosso collaborador dr. Polycar-
po Víotti.

BXCERPTOSOOS JORNAES
«Tornai <Io Commercio

E"da esplendida secção Dia a
dia o seguinte trecho sobre a
causa das victorias japonezas.

À Dieta votoa ama moção de para-
bens ao Mikado pela victoria das ar-
mss japonezas no anno qae terminou..

Nito se limitou, porém, a comprinien-
tos. Accroscentou -lhes considerações a
respeito das cansas desses grandes tri-
nmphos.

E o que a Dieta vê, antes do mais,
para explicar tantas glorias alcançadas
em tantas batalhas de terra e mar,
não é a arte irreprehensivel dos gene-
raes, nao é a bravura, n&o é o pátrio-
tismo doa soldados, não é a admira-
vel organização das forças, não é tado
isso e uão é nada disso.

K' verdade que a Dieta não esquece
ingratamente a disciplina, o enthusias-
mo das tropas e a sciencia de seus
oom mandantes, e tanto assim que di-
rigiu palavras de agradecimento e de
admiração ao general qae commandoa
os sitiantes de Porto Arthur.

Pois acima das qualidades da mari
nha e do exercito japonez, acima do
merecimento desses milharesde homena,
eilá a intervenção efficaz, decisiva, de
um eó homem, o Imperador.»

Correio da Manhã
Por sua indiscutível importan-

cia e pelo interesse queoassum-
pto desperta neste Estado, não
nos furtamos ao desejo de tran-
screver na integra1 o conceituo-
so artigo de Gil Vidal, e intiitu-
lado Impostos inter - estadoaes em
Minas.

Eil-o:
«Communicam de Minas, por tele-

erammas publicados nesta e noutras
folhas, que ali se continuam a cobrar
impostos inter-estadoaes. Os mineiros
mostram-se receosos dé qae até lá
não cheguem os benéficos effeitoa da
uova lei-piohibitiv* da ...tii» importo-*»,*

¦ ¦¦. *-,t-frial recebéraor>niaÍ8~T íílogrementra'
talvez que quaesquer outros brasilei-
ros, por serem elles justamente os
que mais têm soffrido com a guerra de
tarifas entro Estados e entre munici-
pios.

Nao cremos que a iríegalaridade de-
miuciuda obedeça a propósito do pre-
sidente de Minas de contrariar a lei da
ÍJniílo. Repellem esta hypothese a re-
conhecida prudência e circumspecção
do sr. Francisco Salles, e bem assim os
precedentes de sua administração. Na-
tnralmente, não chegaram ainda ao
sen destino todas as ordens qae teriam ]
ciido expedidas no intuito de fazer cea-
sar immediatamente, em todas as esta-
ções fiscaes do Estado, a cobrança da-
qaellos impostos.

Caso porém nos illudamos, e o Estado
do Minas bem como todos os outros
quo não trataram de abolir oa snb.ti-
t.uir por outras as condemnadas fontes
cie receita, tenham resolvido, não op-
pôr se diroctamente á resolução do Con-
grosso Nacional, mas—manter a statu
quo á osperadas acçõos dos particulares
directamente prejudicades, ao governo
central cumpre empregar a sua influên-
cia, aliás decisiva, sempre que se trata
de politicagem, no sentido de ser neses
Estados suspensa a cobrança dos im-
postos prohibidos pela nova lei da
União, o que já haviam sido fnlmina-
dos pela magistratura federal.

Deve o governo federal impedir que,
em relação á nova lei, assumam os go-
vornoe estadoaes atti.üde egual a que
assumiram relativamente ás sentenças
do Supremo Tribunal, a alguma das
quaes formalmente se desobedecen, e
nem uma eó foi acolhida e respeitada
como interpretação legitima dò pacto
fundamental da Republica para levar o
Estado, convencido da violação consti-
tucional.a supprimir completamente os
iuipast s c.wlomnados nos casos 6Ín-
gula ros om que essas tentenças foram
preferidas.

E si o governo fe^oral nada fizer
nesse sentido, ros d nos o possuidores
dè j.'onoro»o morcadorias srbre as quaes
insistam os governos Psta.loRe3 em co-
brar taos impostos, reata-lhes o recurso
an podor judiciário federal,impetrando-
lhe o mandado de manutenção ou o pro
l.-ibitorio, rorriedio que a lei adopton
contra sua própria iníracção. E' uma
domitnda qne terá de sustentar o pre-
judicado'. Elle, porém, que te resigne,
e se disponha a pugnar pelo seu direi-
to. D i contrario, continuará o soffrer
ns conseqüências do oppressivo regimen
das fiutas maltipiicadas, snbmettendo
deqt'arto os governos a novos vexames
e extorsões.

A resistência dos Estados, mesmo
passiva, á oxecução dn. lei federal que
prohibiu os denomidos impostos inter-
estadoaes, soTá mais nm passo para a
dissolução da nacionalidade brasileira,
dissolução certa, fatal, si nio aejeyan-
tarem diques contra os quaes se que-
brem aB ondas do desvariò partícula-
rista que ameaçam submergir a União. >

í) Pala.
Diz Alcindo Guanabara ria

sua secção O Dia:
«Hontom,domingo, ao sentar-me á

mesa do trabalho' para"eácriyet «»tas
liuha.s, quando lá fóra o azul cantante
do céo convidava-me à su]b_r a monta-
"ha o ir visitar i nova estrada Sas
Furnas da Tijuca, ou descer á beira do
mar u ir admirar, ama ves mais, a pai-zagem intignifica da Copacabana, èòn-
foHMo qno nflo foi aem uma certa¦irrita-
V»lo, p ir ser obrigado a trabalhar paraviver, que alinhei as fedhas' de papel,em branco, mergulhei «
vasto .inteiro e quedeide um assumpto tolera
erraram um pouco ao ácalòe passaramom uegoida üobte o aum#ro do dia do

nosso illustre collega.. catholico a
União:— o artigo de fundo trazia um
titulo que me interessavai enormemen-
te, no momento de preguiça ou de fa-
diga, que atravessava: o de««ranço do-
minical.

Li-o cuidadosamente. O nosso pre-
zado collega doutrinava- nos sobre o
preceito do Decai* go referente ao re-
pouso dt septimo dia. Nelle, observava,
tanto se impõe o dever do trabalho
como a necessidade do descanço pe-
riodico. «Quem não trabalha nos seis
dias-infringe a lei divina tanto como
quem nao repousa no septimo.

E para mais frisar a eaa opinião
acerescenton: «Si o poder civil quer
andar de harmonia com ella (a lei di-
vina), não' ¥ta de íimitar-s» a punir a
ociosidade: deve egualmente impor o
descanso no domingo.»

.Jornal do Brasil

O começo da Semana Política
é o seguinte:

«Com o .inicio, do anno novo, e posta
de parte a guerra que nos bastidores da
politicagem tão accesa se trava entre
os interessados nas candidaturas para
os cargos de presidente e de vice-pre-
sidente da Republica, comedia qae, de
espaço a espaço, leva a representasse
sem que o povo.nella intervenha, pois
ha muitp qae do Brasil desappareceram
as eleições, um dos assnmptos mais pro-
fundamente importantes para o publico
em geral é adelictuosa extorsão de im-
postos interestadoaes.

A lucta fratricida das tarifas entre
Estados e até entre municípios é uma
invenção genuína do novo regimen po-
litico, conseqüência directa do infelicis-
simo desmembramento com qae impa-
trioticos è apressados políticos cavaram
a ruina da nossa grande Pátria, en-
fraquecendo-lhe os laços da homoge-
neidade nacional e proporcionando èle-
mentos para a orgia financeira qué, im-
pudente e deshonestamenté, se alastrou
por todo o território brasileiro, desba-
ratando-lhe as rendas, desmoralisan-
do-lhe o credito e anniquillando todo
o cabedal de honradez, de seriedade
e de prestigio qúe tantos annos de
capacidade e de probidade governa-
mental haviam accamalado.»

Gazeta de IVotlcias
Da secção 24 hora? extrahi-

mos este trecho :
«Em extenso telegramma tivemos

noticia da imponente festa com .qae a
p pulaçao de S. Paulo rendeu ao sr. dr.
Antônio Prado o preito da sua meré-
cida gratidão, pelo colossal trabalho do
nosso eminente patrício rio governo da
capital daquelle grande Estado.

A repetnaflaftPjÃufl-iftm -tido, «nn 4°?^
o Yjji^*-J»^^a.4.;*^mf-iÍ9tHção, embora;
adistríeta aos limites de um município,
constitue pára o dr. Antônio Prado
um dos mais invejáveis titulos de glo-
ria.»

A União
O seu editorial começa com

estes períodos
«Os fundadores das repúblicas uni-;

das que constituem o Brasil actual fi-j
zeram para obra ide erudição clássica
creando nomes romanos' para certos [
cargos.

Temos aqui o pretor e em alguns;
Estados o questor : esqueceram o cen
sor.

E pois devemos suppor qne a guarda
da moralidade está confiada ao director
de instrucção publica,- mesmo porque a
Republica abriu mão das funções reli-
giosas e tornou á instrucção leiga.

A escolha, porém, dò cidadão que
preside vitaliciamente a essa funcção
ria capital federal nos imprz romano
curioso. O cargo de censor dos costu-
mes foi confiado ao mestre das ele-
ganciás. E Petronio, com a laveza ma-
ligna e o eph-urisino refinado que o
caracterisam, ahi está a testa da Escola
Normal, ensinando ás jovens professo-
r*\s uma biologia com erndezas de na-
turalism.o taes' qúe o seu pantheisroo
parece derivado de Pah. Bem dè in-
ferior é a moral transudavel das glan-
dulas ophidicaa do «gnoaticismo hae-
ckeliano a que adheriu o pyrrhonico
director, sugando a peçVnha e es tra-
gando o paladár a ponto de não poder
mais^apreciar outra consa.»

Confraria do
elogioi •mutuo

no meu
m a procurabl. ofmoa

. Este sim 1 Ente sou eu.!
Sem nada tirar, nem pôr,
què nada sobra, nem falta;'
a cara que Deus me deu
ê esta, tal qual. doutor
Christovão de Freitas Malta

e não aquelle de 7
qne antes fora do Duarte
depois de um breve retoque;
pois tivera já topete
e andara pór toda parte
n'0 Malho, como Kuroki;.

Aqueila cara sovada ¦¦
qúe, pelo ariracundo,
o inundo todo viu bem
que nada exprimia, nada, '
pois por ser de todo o.mundo,
já não é dè mais ninguém.

E quanto amigo me disse
sem nenhum espálhafato,
mas deveras, convenci do:
— Belmiro, que garridice!
Eu nunca vi um retrato
Como aquelle, parecido!
E eu. pobre de mim, sorria
áquella amabilidade
tão sincera dò tal moço;
e, emquanto em silencio o ouvia,
deveras, tinha vontade
dé lhe torcer o pescoço !

-Desse modo retratado
só não se enche de pezar
quem reside num convento;
pois si eu não fosse casado
e me quizesse casar ...
não achava casamenJte?

Diria a moça: — Eu pena
què B. B. feia não fosse
como é feio aasim ~

Que vale um coração dece ü
quando a cara é de uma hyena!...

' * r * ' * 

.x 
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Até a fatura sogra
da terra o maior perigo —

ao vêr-me o rosto — alardeia:
Minha filha, este Uão logra

por se parecer eommigo...
no tempo que eu era feia...

Por isso o doutor agora.
Concertando-uie o clichê,
mostra aer. amigo meu.
e eu digo á gente de fóra
que não conhece o B. B.:

Este sim! E.te sou eu!
B.B.

—¦ ¦{:.•*,-¦..!¦ '.y-.y---. , ¦* . « ¦¦¦:'¦¦ .--yy-yy :ÁYozdaçrtíz
. (ÃJMT&AVl LBÃO «ÒUBB01CL)<y. Yx;"

«Madeiro infame ep er|i! Provocava
. Somente execração, desprezo, espanto.. Y:. ''mM^esfís .nie tòj«^ojl^ugn1í(íp-è-:sajBt« Y ¦••;¦

Remindo em mim a Humanidade v ,¦:

^jRediipói^-Tmè-^mbemY E cemo^e -qtií^ptp!' ;
Ein vez do oppròbrío atroz que inè áviltavjí,

-.Culto, gloria,, espleridòr..Eu não sonhava'Pudesse de tão baixo subir tanto. Y

Maria trouxe ao coílo- h^nra sem nojoè!^ Y
Deus, e, ria infancir, enéaminhòu-lhé os pa_soa...
—?A mim henr-i maior, talvez; tòcou-nat)? . ?

Deus carregou-me nos seus hembrus lassos;
Pregado a mim, do sangue seu banhou-^me;
Deus soffreu e expirou entre meus (braços I»

Villa Petiotè—Petropolis—190*.
,* 
"r-i.y- YY 

Affonso Celso

- Am.' *h Wyy.
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Ah! tudo, tudo, tudo, a doce e amarga,
Saudade punge, atra eimpi.dósamehte!

Y-x-Y^-^x. .&\iy AAy<.;'¦"- ";.y^A.-'(^íwyaty^

Fui amante, fui crente e esperançoso... Agora
Exilado do Amor, eem fé, triste e sósinho,
Por essa solidão yãBta e immensa caminho, . y. *;*;
Escutando, febril, um coração que chora. -

Sigo após a visão, a sombra gemedora
Das minhas ill usões—meus sonhos côr de arminho, -
Nesse grande deserto em qüe aos poucos definho, x
Meu passado de amor revendo, hora; por: hora.

Eu dormia feliz encostado ao teu seio
..Iluminado e nó... E súbito, desperto,
Crendo-te junto a mim naquelle doce enleio, - '

.yy,,. ;'.'. y'-.;; . x : '.-. 
y ¦>¦ _,";¦ y" ¦¦ - " 

A'-'A, •
Chamei por ti, chamei... Que triate realidade!
Vèiyi o olhar por tudo e vi tudo deserto '';'¦¦'.
E segui, soluçando, a sombra da Saudade!

*'
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Carlos Ribeiro

municípios

Aos nossos assignantes de
BpIIo Horizonte e de Gatagoazes
que nos quizerem env% a im-
porta ncia de suas assignaturas
por intermédio das agencias do
Banco de Credito ReaJ de li-
nas, laremiis o desconto de k%
em cada assígnatura ^e anno
c dc 3$ nas. dé .sepeí^tre.

Collegio Sul Americano — Rua
Haddock Lobo n. 131—Rio de Janeiro. -

Direct >ra, Rosina Del-7ecchio.

Da Campanha
Escreve-nos o sr. dr. Manoel Eusta-

chio Martins de Andrade:
«Confirmando minha communicação

do dia 27 do mez de dezembro, con-
testada em telegramma da redacção
da Campanha, vejo-me obrigado a
acerescentar o seguinte: os facultativos,
nomeados peritos no auto de corpo dei
delict) da menor offendida, responde-
ram affirmativamente o primeiro qae-
sito e ...

(Seguem-se algumas transcripções
a que não podemos dar publicidade,
porqae tystematicamente omittimos a
narração desses attentados).

Com estas transcripções extrahidaa
dos autos e fornecidas pelo queixoso,
verifica-se que o facto e verdadeiro e
nfto exploração p .litica.
-O queixoso è homem bem collocado
na sociedade campanhense, goea de es-
tima e consideração e não pôde, por
interesse algum, comprometter a honra
de sua familia e ó ató aluado político
doe redactores da Campanha.» '

O general Godolphiui assumiu o eom-
n^ndodo 6° districto militar. -

Correio
Movimento da agencia do correio

dessa cidade no anno findo:
;beceità

Renda do correio.. .. .. .. 44:907$630
Impostes sobre vencimen-

tos.. .. .. .... .. ..'.. .. 8g7á>088
Contribuição Monte-Pio.. 473$640
Diário Oflfciai.. .. .. .. .. 18$000
Depósitos.. ._• .. 262:445íj!461
Saldo anterior.. .. .. .. .. 971 «400
Movimento de fundos.. .. 7:992$880

317:696$099Total da receita
DESPESA

Vencimentos ........ ... 30:514$QÍ4
Eventuaes 567$750
Depcsités.. ...... ...... Í77:881$055
Movimento de fundos .. 106:769$050
Receita a annullar.. .. .. 616$200
Saldo que passa .. ...... 955$150
Expediente Y. ...... .... 392$880

Tola!.. ai7:696|099
VALES POSTAES

Emittidos \Í4!Ò .. .. .. \. 262:44I3$461
Pagos 1498.. .. .. .. ..¦:¦.;. Í77:88Í!j$55
Beémbolsrados 7.; Y; •.. .. 616$200

MOVIMENTO DEJ0ORM8PONBBNÍBÍA'..-
. «MALAS»'' 

*'; 
-'-'A-¦' x -¦

Expedidas ..
Rtcebidas .*.'*
Em transito

11.984

820

20 847,;¦;- Y;.x'Y''^«tal,..Y.
OBJECTOS DB; CQRBBSPÒNDBIÍCJA'.A 

ORDINÁRIA 
'"- í""" V- -

Expedidos ,...:.. .. 278945 ;
Seçébidos.;.. ...... 239.781
Em transito. .... .. 1&.637

534.36S
REGISTRADOS SEM VALOR

Expedidos.. .. ..,.... 11^80
Recebidos.. .. ....'. A- . 21.647
Em transito .. .. «Y» :" --A$J!&-

;3jJÔ66
567.929yyyy;:: [%¦: Tom..._

REGISTRADOS COM VALOR.;.'-.;. Y

Expedidos .. .. .. 689. 87^68^
Recebidos ..
Em transito

3861
ÍÍ90 ,6?^6^,1T

ToUl  5.190 466:369$84T
REPÜGpS «SIMPLES»

YKxpedidos.....
Recebidos. ..
- «REGISTRADOS SIMPLES»
Expedidos •• .... ...... 39
Recebidos

Ém Santos era attribuid» a bit}» dri
café no estrangeiro a um telegramma
passado para o exterior, armando as
safras dos Estádios do YRio e 8. P|í|o
émíS mmeio milhoee dmmèècoè. Y' >

Ouro Preto — Do nosso corres-
pondente, em data de 8 do corrente:

No dia 5 foram approvados em his-
toria natural os srs. Humberto Flores,
distineção: Mario Cartello, plenamente
Julio de Godóy Tavares, Thomé dé
Vasconcellos, Almeron Richar e Alipio
Ferreira, simplesmente. No dia 7 fo-'
ram approvados os srs. Leonidas Da-
maeio Filho, distineção: Joaquim Coe-
lho 'Júnior e Sebastião Bolívar, plena-
mente: Juvenal dos Santos e Raymun-
do de Castro, simplesmente.

: — Acha-se ha dias nesta cidade, em
serviço da câmara municipal, da qual
ó digno vereador, o sr. coronel J. Muria
Baeta, prestigioso chefe político em
Itabira do Campo.

-^ Segundo rpuyi dizer houve um
accordo entre os drs. Alves Je Britto,
João Velloso e Octavio de Britto, re-
lati vãmente aos negicios da Santa
Casa, ficando a posse da mesa para
Março.

Ao major A. Augusto Villela,.foi
hontem feita pelos seus amigos, signi-
ficativa manifestação pela sua nomea-
ção para o logar de fiscal das rendas do
Estado.

Paracatú — Diz .0. Operário qne
tá formado naquella cidade um par-'o.âagtep^ista, composto de dis-

tihctoT^refréawatantes de. todas as
classes sociaes para pugnar, no terreno
dos princípios, pela restauração da mo-

juiz de direito di comarca de Patos,
e. Marcolino Ferreira de Barros, Ale-
xandre Macedo, José Luiz de Paula
Bolina e tenente coronel Hermogenes
Gonçalves da Silveira.

Cada vez mais yae-se desenvol-
vendo a creação de gado no município,
de onde já sahiram no correr (ios ulti-
mos mezes do anno findo cerca de 8 000
rezes. ¦> iy S). yyyy-y'. •

Ha creadores ali, como o sr. coronel
Rodolpho Garcia Adjuto, que possuem
maie de 8.000 rezese que, como outros,,
tratam de melhorar cada vez mais a raça
do gado no município com o craza-
mento de zebús de puro sangue, de que
tem feito acqaisiçto ultimamente por
preços elevados.

Sobre este assumpto escreve* ainda a
folha local o seguinte:' «Sabemos que ha pouco vieram de
Uberaba quarenta o tantos zebús eque
estes foram comprado» pelo coronel
Rodolpho e tenente Fortunato Botelho,'
também um dos nossos mais importan-:
tes creadores, sendo notório o empenho,
dé todos os fazendeiros de melhorar e:
desenvolver a creação do gado, Como
at testa o interesse por todos nesse sen-;
tido manifestado -"'¦•¦_

- Além do estado animador da indus-
tria pastoril, augmenta egualmente de
dia para dia a exportação de couros,
vendidos ultimamente em numero su-
perior a quatro mil pelo preço de
78000 a 8|000, sobretudo depois da
installaçâo do importante curtume de
propriedade dos nosso» distinctõs
amigos tenente coronel Francisco Al
ves dé Souza e Silva, Reno Lepesquer
e Astolphõ Carvalho, sjbre o qual
já demos noticia em nossa folha, e q*ie
representa hoje nma industria de muito
fntnro neste município pelaexcollencia
dos pròductos dessa fabrica, já devida-
mente apreciados em rima vastíssima
zona do nosso Estado »

>,— Ò sr. d/. Theophilo Azevedo, em
regesijo.ao resultado de seui exames
vagos feitos na Escola Normal, adqui-
rindo o diploma de hormalista, offere-
ceu ao corpo docente um banquete' in -
timo, no qual tomaram parte muitos de
seus amigos.Y. ;"..»...'¦' ;¦•.¦

: —Esta dando alguns espectaculos n
cidade o habl artista transformista st
Jchn Bridges. '

Os gêneros alimentícios conser-
yam preços regulares.

Üjberabinha — 31 --12^-904 —
Tranquillidade,'pazé trabalho, eis, fe-
lizmente, os elementos que concorrem
para a boa ordem social e prosperidade
è que actualmente reinam em nosso
meiu social. "''.AAyAy-y ¦ - : V/YY Y'

¦ Chuvas abundantes cahem quotidia-
namente, dando- nos|,p^azivel espeian-
ça de que'teremos cheios e abas tecidos
os nossoB páióes dè gêneros alímenfcicioa
no uovo anno a encetar, constituindo
tal facto motivo de prazer, «nb^irí» ¦%.
adtiem intransitáveis as nossas ostra-
.dás, quo nao diíixíun de 'pjertu^r-o,

commerdo dos sértoMdeGòyaz, eq^riè
.tanto contribuem para o nosso melho-
t*tüpütà>. 

' A :" ¦ yAyy.. y :y^È
tA0'M noite de Natal nesta cidade foi
concorridissima; a missa foi reáadriàe
3 horas da madrugada e a egreja re

Eleta 
de fieis ãttest|_Va de um mod<

riihante que . o: tÈmmt^^^mpkúwiÊm,
.-{perderi -os; :-aèntínp||£^Í^^|^;""'
jeonscio .:do ,senx^'
^;iàmip.niBÇ^'da'pítóc^i^a ájma,
Vida d'além tumul
— Estiveram

...-ipjl
Antônio

Jfíkemé'"'-*..'¦<•*»»* 'X?ÍV':V'X

sr. Jeronymo .
receberam dlve:

QuintHiauo Ji
qu. faz paru

t Ctojmmeroío} a cujii
angariar assignatur

..','':ví*^.Hã-'diíto'l^mèS|S
prehendidos com of
uma caçada de dor
fazenda dos Dias,
hora em que, agi|
procuravam cercar
pelos xpàes^ foi di
que se suppõe de;
moço Argemiro G.
filho do sr. major "
Silva Carneiro, cuj
do nas costas, varo
próximo ao umbij

For autor de-.ti
mento um seu agg
ta, qne, suppõe-
esse desastre.';0'e3tádo do ot
não obstante terem,
to as melhoras. <

—Seguiram de
raba o sr. capitãc
exma. sra. d. Brazi
ram o h.tel do
dade e de sua
amigo sr. Pedro Seü

: Sentimos que dei;
dade aquelle dis tine
exma. senhora, qoq;J
ram por .algum ter

Como gerente do
se o sr. José Guèri
vel, attencioso e ii
qne referem áquelj
este que muito
freqüência de

PíS

coni

etheficio procurou

lu ricamente sur-
;ainte facto: em

, efFectuada na
município, na

os os caçadores,
ti veado, acossado"isdo um tiro,

isual, contra o
Silva Carneiro,
ird o Vieira da
lectil peffetran-

lomen e sahiu
í victima.
rrivel aconteci-

lo, pequeno idiò-
responsável por

é gravíssimo,
iccentuado mui-
'íí*x '

lança para Ube
Bento e sua

que 'tft-neferi-
je.roio, desta ci-

ao riossõ
my * ¦...¦ ¦ "¦¦•¦..

iam ã nossa ci-
iftlheiro e sua

dbco convive-

i hotel acha-
»mem trata-
s|l rias lides
_ jáò,';' facto
xpara a bôa

- Já diepnxert)

zem ter soffrido algum piejuizo na ven-
daT das mesmas em Santa Rita, cantan-
do unicamente victoria, ao qué rios
consta, o sr. Marcos de Freitas, que
conseguiu effectuar regular venda. '
; .—Seguiu para Irará, a boiada do sr.
Orozimbo Ribeiro, recentemente che-
gada, em .numero; talvez de 600 bois.
y- -——  .^^Si^^^Jm. . . 

' •."—*-*-**Y

Audacioso gatuno penetrou, na ma-
dragada de hontem, ,na agencia do
correio local, donde subtrahiu de uma
gaveta da mesa em que trabalha ó encar-
regado da venda de sellos, á quantia de
90*000. sendo 40$000 em dinheiro e
50$000 em sellos de diversos valores.

O larapio para conseguir penetrar
na agencia não empregou violência^
pois a porta, que foi encontrada liberta,
não apresentava vestígio algum dé ar-
rombamento, tendo apenas os trincos
abertos e as linguetas da fechadurai para
fóra, -o que faz suppôr que elle tivesse,
depois de fechado dentro de casa, afãs-
tado òs trincos e aberto a porta, pôr
onde:sahin; -A\-yj ?YY. A-

Para arrombar a mesa em que se acha-
vao dinheiro e os sellos o gatuno par-
tia um dos pés do movei, conseguindo,
assim, tirar a gaveta. Y

Uma das gavetas foi encontrada em-
rima moita de bambus, no Parque Hal-
fciid.---v.YAY.:: y'';-y- ¦- YxY-.to''"-

A caixa, tnde estavam os 40f000 em
dinheiro e os sellos, foi encontrada pôr
uma empregada do sr. Antônio Basso,
próximo á Companhia Constructora
sendo achados dentro, da mesma 42 sei-
Ibs;'-de 200 róis, 4 taxas de 200 róis cafla
Umae um sello de 100 róis.

Não se pi de aâseverar com precisão
qual o inòdo eiopregado . pelo gatuno
para penetrar na agencia, parecendo,
entretanto, que elle nella se introdá-
zia, quando o encarregado da collecta
da correspondência para os nocturnos,
Carimbava «s cartas rio compartimento
para isto destinado. "

'"" - O gafo occuliott^se. debaixo dá mesa,
onde se achava o dmheirp, e apáá tè^r
o(/e^^fel!>K.-ejífití
dè^ijE doY qne abririit porta/sahindo

ra.arna.
4f^»^fc0^efgrJ__Ví?Sde'ict0 DH
o na mesa arroeüwã.-tendo com-

parecido ao local db-roubo', b sr. dele-
gado de policia è os peritos srs;. Saritrir
Conforti é FelippejGepjfge.
AY^ccrésce,:no.tá|.C;*i*?l* 9 PWticainte
presta'conta tédi s os dias ao thesou-
tèiro r da repartiçmo,^ êxcepto iaòs dò-
mingos, o què fés presumir que o ga-
tnno disto tabia, ppjs f«i justamente
nó dia ém què a féria da venda de
sèlíós e registrados permaneceu èm po -
der do praticante, que se deu o roubo

Y—Os gfttunpa ieritaRám^ arifoípbar na i]^pe«JI|ri
madrugada de;¦ jtíi^ptop.Y;f jfòi&fâfé? 'vai

zende, moradora no morro de. Gratidão,
mas. sehdo preeeritidos pelas pessoas
daeasá, puzeram-se" *^Oa.âmiitòíYlioíí

tè-hont -''

Â£im òflici-íi^f
Actos do presidente—Decreto ri.

1781.—Reorganiza o serviço de fisca-
lização das rendas internas do Estado.

O doutor presidente do 'Estado de
Minas Geraes, usando da autorização
que lhe é conferida pela' lei n. 39 Vde
23 de dezembro de 1904, art. 10, na
parte referente ao serviço de fiscaliza-
ção e arrecadação das rendas do Estado,
e para perfeita garantia da eficácia de
tão importante ramo de serviço publico,
resolve: ¦'r''':-~-'A~.:'. y :\ ¦ A

Art. 1°. Ficam elevados a vinte e
tres os fiscaes creados pela lei n. 19,
de 26 de novembro de 1891, art. 23 è
regulamentada pelo dec. n. 911, de 3
de março de 1896, a qual continua em
inteiro vigor no que não fôr incompa-
tivel com as disposições do presente-decreto..

§ Io. Os funccionarios referido), fi-
cam classificados; nas duas seguintes
categorias: Y

o) Inspectores de fazenda em nume-
rode quatro; : <

6) Fiscaes ambulantes em numero de
dezenove.

. § 2o. Ao corpo dm fiscaes competem
as mesmas attribuiçoes e deveres que
lhes são prescriptos pelo citado dec. n.
911, de 3 de março dé 1896, competin-
do mais aos inspectores de fazenda exer-
cer a fiscalização qoe lhes fôr ordenada
s. bre os actos dós fiscaes ambulantes' § 3°;" Os inspectores dé fazenda per-
cebarão os vencimentos marcados no
r«áerido dec. 911, art. 16, § 4o, eem di-

quer outras vantagens eu
gratificações a não .serem passagens
nas estradas de ferro: subvencionadas
pelo Estado. Os fiscaes ambulantes,
alem de eguaes passagens nas mesmas
estradas, perceberão os vencimentos an-
nuaes de 3:600$000 e mais nma diária
de 8$000, sempre que destacados em
viagem fóra da capital do Estado.

§ 4o. - Para o fim da fiscalização per-
aumente, o território do Estado será
dividido em dezenove circumscripções,
para cada uma das qua^s será desi-
gnado um fiscal ambulante, á escolha
do Secretario das finanças, que deter-
minará periodicamente, conforme a
conveniência do serviço publico, a tran—
sferencia dos referidos funccionarios
de uma para outra circumscripção.

§5°. Tanto òs- inspectores da fa-
zenda como os fiscaes ambulantes, são
de livre nomeação do presidente do
Estado e démissiveis ad nulum.

Art. 2o. Revogam se as disposições
em contrario.

O Secretário de Estado dos Negócios
das Finanças assim o tenha entendido
é faça executar.

Palácio da Presidência do Estado
de Minas Geraes, em Bello Horizonte,
5 de Janeiro de 1905.—Francisco An-
tonio de Salles. — Antônio Carlos
JtibeirodeÁndrade. /

—Por actos de 5 dò corrente .mez,
foram nomeados: __^

Inspectores da Fazenda, os cidadãos
José Bernardes de Paula Aroeirá,Fran-
cisco Alves Alvim Machado, Ànreliano
Augusto de Assis Toledo e Carlos For-
trinato de M"eirelles.[.,'¦-'
—Fiscaes ambulantes das rendas in-
ternas, ob cidadãos Wa.ter Heilbuth,
Arthur Ferreira da Cunha, Pliniò Ü.ra-
Sil,; Limirio Celso da Trindade, João
Eugênio - Ferreira Lopes, Timotheo
Gardoéb-Pinto, Antônio' Moreira Goé- :
lho. Camillo dé Castro Leite, Agenor
da Silva xGánèáo,-. Domingos ^Bibeirò.
Joaquim de Freitas Washington,' An-
tonio Augusto Villela, Francisco Paul-j
de Souza, JõHo OlynthoYFèrràz. Tlièo-
dorico de Cerqueira Lage, Joaquim
José de Souza Pacheco, ' Damingos
Soares de Sá, Antônio Pimentel e Ma-
ripei .VidàlYflárbo^a Lage.

A gecrèiàfâAfa
rado, a pedido, o cidadão Elisiario Âl-
ves Ferreira, \ do cargo-de 3°. supplente
do delegado de policia do município
de S. João Nepomuceno. ' \

Declaramos qae o unicoâgeo-
te 4esla folhsii qi|B iem anioriz^-
ção para assignar recibos de
as^igpalDfas, na cidade, ê p sr.
capjao Torqdi-lo Aupsto de

èoA$oJélò
todMàâgallinhatf

Consta que ó pensamento do sr. pre-
sidente da Republica nfto proirogar o
eatadodaaitioalóm do tempo fixado pelo

òrogJo,Tsr0pw^te

i||^i§|^|^a)mèi^Í#|ot|:¦¦'Mm.
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Os jornaee do Ko trazem a des-
cripção da imponente manifestação fei-
ta ante-hontem ao cpnselheiro Antônio
Prado, o prefeito mod»lo da maia b-slla
cidade do Brasil,

Que contraste com á manifestação
ebuó feita ha dias á um'o^tro.--modelo
de uma outra cidade que ó também .a
mais suja do Brasil!..

¦ .v-x
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Ao prefeito de S. Paulo correm para
saudar cerca rie 25.000 pessoas e lhe
offerecem o seu busto em bronze.

Ao outro .vão cumprimentar meia
duzia de funccionarios e raros amigos...

Uns por obrigação, outros por devo-
¦çao.v.Yx

. O par de jarras é que foi bem adequa-
do: para o homem nellas collocar flôreB,
já utn tanto fanadas, de sua rhetorica
nephelibata!. . ;

Sictransit.
.. * \

Em S. João d'El-R^y fpi recebida
com delírio a noticia da tomada de
Porto Arthur!

Organizou-se uma estrepitosa pas-
seiata, subiram ao ar innumeras gy-
randolas, as charangas rufaram a noite
inteira! Y_ '•*

Façam idéa, si ha por lá russos,
que noite passaram esses desgraçados!

¦-.-*.

.* *
Parece, entretanto, què; o patriótico

povo são-joannense é todo japonez,
porque o enthusiasmo foi geral.
Y Calcule-se que houvesse na velha
cidade um forte partido russo e qué
esto resolvesse fazer uma represália!

Que grosso charivari!
E seria cômico devérfs que o chefev . :- a * r**

de policia tivesse de partir as pressas
para S. João, afim de apasiguai; um
conflicto... rnsso-japonez! /

. ** * i
E', de facto, original o nosso povo!
S. João d'El-Rey não é mais do que

a miniatura do Brasil! ¦ .-.
As cousas pátrias não nos desertam

interesse, a começar pelas datas na-
cionaes, que passam inteiramente des-
percebidas... \ ;.

Só nos inflammamos pelas cousas
que se passam nos antip^das ... i

E' por essas e Outras que anda tudo
á matroca aqui por estes Brasis ! ...

*

. Saem festejos brilhantes
Nos paulistas arráiaes,
Saem outros tâo distantes!...
Só tu, phi! bicho, não saes!

•»—•
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W*t«dpVro ^unlolpnl ,.«fc| 'ftf^d» <P? «« Wmo Ãhateram-aa hontom 11 reaes, 10 nre*Ur serviços extraordinários..
mffim!®^ ^hra1 ^NodlfclT^ooWèotoaériieVadaa
^Retía 99ÍÒ00 effeito uma manifestação ao/ir. dr. Ro-

inS^le^dí Í Acibade eer nomeado bispo eoadjug W£ A*!? S^ro^r Bht-[oando objecto da 
v£êtàto5^^

«U dd^toada ji ^«weealo^iS padffCyrillo ^^^§^^'^^" ^í^

, «SáRit.;^ d4s<?HS.hL í.oSS^SX a-**.-, ^^m ***»*& WW
rST^ft»,!,. «mâm filho llciUiao de ft+otüco de Paula coueequenei# de haver -towjdo am pe, HoonqueR"?iheeaoroaauunne,onae «"™^»ft . LnUaidri Carvalho, eom quando destoa* ••cada da c_ua deaus pia Franchini.raas vlmtas, JJWJ»-J•.,^^sS^m^éS- 
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Jerreira de Araojo
A convite do sr. Henrique Chaves,

director da Gazeta de Noticias, reuni-
ram-se na redacção da mesma folha, os
representantes da imprensa da Ca-
pitai para se resolver acerca dos .meios
de levar a effeito a projectada nome-
nagem a Ferreira de Araujo.

Eicon assentado que no dia 2 de
agosto, anniversario da fundação da
Gazeta, se inaugurará no Passeio Pu-
blico o basto em bronze do illustre
jornalista, trabalho que 4 distineto es
culptor Rodolpho Bernardelli se offere-
cen para/executar.

O busto será fundido nas officinas
do Lyceu de Artes e Officios de S.Paulp.

Para realizar.esta homenagem ao
jornalista què tornou viável a impren-
sa popular no Brasil, resolveu-se abrir
uma subscripção em que a maior con-:
tribuição será de 10$ e a menor de 1$,
combinando-.se que todos os jornaes,
inclusive os do interior, aceitariam as
quantias que, para esse fim, lhes fossem
enviadas. v Y' .Y-x~:'¦¦ -ludo ao encontro da patriótica ini-
ciativa, O-'Pharol abre, desde já, uma
subscripção. para a qual espera todo o
concurso dos seus leitores 6 admirado-
res do immortal Ferreira de Araujo,
subscripção -que iniciamos com a con-
tribuiç^ de Í0$0Ò0. " YY

Moléstias de olhos .e ouvi*
dós. |)r. :Heves dn Roel»a, com
31 annos de pratica, exerci-
ij^ no paiz e jia ^Ku^p**..pa.. i?ná
Primeiro de lít-Urçó n. i 5. ijia
çapUatyf^èral.YY-':Y'

Attende a eh3«.nados para
qualquer parjte do instado de'MÍnri8v'Y- v:. v^ AyyAAA-

Durante o verão recebe em
tratariientoèjm 1'etrupbíis do-
entes do interior para »s
quaeq* dis põe de -boas - aceò -
modações. -y> '."'..-''-'"

Empreza dis bondes
Consta qne a Companhia lf insira *le

Electricidade fez ecquisição da enipre-
za de bondes, depend^ido ainila a eíjFe-
ctiyidade deesa transaeeão de approva-*
Ção dos aceionl?Um^¦^ft^M-.OQ^pé,^
nhia, reunidos eni aeeembléaj^ral.

Em actp^içio, ge^m^mto
da, importará çta tranafornucl? radi-
dical df^se sofviço do viação, o~ qujd
passará a:aar. ftito por tracção eloetrioa.

^^oéxyotos para (pie ae coayerta
üade esto «consta.»

V- xx V. -* * ', - ........

vtjx. -T.-U: -¦¦-:¦;¦ -'¦'jMb,i" *"¦ '-

É^l^i^n^ectriaram-ae os exames'"""'pà^a-pór: esto aodedade,

«orno examinadores o cav.
Heaèxàia.8ra^d.'0li.aí?

. alumnos aprontaram
o, wniio elo^ad| a pto-
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Foi prpn^asorf a reunião de jçnua-:
listas, chefiados por Olavo Bilac, -'tigÊaf;
se realizou rio escriptorio da Oaaé0...
para o fim-de se erguer a éétatfur.d^^ Y
notável- e pranteado Ferreira de Annjo.

A inauguração do monumento será-
no dia 2 de agosto, incumbindo-se do
sua feitura o grande Bernardelli, quri
nunca recusou o seu auxilio artístico a¦_ ¦ ¦¦ ; *_^ -: *?_ -** :> .:- \ *\triA-«.¦--*„ ^T;-^-

taes iniciativas.
Foi assim, por oceasião em que ao

tratou de erguer o busto de Gonçalves
Dias, assim o será sempre porque a
formosa alma do eleito esculptox jimafe|§
perderá aquelle nobre característico de
generosa bondade quê a distingue.

Para se levar a effçíto a iniciativa —
não obstante a prestimosidade de Ber-
nardelli — torna-se preciso dinheiro
para acquisição do material induipen*-*
savel. ¦

Nl_.se sentido os iniciadores combi-
juram abrir uma subscripção nos jep»
naes cariocüB e do'interior. Cada con?
toibuioto concorrerá eoín uma quantia*
nunca inferior a 1$000 e nunca 6U-

perior a 10$000, o que ó perfeitamente
áccessivel 'ainda aos havèíres mais mo -:

os.- 
':;.''."'.' 

y -'"¦¦¦ -\y- lA-yi"''' ¦•>¦.- jm) A,- 
\^Ar-''^No sentido de coadjuvar a commís- ? A

são e para evidenciar o excelso preito ; v
que dedica á memória de Ferreira de . Y
Araujo a redacção desta folha abriu gl|f
uujia subscripção, assignandolOfQOO. - ~ 

>
Todos qae amaram o illustre -mBp^yyAA

to, o prodigioso talento jornalístico do 'xY

fundador da Gazeía, terão agora oppor-Y
tunidade de lhe render " 

justíssima
e expressiva homenagem, tomando ,Y
parte no grande preito, que será a -yA;
sagração solemne de um jornalista que
honrou a sua profissão, notobilizan,dó-ee\,
pelo merecimento què possui»no somimyy»
elevado gráo. '. A*-'AyAy'. Immortalisar os verdadeiros patóo-Í|j#
tas, os que prestaram serviços, sem
ambição, ao seu paiz, no .desejo ape-
nas — e não ó pouco — de vel-o dvi-
lisado, forte, feliz e livre — e outro
não foi o trabalho de Ferreira de Arau-
jo — é um dever civico, que «ssignata
os sinceros e oe puros.- 

' -
Não fuja, pois, ninguém ao dever

de secundar a idéa feliz do insigne poeta
que a levantou, contando que o espiri-
to dé altruísmo da srciedade brasileira
scintilla ainda com o mesmo esplendor
de outras épocas, quando o ser pátrio-
tampão era o característico deste on
daquelle, mas.de todo o povo, qué
cultivava, sem exhibição, tranquilla
mento. docemente, esse precioso senti-
mento.
Y Em Juiz de Fóra, Ferreira de Arau-
jo tem innumeros e ardorosos admira-
dores do sen eu jorna^stico. ,

Ninguém se esquece do Lula Sentox
das Balam de Estalo e - do polemista, in-
domavel da abolição.,

Lembrem-se delle agora ainda mais,
e venham tpâos auxiliar olevantamen»
to da estagna, qae se projeete, e que
será, sem* duvida, ama verdade.

. Hoje mais do qoe nunca õ poyo bra-
sileiro precisa de vêr monumentos. Ae
esrl^ua sã» paginas do Passado, em
que osTÍvos Iêm a historia dos mortos,
illustres, nellas buscando pela «eoátoaõgrfs
plação as licções impereciveis dos çxem-
pios dignificadores.—L. '^MêàvA
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-.-. Encerrou-ee no dia 6 do íorrento, o "';

prazo para apresentação de proposta*
para o fornecimento de aHmdnto aoe"
preses pobres da cadeia desta.ciãade. _

Foram apresentadas duas propostas,
sendo aceita a dò sr. Santos Conforti,y\
actual fornecedor, que foi corindÍdiè|j|j
comparecer á delegacia de policia, afiai.
de assignar o respectivo contrato. A'

No dia 7 toi apresentada ugaaYi
ceira proposta, que não foi tomada
consideração'' por tor chegada d».
do prazo marcado para a ahertun
.mesmos.'fl-- *?.*- '^*1 ,¦ 
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'
na remessa d» lej^i.

Falleceu anto hon(emi^wÍ||

çamento local Manoel
que, 

"paio sen "jb^ip; 
jpict

pinto distípüu_jdo, |ra Kastaate
mado por seus superiores e
nheiros. ... \*.

mandante alferes Joviano -deílfefl^
a banda riárisical Oàribaldin». 8 

'
o feretro foram collocadas b_el^as eo
de .fiorés àrüfieiaèsY 'com os '**'-
—Saudades dó* tseu»
outra do s«s commandante.

Uisi^da^. • =** Y"
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•SXtvtOO ,HKP1|CTAC rVo . «VBABOIi*
- MIMSTRO POH-fVGUEZ

O governo portuguez ne-

goua dejniasfiosolieita.dv pelo
seu plenf potunciario no lira»
¦11*. ,1

Esta noticia teve agora» á
noite, confirmação, e causou
exeellente impressão á colo-
nia portuguesa. «

CONCURSO 
*

Rio, 9

Foi b«>>je encerrada a inseri*

peão para o provimento de
logares de 2a éntrancia das
repartições de fazenda.

Ha muitos candidatos.

CAMBIO
«io, 9

A lava do-mercado cambial
foi hoje de 13 29i32.

¦Víareois 84 tf
Fi'»noos <JiB5
Dol lar :i$555
Soberanos 17*300

CAFÉ»
Rio, 

'»

Typo 7, 9$Í00.
APÓLICE»

Rio, 9
Germes de 5°|0—99í$O00.
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AVULSO
POSSE DA CAMARA

Ooeo Preto, 9 — A camara
installada hoje elegeu seu presi-
dente o coronel Seraphim Ffan-
cisco Gonçalves, que declarou
desistir do subsidio epa favor do

•muniçipio, votando em seguida
moção de apoio ao presidente
do Estado. Precedeu a posse
uma missa votiv^ na «egreja do
Garmo.No edifício daCamáraga-
lhar«Samente ornamentado,acha -
vam-se muitas famílias. Rego-' sijo indescriptivel, promettendo
ser imponentissima a manifes -
tação que se realizará á noite,
sendo alvo o presidente.—PAbBB
Penna.

•-Sociedade Umberto I
Realizou-se ante-hontem a eleição

dos membros da directoria desta fco-
ciedade, a qual ficou composta dos se-
guintes senhores: presidente, Panlo
Modenesi, vice-presidente, cav. Hen-
pique Ricci de Sant'Agostinho. Io se-
gretario, José Brevegliere, 2° dito,
Luiz Filizola, thezoureiro, Vicente
Cortiali, conselheiros, Carlos Abate-
marco Caetano Caragliere, Ladisláu
Marando, Eugênio Ovagnero, Tiberio
Ciampe, Santos Conforti e José Mar-
ehetti.

0 conselho fiscal ficou composto dos
»rs- André Apprat, Thomaz Óhellini e
Carméllo Serimarco.

A posse da nova directoria effectuar-
se-a no próximo domingo.

Boas festas
Recebemos ainda cartões de boas

festaB dos seguintes senhores: dr. An-
tonio Esperidião Gomes da Silva, ba-
rão de Avellar Rezende e Ernesto do
Prado Seixas Júnior e familií.

. Da Folha Pequena :
«Sete Lagoas, 7—0 dr. Salles te-

ve, por telephove ligado directamente
ao Rio, amistosa e prolongada confe-' 
rencia comco dr. Lauro Muiler, minis-
tro da Viaçao.

O assumpto fei o encontro dos presi-
dentes de Minas e da Bahia e dr. Lauro
Muiler, a se realizar brevemente em
território mineiro, em Pirapora, Porto
da Manga, ou talvez aqui, para se tra-
tardo prolongamento da Central e da
viagem fluvial, não sendo estranha á
conferência a candidatar?, á futura
presidência da Republica. Com esse in-
tuito o dr. José Marcellino, governador
da Bahia, já ostá de viagem para Jua-
zeiro.» _

Reclamações
Chamamos a attenção da policia.mu"nicipal 

para o trecho de rua que vae da
rua Halfeld, além da ponte, & fabrica
dS cerveja Carlos Stiebler.

.' Esse trecho acha-se intransitável,
havendo "grande accumulação de águas
estagnadas, que desprendem um cheiro
infecto*-e insupportavel.

¦¦pestes inteVestadoies .
Do Monitor Sul Mineira ,
.«Ao entrar nossa folha para % 

'mi-

china, recebemos, do digno agente da
estação desta cidade, o sr. Antônio
Flordoardo Marcondes, a seguinte com-
munieaçao: <_

«Deparando no ultimo numero de
vesoo conceituado jornal- com a sup-
pressão de impostos de consumo, ames-.
so-me em communicar-vos, pedindo
para que reçtifiqueis para melhor
orientação dos importadores qae esse
imposto não; foi supprimido, tendo
sido somente modificada a tabeliã, da
qual forafa iluminados artigop. Conti-
nua portanto, a ser cobrado o imposto,
sendo porém, facultado aos importado-
res pagal-o nesta agencia ou na collé-
ctoria. Sou, etc.» V

Quando publicámos em nosso ulti-
mo numero a noticia de «jatarem com-
pletamente livres^ de impostos, os ge-
neros importados não só pelo commer-
cio como por particulares, baseou^nos
o regulamento que poz em vigor do
dia 1 do corrente em deante. a lei do

governo federal quo declarou quo des-
sa data em diante nenhum imposto
seria mais cobrado nas estações fiscaes
de gêneros importados, isto é, gêneros
importados daEstados, municípios, etc.

No dia em que demos publicidade á
referida noticia recebemos o Minas
Geraes, e nelle deparámos nm decreto
d > governo estadoal de Minas, mandan-
do cobrar nas estações fiscaes impôs-
tos dos gêneros que o regulamento, da
lei federal completamente aboliu.

Foi este o nosso procedimento—e
agora esperamos que os governos da
União e do Estado esclareçam o facto.»

O sr. conselheiro Caocello Lampreia
pedin aó governo de seu paiz dispensa
do cargo de ministro no Rio de Janeiro.

Impressos e Jornaes
* Vida Paulista -Recebemos o ultimo
numero, que, como de costume, vem
repleto de chistosas illustrações o um
texto litterario caprichosamente bem
feito. " ,

O Domingo—Tem08 sobre a mesa o
n. 20 dessa interessante reviva, que
acaba de apparecer na Capital Pede-
ral, contando em o numero de seus
collaboradores conhecidos poetas e pro-
saistas.

Gratos pela visita.

ouerra russo-japoneza
Gs.generaes Smyrnoffe Goldbatfas-

ky e o contra-almirante Wiluiann, que
faziam parte da guarnição de Porte
Arthur, vão ser conduzidos" prisionei-
ros para o Japão.

.0 general Stoessel partirá de Dalny
quinta-feira, 12 do corrente.

—Os jornaes de Londres publicam
telegrammas de Tokio, communicando
que os prisioneiros de Porto Arthur
vão ser internados em Asaka, Hiroshi-
ma, Magi e Fukuaka.

—O general Kurcpatkine telegra-
phou ao czar que as forças japonezas
atacaram de surpresa o centro do exer-
cito moscovita.

O.inimigo não lograrão seu intento,
sendo repellido em toda a linha. \

Do lado dos russos, houve * registrar
3 mortos, dos quaes um oflicial, e 17
feridos.
—Cf governo japonez vai lançar

dentre em breve um -novo empréstimo
interno em condições inteiramente
idênticas ás do anterior. .

—Belos últimos relatórios, o total
dos prisioneiros de Porto Arthur é de
21.369 homens, inclusive 878 officiaes
e faaccionario3.

Ka muitas semanas que não temos
tido a honra de receber a visita da
interessante revista O Malho.

—- •»¦ 
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A estação da Contrai, nesta cidade,
r ndsu, anto-honterp, 775Ç800.

Dinheiro remettido á thesouraria
775$800.

mmx' •¦'.z: ¦ ¦ \j -mt
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Desembarcaram hontem, na estação
da Piau, 24 passageiros, sendo 14 de 1*
e10da 2*. classe.

DIVERSÕES

Notas polieiaes
F.i hontem recolhida á prisão a

ebria Jovelina Maria da Conceição. -
— Chegou hontem a esta cidade

Sreso, 
com guia do sr: subdelegado de

arandy. um individuo que è aceusado
dé ter furtado um cavallo n'aquella
localidade.

. 0 animal acha-se depositado nesta
bidade.

FOLHETIM

O ABBADE
CONSTANTINO

-- POR —

Manoel Pinheiro Chagas
TRADUZIDO DE

Ludòyico Halévy
lyyyfi.

Com passo ainda valente e
firme, caminhava um padre já
.velho pela' estrada cheia de pó,
em plena soalheira. Havia mais
de trinta annos que o abbade
Constantino era prior duma pe-
-quena aldeia, que se estirava
na planície á beira de um rega-
to insignificante, que tinha o
nome de Lizotte. *;

HaVia um quarto^de hora que
o abbade Con6tantino^|-uia ad
lorigo do muro da quinta de
Longueval; chegou emfij-ji á
%rade do portão que assentava,
% ta C macissa, em dois pezados
apuares de pedras, que oi tempo
amarellèceràe enrugara;

Festa familiar' — Esteve real-
mente encantadora a festa familiar
realizada, na noite de domingo, em
casa do sr. Carlos de Montreuil.

Em uma sala, garridamente enfeita-
da com folhagens, lâmpadas electrJcaF,
galhardetes, etc, foi improvisado ele-
gante theatrinho, que tinha como panno
de bocea enorme bandeira brasileira.

0 palco, ornamentado com apurado
goto, ostentava cs seus «cenários visto-
sos, que davam o maior relevo ao des
empenho dos papeis de que,se encar
¦regaram os intelligentes amadores, cujo
c njunctp agradou summamente.

Grande foi a concorrência de fami-
lias a essa festa intima, qúe em todos
deixou a melhor impressão. E capti-
vante foi o modo pelo qual foram obse-
quiadas, pela distineta familia Mon
treul, as pessôw que tiveram o prazer
de comparecer a essa bella festa.

Nã impossibilidade de destacar todos
os amadores que tomaram parte no os-
pectaculo, nos limitamos a transcrever
abaixo o respectivo programma, no
qual, entretanto; não está incluída a
parte dançante, que foi a mais longa,
pois que terminou pela madrugada:

primeira farte— «Mentiras» (dia-
logo) pelas meninas uva Tostes de Car-

valho o:EiB^:Biul^;'^BtíÍ*^^^.
nologo) pela senhorita Colina ddjMon-
treuu; «Quando eu crescer» (monólogo)
pela menina Helena^ Bat«otov«0Lieat«

ada herança» (i*nonologoJ! pèll sjmhwSta,
MèicMés BarDòÍ^«Artineuy^
«jonets) pel» .menina íllva Tóstea, de
Carvalho; «D<»ce conselho», jhjvbbjH! ^.!a
monina Jovitá de Montieúiji. „ .,

segunda parte"— «O dr. ^Murti***,
nho». eomédiaem lacto. Porsenpgjns-
D Aida, ííair Rezende; d. Ignea, Ma-
ria de Montrejul; d. Laura, Maria Luiza
dé Macedo; Sylvia;Çelina do Montreuil;
Alzira, Laurita Hermes: V- .

«Innrcehci«» (poesia) pela .menina
Julia de Montreuil; «A florista» Ycan-

çoneta) pela senhorita Celina de Mon-
treuil; «Meu noivo» (monólogo) pela
senhorita Cândida Tostes; «Mau visi-
nho» (mom logo) pela menina Uva
Tostes de Carvalho; «A formiga» (mo
nòlogòj pela menina Helena Barreto;
«A parisiense» (cançoneta) pela'senho-
rita Helena de Montreuil; «A namora-
deira» (monólogo) pela senhorita Maria
Luiza de Macede; «Nada, cançoneta*,

pelo sr. José Tostes. N
terceira parte—" «Aó calçar 

"das

luvas», comédia em 1. .acto;. Persona-

gens r Camilla, Laurita Hermes; M*0'
rici'1, Josó Tostes.

«Fnh pedida em caàHmênto», (mono-
lngo), pela menina Helena -.Barreto,;-
«Rapaz da moda», (cançoneta), y<elo sr.
José Tostes; «Sal e pimenta»-(düetto),
pela senhorita Laurita Hermes e pelo
sr. Jofé Tostes.

«A mulatinha». (cançoneta), pelas
senhoritas Laurita .Hermes, Cândida
Tostes, Helena de Montrail, Mercedes
Barboza, Maria Luiza Macedo,, e ás
meninas Helena Barreto,Uva Tostes
de Carvalho e Maria de Loardes dá
Fonseca Hermes.

Os acompanhamentos ao piano foram
feitos pela exma. sra. d. A a ror.i Senés,
qne se sahiu adiniravelm**nte.V

Cinema t oíj rapln* Fal lan te—
Com regular concorrência realizou-se
ante-hontem mais nov espetáculo em

que foram exhibidas nesse engenhoso
apparelho, vi*tas novas e snggestivas"

Parque Stiébl«íP—Grande foi .o
numero de exmas. fami lias ecavalhei-
ros quo affluiram,~ante hontem, atar-
de,, aquelle aprasivél.parqne, afim. de
apreciar os trabalhos gymnastiçcs apre-
sentados paios sócios da «Sticiedâde
Gymnastica Força . e Trabulho», os

quaes obtiveram muitos _applausi s dos
espectadores. V _

Clu:¦¦>. fcete-de Setembro—Co-
mo recita mensal eite club offerecen
ante - hontem aos Bens sócios um bom
espectaculo, quo foi bastante cencor-
rido.

Concerto Paltapio—Reàliza-aé
amanhã o annunciádo concerto desse
insigne artista, Io prêmio do conserva -.
torio de mus ca. .

Ease concerto 6erá o único, e por
conseqüência cs apreciadores de bôa
musica, de musica artística não devem

perder oceasião de uma audição raris-
sima, em nosso meio, e além de tudo de
render homenagem a nm mineiro, que
hc-nrá a sua. terra.

Tomará parte, neste concerto, adis-
tineta mudeista, ex-alumna d> conser-
vatorio, d. Cândida Freire.

íso i »«c«*» familia v—Ema noite de
6 do corrente, anniversario natal cio
da exma. sra. d. Constança Vidal Bar-
bosa Lagei grande foi o numero de pa-
rentes e -pessoas de amizade, que con-'
correram ao palacete daquella distineta
senhora, um doa ornamentos da nossa
sociedade, a6m de se associarem áa ale-
griás da iliustré ftmiliá 

"póiTlBqttelIa

tão auspiciosa data.:
Ao lauto banquete, em que tomaram

parte muitos convivas, seguiram-se a
representação de,, comédias e a exhibi-
ção de quadros vivos, além de cântico?
e monólogos, em um palco para esse
fim construído em uma das salas do

palacete. 
'

Òs respectivos papeis foram desem-
penhados por distinetas senhoritas e
rapazes da nossa melhor sociedade,,en-
saiados sob a intelligente direcção da
«xma. sra. d. ¦ Cicinha, què foi muito
felicitada, pelo êxito de seus discípulos.

Representou -se a chistosa comedia
dé Affonso Celso, O dr. Moütinho, na
qual tomaram parte as senhoritas Nair
Varella, Marietta Monteiro, Branca La-
ge e Silva,Leticia Barbosa e Ceby Mon-
teiro, que mereceram francos applausos

pela c-rrecção c m que desempenharam
ia diversos papeis.

Foram depois cantadoR os fados por-
tugqézes Don Solidou èMargarida vae
á fimte,fiptsUa Eenhoritas Marietta Mon
teiro, Leticia Barbosa; Nòemy Rezen-
de, Nair Varella, Branca Lage e Silva
e Cecy Monteiro e pelos srs. Sylvio
Braga, Romeu; Mascárenhas, Cypriano
Lage e Silva,EuricoBraga e Francisco
Lobato.

Estavam todos vestidos a caracter e
munidos de guitarras e pandeiros, pro-.
duzindo engraçadissimo ensemble.

. Ambos os fados foram muito applan-
didos e bisados a pedido dos espeetá-
dores. ¦¦ '. . 

'.¦¦-.

Os acompanhamentos foram feitos
por amadore3,sob a direcção do or. Herr
mogenesLage.

Foi depois, exhibido o quadro vivo
Fé, Esperança e Caridade, represen-
tadas pelas senhoritas Vivi Braga
Branca Lage e Silva e Marietta Mon-
teiro, tendo, figurado tombem/no qua-
dro as meninss Célia Monteiro e Ga-
briella Monteiro. ;' Este quadro foi de um effeito extra-
ordinário 1 Não eó as figuras sé conser-
varam durante a eihibição. na^ mais
completa immobilidade, dando a illusão
de verdadoiras estalúas, como tambem

m1'' p»" whi i i ii 'i i trT^n^nMpT^MSi^a^

os tona «ia ulumjnaçao çommunlcayam
•o «sonjuucto uma bellissima impra*^,loi
que excedeu a tido quanto #e pôde
«wperar diurna eihibição por emadores,
em um paleo de reduzida* prdj^rçPia.;

. 0: segundo quadro representava A
Fama, pela seAorita Branca Lege e
Silva, e produziu^ tambem esplendido
effeito. ,' "

Em ambos 09 quadros teve o panno
4é subir .várias 'vezes, • instâncias dos
espeotadoie-vque *e nãocançavam de
apreciar o applaudir.¦ Nos intervallos, a senhorita Miml
Canuto de Figueiredo, recitou a poosia
Napoleâo o a senhorita Noemy Re-
sende-o monólogo—A Cerejeira,—*sén-
do ambas calófiaeeroeitte applandidas.

Terminada a representação, come-
çaram as danças que sé ¦¦- prolongaram
até alta madrugada.

Foi uma encantadora soirie familiar,
dessas em que, infelizmente; é muito
avara a nossa terra, onde, aliás, não
eecasséiám elementos para diversões
dessa natureza. V 

',

Nãò nos referimos á fidalga dístin-
cçãq e gentilesa, cákòi que foram tra-'
tados os convivas da brilhante festa,
porque ellas são ali proverbiaes, ¦'". vv.

FORUw
Pausou a exercer o cargo de juiz mi*

nicipal supplente, o Io juiz de pai
eommendador J* sé Manoel Pereira da
Silva, tendo entrado: a exercer o. de
juis de direito da 2* vara o dr. Francis-
00 Csndido da Gama Júnior.

—Achando -ee licenciado o dr. 2o
promotor da comarca, Antônio José
Moreira; interinamente foi nomeado o
dr; PintoMoura V

Registro civil- Óbitos — Manoel' de
Santa Anna Lititis.—Francise.Freire
Garcia, (Indigente) Victor Firmino,
(Indigente.)

G4M|JjMij.í

CUMPRIMENTOS
Fazem annos hoje:
A galante menina Célia, filha do si.

dr. José .Cesario Monteiro da Silva:
fí A graciosa senhorita Zinha Tos-

tes. filha do sr. dr, Cândido Teixeira
Tostes;..^. ; ¦ fi ¦¦ ¦

|f O sr. dr; Cornelio Vaz de Mello.

"Partiu 
para S. Paulo o sr. dr. Joa-

quim Monteiro. .
A Está na. cidade o er. dr. Arman-

do Ribeiro de Castro.
A Seguiu para^Barhocena, em com-

panhia de sua exma. família, o sr. dr.
Onofre Ladeira. '

. A Partiu pára Porto Novo o sr. dr.
J« sé Procopio Teixeira.

A. Regressou ao Rio O- sr. Avelino
Guimarães. "L •"' -i

~ A Partiu p<r.a'í Bello \ Horizonte o
pharmaceutico t*»r.|;Accacic, Tdixéir». - -

A Está ãá cidude o sr. dr.. Júlio
Amaral. .\ --. . .-; -

A Pártiti para^Rio Novo ò nosse
«tltega do Jornal,ar. Luiz de Oliveira
- : 

A Rogressi u de Bemfica, onde foi »
serviço do «nã profissão, o sr dr. João
Lusct zà de Souza.

A Pariiu para" São João Nep^rou-
ceno o pr< festior sr. Archimedes Fran-
co.

A Chegcu dò Rio o sr. Antônio de
Souza Bastos. V^i -

À Partiu para| S. Paulo, em com-
panhia de sua exma. esposa, o sr. co-
rVnél Francisco Éogenio de Rezende.

'-.-- A Regressou !*á1 São ¦João Népomu-
ceno o sr. Nephtaly Freitas.

; A Partiu.parj^ó Sitio o maestro sr.
Manoel Maçedor?"-
' 

A Está na cidade, em companhia
de sua exma. familia, osr. dr. Luna
Freire,.

A Partiu para o Rio, em companhia
de sua mãf>, a exma. sr. d. Ainalia Co-
lacei, o acadêmico Beniamin Colucci.

A Rep. :e*i8ou a Filgueiras osr. João
Pires Alves. \ • '*

A Partiu para Bello Horizonte o
acadêmico sr. Américo Reputto Fie-.co

A Partiu pára'o Rio o sr. Zeferin
de Andrade, proprietário da Casa An-
drade.

IIÍDÍGADÔR
/;;,. .fi. ¦^•DVOGAIIÒ.4vv^-:;;'V'

»¦¦*¦*¦¦¦ >~—eiaam—aa—mi*m—m*^^—^^~**mm~~a—^^——~——^~'

J«»8* MA8I&H0 FljVTO MONlUlüO — i\*t-
»ot-a«lo — Rna do. Éápirito Santo, 64.

BíbIo ob 8. MabokUjImo, advOp-ado,
jncarrefra-se de todoa os negócios inbe-
rentes á sua protiasió. Escriptorio rua
Direita-44. •";,' -. -' : " - 

-. ' 
I'. -r—

Dr. «Joaquim 4Januto ile l'*i<|iiel-
cedo-Advogado — Bua do E s pi r i to

/-tanto a: 95a (parte alta)

llr. Antônio Augusto Teixeira
—Advogado. Rua" de Santo Antônio, 59.
Advoga tambem nas comarcas servidas
por estrada de ferro.

Médicos .'•'.'¦'.-:'

l»r.
iperador e parteiro
mltorio: Rua tia Imperatriz 31.

Medico'Liu«lt»í|»ho Lauí
—Residência e con-

y..;.fifi'.;j^í*^í»^rij|tite iZ-ym'
Extracto *tta Gaieta deNoti-

eià8< 17—-lí -rf&íy
y ImitaçSo de marcas. Pelo juiz
da camara commercial, dr. Na-
buco de Abreu, foi officiado á
Junta Commercial no sentido de
ser annuüado o registro das
marcas da farinha de trigo ali
feito pela firma Machado, Mello
&C.d'esta praça, sobre; as de-
Dominações «Cybele», «Ceres»,
«Celeste» e «Nathalia», visto
haver sido julgado por sentença
que taes marcas constituem imi-
taçao das marcas legalmente
registradas na mesma junta
pelo<i«The Rio de Janeiro Flour
Milís & Granaries, Limited»
(Moinho Inglez) e não podiam
ser usadas sem offensa da pro -
priedade industrial d'este.

Todo o pé d i rei fco era uma
: só éliagà / "T:

que resistiu aos, medicamentos
presçriptos por-, oito médicos é
alguns curiosbsj e ícutandèiròs,
assim declara o sr. Dioiiysio Ma-
nhães Barreto, sobrinho do al-
mirante do mesmo nome. Já sem
esperança dé curar-se, o sr. Dio-
nysio recorreu, como ultimo re-
curso, ao poderoso Licor deTag-
üyá, de S. João da, Barra, de
Oliveira," Eü)to & Baptísfe., e em
curto prasso achou-se completa-
tamente restabelecido.

(Do Republica, dè S. João da

Deposito,PHÁRMACIA HaL-
FELD, Juizde Fora.

A«pçâo\.eiitre ànilji©*
De urn apparéiho phóti-giraplito)» ta-
anui»: Í8+-19, éxtráho-ae^lige ^^1;

prêmio, procure _á
manho
—1906.

Puem obtiver -'õ
rua Halfeld n. 87.

líampa&à&y
da Companhia: Mmeira de pe-
ctrícidade vendém^se à i$80p
em casa de^ Ándrés; Antunes &'^am^ily^y^fiyyyfifi- ¦¦ "> 

y>->

Imposto sobro a«|aárdonto

O collector deste muniçipio
convida os negociantes que ven-
dem aguardente * declararem
por escripto a esta repartição no
prazo de 30 dias, á contar de
hòje^ quantos litros desse gênero
vendem annuaimenté, sob pena
dé incorrrerem ua multa de. 50$
a 1Ò0$000, na forma do decreto
n. 1766 de 20 de dezembro pro-
ximo findo. * '

Collectoria Estadoal de Juiz
de Fora, 4 de janeiro de 1905.

; O collector,
J0JL0 ThOjÍÍz AtvÉsi •-*-.-
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CartfilwiiiIewilaWa
PAR* PRESEHTES

O maior sortimento que se
tem visto em Juiz de Fora.

(JASÁ MONTREUliV
Rua Halfeld, 108,110 e 112

UNEM
Tomém-õ Vinho re-

constituinte, com qui-
nium,carne, lacto-phosphato
decalepepsina glycerínada,
de

GRANADO & COMP.
Rua Io de Março n. 12

RIO DE JANEIRO
e nas principaes pharmacias
e. drogarias do Brasil.

O prior parou, e olhou triste-
mente para dois immensos edi-
taes azues pregados nos pilares.
Esses editaes annunciavam que
na quarta-feira, 18 de maio de
1881, a uma hora da tarde, ee
effectuaria em hasta publica no
cartório da vara civil de Sou-
vigny a venda da propriedade
de Longueval dividida em qua-
tro lotes :

Io O palacete 
"de Longueval

e as suas dependências, tanque
magnífico, vasta casaria para
criadagem e gente de lavoura,
tapada de cento e cincoenta
hectares bem murada e atra ves-
sada pelo Lizotte. Ia á praça em
seiscentos mil francos.

2o A herdade dè Blanche
Couronne, trezentos hectares, ia
a praça em quinhentos mil fran-
cos;-

3° A herdade da Rózeraie,
duzentos e cincoenta hectares,
ia á praça em quatrocentos mil
francos.

4o A matta e as- florestas da
Mionne, comprehendendo qua-
trocentos e cincoenta hectares;
ia á-praça em quinhentos e cin-
coenta mil francos.

JE essas quatro quantias addf-
cionadas no fundo do edital,
foiniayam a respeitável somma

ft-t?

li

MEj^AüO
Preç«»aí .correntes dp dia 9 ;

Arroz, litro.................... . S850
Feijão, litro....¦.vi• • •*  $220
Farinha, litro, $180 a.......... $240
Fubá. litro..... ^ji,.......... . $100
ãtlfór,airecodê mmTtisW'
.Polvilho, litro...';¦.,......• •
Amendoim, litro...... ....
o3ri-f litro. ••¦•••• • .'• •-• • * * •_• •
Farinha de trigo. kilo.»...
Assucar, kilo, $320 a......
Batatas, kilo
Pèixó. fresco," kilo • •
Peixe salgado, kilo........
Sabão, kilo.....,...•.....
Carne de porco fresca, kilo.
Toucinho, kilo, $600 a......
Banha, kilo, $900 a.;.....'...
Pombos da Angola, «*asal...
Macacos, casal.....".........
Papagaios,!.... .'• '•••
Porquinhos da índia, casal.
Macarrão, kilo........
Língui«ja,-kilo, 1$600 a....... •
OÃtÓ<) Kllò•'•-•'• •"•>"-• ¦».*• ••••<•••»••• •.,

Tomates, kilo. ..^.. • • • •
Goiabada, lata de 300 grammas

Dr. Erneiito Senra—Medico, ópe-
rador ejiarteiro—com praticados hosçi-
t.ae» de Paris.—Especialista em moléstias
la.pelle e syphilis. —Chamados para
lentro e *óra da ci«iade.

Consultório e residência á rua Di-
reita n. 64.

Dr.Mendonça—Especialidade^-;fe-
bres, moléstias do estomairo e das crian-
ças. Residência e consultório, rua Di-
reita, 152, ' elephone, 88»

Attende a chamados para fora da çi-
dade. ; .'V • . .'¦' .-.~ni: 

H. de Beauclair — Medico^
operador e parteiro. Consultas das 7 as 10
horas dá manhã em sua residência, rua
Direita, 179. Chamados a qualquer hora.

i • a • • •a1-

Massa de tomates,lata;
Manteiga(Duqúe),latade 450 g.
Abacaxi do Rio,1, $5.0 a...v
Repolho, kilo.
Melão, l.....

> •'*.*.** * t • •'•*• .:• • •/

de dois milhões e cincoonta" mil
francos, .«".*E assimiasèr retalhada eslíá
magnífica propriedade, que dú-

yi-ante dois séculos,,escapando
às partilhas, fora sempre trans-
mittida de pães a filhos na fa-
miUa de Longueval. Õ edital
ànnunciava, é certo, que depois
da adjudicação provisória de
cada um dos lotes, setía facul-
tatiya a reunião de todos quatro
ea adjudicação da propriedade
em sua íntegra, mas era grossa
fatia, e, segundo todas as pro-
bàbiüdades, nâo apparecia com-
prador. -

A marqueza de Longueval
morrera seis mezes antes*, em
1873 perdera o seu filho único,
Roberto de Longueval. Os tres
herdeiros éramos tres rtetos dá
marqueza, Pedro, Helena e Ca-
miUa. Fôra necessário levar: á
praça a propriedade,, porque
Helena e Camilla eram menores:
Pedro, úm rapazoía com seus
vinte e tres annos, fizera toda a
qualidade de doidice, estava ar-
minado, è náó podia pensar em
ficar em Longueval dando ás
irmãs a sua parte^

Era meio dia, e dahi a uma
hora terifc novo dono o palacete
de Longueval. E quem seria

•••••••«

-78500
$300
$200
$160
$340
$500
$260

$900
$550
$700
$700
í$300
4$000
30$000
30$000,
2$500
$560

1I800
$700
$500
$400
$900-

1$900
$600
$10'

5$000
$100

1$000
2$400
1IO00
$100
$800

l$Ó0O
Í$20(V
$800

1$000
$900

V-$9G0
$360

2$500
$260

1$500

Bananas, 7.........
Laranjas, duzia...-.
Limões, cento..;....
Pecegos, duzia-... ¦
Quiabos, duzia....
Frangos, 1,.$600 aí..............
Gallinhas, 1. $800a............
Queijos, i, $600 a................
O võs, «íuzia,$780 a............
Biscoutos, lata.
Azeitonas, lata.... • • • •. •...... •
Vinhp virgem, garrafa........:-.'¦¦

Uvas,* kilo... •................
M«ftçãs9 1. • • • •¦% •»• • • •• • •. • • •"•• •
Pat08y Í,'l$0p0,'z.j.-.-...........
Pássaros diversos preços
Cebolas, cento................ 8$500
Alhos, cento, á$500 a...:.:... 8$000
Azeite doce, litro, 1$200 a...-..;.: 2S200
Leitões, 1......... .r.... •••,..*• • • ..6§800.
Requeijão,. \............y....... $300
Fruetas em calda, lata ........ $900
Palmito, 1, 200 ......... I. --/ *800
Marmellada, lata de kilo  1$700
Perus, çásàl......'.......'l..... 12$Ó00
Gallos-de raça. primos diversos
Parasitas, diversos preços

Tira-linhas, estojos e demais artigos
pára desenho e pintura, encontra-se sor-
timento escolhido e a preços de oceasião
n^Pape*ària£d' O PHAROL.

esse dono? Quem seria a senho-
ra que, ha vasta sala forrada de
anti^aB i^èçàrias, iria oecupar
ao Canto dò fogfio o logar da
marqueza, da velha amiga d,ó
pobre parocho da aldeia? Fôra
ella "quem reconstruirá a egreja
da freguezia, era ella quem se
encarregava do abastecimento
e da conservação da botica es-
tabelecida nó presbyterio e con-
fiada á direcção de Paulina,
a criada do prior; ,era ella
ainda quem ia, duas vezes por
semana, no seu grande landãu
atulhado de factos de creança, e
de grossos saiotes de lã, buscar
o abbade Constantino para em-
prehendèr com elle o qüe ella
chamava üma caçada dos po-
bres. : -y.j ." 1- 

'.-¦ 
y'

E o velho padre seguia pára
diante pensando em tudo isso. é
lembrava-;8e tambem... nfto ha
santo, por mais austero que seja,
que não tenha as suas fraque-
Sas, lembrava-se tambem dos
seus queridos hábitos de trinta
annos, bruscamente interrompi-
dOS. V.:V--V :'¦,,'''"fifi -[

As' quintas e domingos ia
jantar ao palácio, Que mimos,
què doces carinhos ali o espe-
ravamsempre "' vv •

(Cmtijtúa) 4

DE C0IJR0S_
RUA HALFELD, 167

JUIZ DE FORA

Filial da casa

GUIMARÃES, PIÍVTO & COMP.

\i DO
RIO, DE JANEIRO

Variado sortimento de couros para cal-
çado e arreios, bem como ferramentas o
miudezas próprias para estas industrias.

Bancv> .

-O Bmwo da Credito Real de Minas Ge-
raes incumbe-se de remessas de ainheiro
para a Itália.
mstmmmim^mssamsaammsamaammsa^m^mmÊimm.

A Maçã de Ferro
A única casa nesta cidade quo se

mantém* aberta vendendo fruetas, du-
rante todo o anno.' ¦

O proprietário desta casa tom feito
muito -negocio, "pois.segundo dizem já
se acha muito rico. ,

Não tem competidores pois vende
por preços nunca vistes Artigos finos
como sejam: maçãs, peras, uva», melões,
melancia'*, mangas, pscegos, figos, no-
zes, passas etc. ¦
PEDtiÕ ÜAYALIERI DORO

Rua Halfeld áv 32

Livrarias, Papelarias
© 

'.''ypo.à^.p.-k?*-

Impressões de relatorios.catalogoB, «as-
tatutos a regulamentos, a Papelaria-Ty-
pographia d'0 PHAROL acha-se em
condições de executar- vantajosamente*
nio só em nitidez e perfeição do traba-
Iho, como em preços.

. Papel para Cartas, Commercial, em
maços para o toro e de desenho, a Pa-
pelaria d'O PHAROL tem um stock con-
sidera vel e vende com" lucro insignifi-
cante. 

';;

Lápis, laplseiras, o miudezas' de es-
criptorio,~sortimento excepcional, nao só
em preço** como em variedade—-na PA-
PELARIA D*0 PHAROL: v

Facturas, guias, recibos, assim como
todas as publicações usuaes no commercio,
aPai»l*na-T^graptt»d*0 PHAROL
aprompta com toda brevidade e à preços
excepáonaesi .

Sociedade Beneficente
Brasileira- \llems1

Ia ASSEMBLÉA GERAL ORDINÁRIA.

Aviso aOB srs. sócios qüè, no
dia 10 do corrente, haverá reu-
nião na sede social, ás 7 horas
da noite, para tomar conheci-
mento do relatório dá directoria
e eleição da commissão de exa-
me de contas^ conforme o artigo
82 dá lei-social.

Juizde Fora, Io de janeiro
de 1905; :;;-v;:

José Kibper, 1ò secketariò.
3—3

Collegio S. Vicente de P.inla

EQUIPARADO AO GYMNASIO NACIONAL

15 Rua Westphalia. 15
PETROPOLIS

Estado do Rio dé Janeiro
v I>e.; ordem do revdmo. sr.-
padre director commünico:

Qpe ; as inscripções para os
exames da 2a época, serão aber-
tasivn£^3i de dezembro vigente,
e èpcerfãrasé:*âÓ no^^Bs^iSRíaylTPi^^
janeiro próximo futuro, come-
cando os exames no dia 16 do
mesmo mez. -

Pará as inscripções devem
ser apresentados os seguintes
documentos:

Io Certidão de edade ou do-:
cumentO equivalente.
; 2o Attestádo de vaccinação e
revaccinação. v ;: 3° Certidão de que o candi-
dato não soffre moléstia conta-
giosaou infecto contagiosa.

Os alumnos què requererem
exames da 2* época, pagarão
no actodainscripção a.Ia pres-
tação.

Conforme a disposição do re-
gulamento e mais a taxa da.
inscripçáo; .'

Podem ser admittidos alum-
nos livres (avulsos òu ouvintes}
que não estão sujeitos ao regi-
men seriado, mas que em época
própria poderão regularizar a
sua situação. v

Secretaria do Collegio S. Vi-
cente de Paula.(y Petropolis, 29 dé Dezembro
de 1901.

O secretario, — Padre Godo^
fredo Mafra. C. M.

O drvBraz Bernardino Loureiro
Tavares, juiz de direito da 1°
vara da comarca de Juiz de
Fora, na forma da lei etc.
Paço saber aos que: o presente

editai virem, ou déile noticia
tiverem, que, ás 11 horas do
dia 11 de janeiro futuro e aporta
do Fórum desta cidade, vão á
praça afim de serem arremata*?-;
dos por quem mais der sobre as
respectivas avaliações, para pá-
gamento de credores do espolio
do capitão. Gustavo de Paula
Villas-Boas, os seguintes Vens :
uma chácara nesta cidade á rua
15 de Novembro n. 77, com,casa
de sobrado em fi^rma de chalet é
as demais dependências, coustan-*
tes de gallinKeiro,còcheira, quáir-
tospara empregados, instállação
de luz, electrica, água, esgot'-,
jardim, capinzal e todo o terreno
cercado de muro e.gradü na freU-;
te, medin do pelo lado da rua
73,a,37,e dividindo com Francisco
Italiano e Fuão Gravino pelotf
lados,e com JovelinoBarbozaeou-
tros pelos fundos,por 30:000$000;
uma casanestacidade á rua Pi-*-
reita n. 78, com 3 janellas-e um
portão na frente, com terreno
próprio, com * lm, 50 ^e frente e
53m, 50 de fundo, dividindo\com
o coronel Francisco Alves da
Cunha Horta, major José Dias
Tavares e terrénps do - espólio,

nesta
í^èj^to

'y: 
y- ^DE— \..:

Christiano Hora
Caprichosamente montada com

apparelhos . novos e dos mais
aperfeiçoados.

Especialidade no fabKco de
bonbons de fruetas de todas as

qualidades.
Esplendido sortimento de ar-

tigos para 
"presentes de natal e

anno novo.

Rua Halfeld, 151
JUIZ DE FORA

Ura bom bilhar novo e bara-
tissimo. com todos Os pertences,
para vêr e tratar por especial
favor com o sr. Carlos Leal.
Rua Marechal Deodoro n. 96.

Juiz de Fora, 7 de janeiro de
1904.

Wí^^K

Ob preços estabelecidos pa
l-ypograpbia d'0 PHABOL
razoáveis possiveis.

la Pftpélati ft
sio os mais

. Advogados, solicitadores e escrivies
devem preferir, -.par» suas'compras, »
Papelaria «1*0 Fharol, por sér a
qoe vende - mais em conta. V

, Cadernetas par» todos os misteres,***-
netas, chromos, • muitos outros artigos
similares,' a: Papelaria. Ú'0 Pharol
,xende_*.preço«excepçiQM«Mv .^ .:.

Contas correntes, diários e proto«*ollos.
encontrata-se na Papelaria d'0 PHAROL.

SEÇÇAOLIVEÉ
Club .lu'z de Fora

Convocam-se òs srs. sócios
para a assembléa geral qúe se
realizará na terça-feira, 10 do
corrente, ás 8 horas da noite, no
salão do club, para o fim de to-
inar as nossas contas e eleger
nova administração.

A directoria
;\ ;/;•¦. ., h ..-4rr-4

Ungueoto «nti-ulceroso de ,
Graeindo Bvitto

Para cura radical das ulceras
de qualquer natureza, cancros,
boubás, feridas, ^darthros, sar-
nas, eezemas, frieiras, sttór fétido
rios pis, blefarite, rheumathismo
e feridas do Utero (sem cauteri-
zar). Tem grande numero de at-
testados médicos» Deposito Árau-
jò Freitas & C. rua dos Ourives
n. 114 e em Juiz de Fora Phar-
macia Halfeld. í

Preço 3|000t ê V v v

C«>llegio «Vndfés
Reabrem -se as aulas a 9.

:yPr-ym% : :-':-3v-2;

Feridas
v Por mais rebeldes curam-sé
em trinta dias. Não é conto; do
vigário, pois tem attestados dós
principaes médicos do Bio de
Janeiro*, experimentem o unguen-
to, - aírti-uteeroso de Graeindo'
Britto —- De-posito geral, Arauj[o
Freitas & C. Rua dos Ourives7
114 _-preço 3$0Q0. Rio de íaT
neiro.

Deposito —Pharmacia
Halfeld

Cigarros do Pomba
Fabrica de cigarros de palhas

feitos com fumos velhos espe-
cias Gáudmto é outros fabri-
cantes. :;

/ El Ferro Leopoldina—(htara-
ny—ARTHUR MACHADO &
COMPU

Deposito destes espeeiaes ci-
garros em Juiz de Fora ná co*-
nhecida 'Charutaria dè Ataliba
Campos-^-Rua HalFeld. n. 159.

80—6

cidade á rua" Fldrianõ
n. Í9, com tres janellas de frente
e dois portões em -terreno pro-
prio, murado com 45m de. frente
e 37m de fundo, dividindo com
Gabriel Villela de Andrade, her-.
deiros de Antônio Augusto de
Andrade Santos, d. Rita Rangel
e outros, por 5:000$000; uma
casa' nesta cidade á ruà 15 de
Kovémbro n. 95, com tres jariel-
Ias e um portão de frente em ter-
vreno propriOjCom 15m, 65 de fren-
te e 38*^ de frindos,dividindo çòm
o major JpséDias Tavarès,viuva
Lallimann e com õ espolio, por
6:(K)0$000; outra casa á mesma
rua 15 de Novembro n. 91, com
tres janellas e umvportão com
terreno próprio, que mede de
frente lime de fundo 38, e divi-
de com o major José pias Tava-
res, vinva Lallimann e com o
espolio, por 6:000$000* uma
casa nesta cidade,á raa Marechal
Deodoro n. 69, assobradada, coni
quatro janellas e dois portóeB
de frente, medindo 12a1 de frente
e 47 de fundos, e dividindo cóm
Felippe Qtto, Frederico Faur
lhauber e Eugênio Montreuil,
por Í5:000$0(K): e finalmenjé um
chalet á raa do Espirito Santo n
21, nesta cidade, com duas jánel-
Ias e um portão de frente, em
terreno próprio, dividindo com
Francisco Mathias Alves e Anto-
nio José Ferreira^or 4:000$000
É para conhecimeato de tod03,
mandei passar o presente edital,
qué /será publicado pela imprèn-
sa e affixado no logar do cos—
tume. Dado e passado nesta ci-
dade d'1 Juiz de. Fora, aos 20

Collegio de 1\. Seabora' ¦ do Çarin.o .
Reabrem-se araülas a 12 de

janeiro do anno próximo vin-
douro*, 

'-fifi''mm-y

A directora-^-Maria do Carmo
Goulart.

IO-f-7 >,

sthma, bronchi-
te asthmatlca,
coqueluche.

Maravilhosos re-
saltados obtidos com o Xa-
rope Xmbahybina. de Gra-
nado

Granado & C, raa r
de Março n. 12, Rio de Ja-
neiro, e nas principaes phar-
macias e drogarias do Brasil.

Especialidades pharmaceulicas'' —DH—

FRANCISCO GIFFOM
~y-JL\^ -•I»'"»-» t$a_mi**mna. «sedem
**¦"" ^"píSuiupÈanientói a expectoração «-
fiusilitaaa e a calma sobrevem com o
aso do cPó Indiano»,de Qiffoni.

Ores rhenm uticas, sciRti-
«sas, lombares, curam-se com fri-

eções de «Apona» (contra-dor). de Gif-
foni.

^^•atarrhos, broncho-pnlmona-
^^^res chronicos, - tosses rebeldes,
curam-se com o «Creosotal granulado»,
de Giffoni.

yphilis . e todas as moléstias
devidas a impureza do sangue

curam-se com o «Elixir depurativo de
Velame, tay nyá e salsaparrilha de Gif -
fqni. "
•y^vspepsiag, 

gastralgias diges-
• ^tões difiGceis, caram-se com o

cEHsir Eupepticos, de Giffoni, diges-
tivo completo.
*B*tnbHagii(*z habitual, corri-
T^*ge-se o individuo administran-

do-lhe o «Especifico Giffoni» contra a
embriaguez.
•yjTiastio, 

prisão de ventre habi-
*^" > tual curam-se com as «filulas
Appexitivas é anti-dispepticas»,de Gif-
foni.

nxaqueeas, dores de «jabeça,
novralgias, curam-se immediata-

mente com a «Hemicranin a», dGiffoni,
precioso elizif analgésico.
-^^•reanças «wcrophulosas, rachi-^^^ticas, lymphaticas, anêmica**»
curam-se com o «Jnglandino» (**arop3
de iodo-tannico phospmttado)de Giffoni.
/^^•aleulos biliares, renaese visi-
^^caee, gata, rheumatismo, derma-
toses, eezemas (darthros),curam-se com
o «Lycetol» de Giffoni.

•npigens, ulceras chronicas,
faibubaticas. syphliticas e diver-

aaa fôrmas de eezemas (darthros),
curam-se com a «Pasta anti-eezema-
tosa*, do jdr. Silva Araújo, preparada
por Giffoni.

rganismos enfraquecidos
pelos excesso-* physicos, ini elle-

ctuaes ou outros, reparam-se com a
«Phospo-kolo», de Giffoni."[en 

horas que amamentam, for-
tificam-se com o «Vinho tônico

nutritivo», de Giffoni..

^k^Toíestias eonsnmptivas,
, . n . _ ^ ^ynrphatismoj e s c r rip h u4e s e,

de dézembrijf de 1^04. iBn- duve-j anemia, chloroee, tuberculepe, curam-
%alíÁugustò; da 'Silva,, escrivão
substituto, o escrevi—Braz Bejfe
nardino Loureiro Tavares.

(Es tava devidamente sellado.)
'3—2

ANNUNCIOS
ir

Fraocisea Riu de Jesos
O sargento Framsiaco de Cas-

tro Miranda, convida a todas as
pessoas de sua amizade pára
assistirem a missa de. 7o dia
que manda celebrar, no dia 11

do corrente, ás 8 horas da manhi, na
.egreja da estaçfto de Coronel Pacheco,
pior alma de eua. idolatrada esposa.
FEANf ISCA RITA DE JESUS, con-
fesaando-se desde ji agradecido.

t!
IttiièjihipiD»

' Preçifla-aeide um que seja
de confiança.

Informa-se nesta redacção.

se «eom o «Vinho iodo-tsnni,
phoephatadó», de Giffoni.

oqueloche, tosse
fluenza, asthma,

curam-se com o «Xarope
grindelia e cereja», de
jPgsgotamento pu 'Lamento nervoso,
thenia cerebral ou meni
com. o «Tonol».

ystites, pyelytee,
elonephrytes, i "

naes • «io appa £ Iho
com «Uroformina», no*
pharmaceutico GiffonL

earasthenia4U)i]idade,fra-
queza geral, cakam-se com o

«Elixir de kola, quina, eaeáo e glyce-rina», de GiffonL . /
A1 venda em todèe^fw pharmacias e

drogarias desta «cidade e no deposito
f-eral — Bua 1° de Marco n. 9 — Bio
de Janeiro.

GiflJi.
fSqn1

glycero-

ibelde, in-
amentos,
itoral de

ro,esgo-
ezas, as-
curam-se

itrites, py-,
inteati-j

o, curam-se
produeto do

Um superior
Informações na j
de Eustachio Eferreira, rua Bar-
bnxa Liman8./l5 e 19.

piano Pleyel.
ícia de leilões

SEMElim DE áPll
v Ein casa de Henrique Surerus

& Irmão, -.y ;-
Rua Quinze de Novembro, 88. estSó á¦:/•--. 30— «/'.Ai

FABRICA DE VÉUS
fabrica

marca Estrella da
Banúèr & Rimes já

em casa de Ad-
•ft Comp.
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£610 MALTA
PARA MENINAS"

Instrucção.e educaçãoWM^-
Consta o ensino das seguintes matérias: leitura, calligraphia. con-tabilidade portuguez, francaz,- ingtex, geographia, «HhmeücV doulri-na-chriuta, historia sagrada, historia pátria, noções le sciencias physica*e naturaes, dunonho, musica (piano, canto e ban lolim), costura, traba-lhos de agulha, etc. ¦_. .7' : *

POR TBTM1?«5TPP ! Jj?1*™18* ,. ¦ - - < ' • t A m WWIOfUK lKIMü.»rKl- | Externas (inetrucçfio secandaria) 30$000
» primaria' 151000

Na pensão está comprehendido o ensino de todas as matérias exopto musica. " ' *

Ensino de musica, (solfejo, cantòY piano,bandolim, etc. ...... ... Sptono - •' vEnsmo de musica a principiantes ... 15$000Lavagem de roupa. .......... 15*Ot«0
Material de escripta 5$0€0

As internas devorao trazer cama e a roupa de-uso.Não se descontam as folhas. /
As alumnas encontrarão neate collegio o mesmo carinho que no seiode suas famílias, aprendendo os arranjos de casa, etc.
^n exterriatí. «cceirrun-ae:meninos de 5 a 9 annos de edade<Os pagamentos serão feitos por trimestres adeantadoa, devendo os

pães das alumnas internas, que residirem longe da cidade, ter um cor-'resppndente paraJhe» fornecer tudo que fôr necessário e fazer o?
pagamentos da pensão. Tratamento medico por conta do colleeiosem augmento na pensão.As alumnas externas poderão lazer o pagamento mensal, masadeantadamente. . s '

Directora, Carlota Malta
Ri ftó n. 80 ~ im fli
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Silfitdcirts i Bitcdciris, »r>
ças avilsts di _8snu<leir«
Ceróa.

Olcêsl.bri.c.ates para estos. rX^Í
MSmm - ::. --
^¦tifrsécàtolagase iifora.fr XA^ ^
ções aos fregoezes que pedirem. J
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__^^Él^Sw MAIS BABATÁ

Deposito do Coloranle Miaeiro.
para manteiga.

Fora
L.0TEÍÍIA

Para conhecimento do publico e dos nossos agentes no interior da-mos era seguidaa ordem das eitracoões de JANEIRO DE 19P5, chamaa-do nua especial pttençâo p&ra os novos e magníficos planos.
10:000$ por 130 em 7, 14, 21 e 28.
10.0OOS por 650 eu. 3, IO, 24 e 31.«â.OOí»* oor 14o em 5, lü, 19 o 26.
1_!.0<»< $ pOP 260 em 13 e 26. >.."•*
I 2:01)0$ pur l$40i. em 6 e 20.
15.0UÜ» por l$3O0 em 2,4, _», 11, 16, 18, 23 e 25.

Pagamento em ou o! Em .7 de janeiro de 1905
50:000 francos (OURO)

. ,*« ^i^fce inteiro 4 francos <-3$2oo), meios 2 francos
< l$6oo>, quartos 1 franco ($8ou).

LOTERÍÂ EXreâOfíQINABiA Em 22 de março
100:000$CK>0 iniegraes !

NAO TEM BILHETES BRANCOS.
100.000 bilhetes, com 100.000 prêmios, no valor de 420:0608000

Dilhete inteiro a 7$000, meio 3$5uo, décimo a £7oo.
O endereço para aa remessas ueve ser muito explicado afim do nãohaver extravio. E preciso citar o logar, Estado, estrada de ferro, etcToda a correspondência simples, registrada com ou sem valor deveser dirigida á

Companhia Ií. Loterias dos Estados
32, Rua Julia CszKr, antigalo Carnio,32 Rio de Janeiro

CAIXA DO CORREIO N. 1052
Endereço telegrapbico — Lotestado — Rio

Revista Agrícola
LAVOUítA, COMERCIO E INDUSTRIA

Publicado sob a direcçâo deIIBEâl»© WISWISS :
e redacção dos drs.

L P. Barreto, Carlos Botelho e
Santos Werneck

Aos nossos assignantes, cujas assignaturas terminam em 30 do cor-rente, rogamos o favor de as mandar reformar até o dia 15 de janeiro fu-turo, afim de evitar a interrupção na remessa ila «Bevista Agrícola.»
As assignaturasinovas e reformadas, que forem tomadas e pagas em nosso es-cnptorio, ate o dia lo de janeiro futuro, ou pessoalmente, ou pelo correio em valepostal, ordem ou carta registrada com valor declarado,-gozarão, como prêmio, de

—"— ¦¦''¦¦¦ ¦—¦aag

- ^^rí^^^^%<AA^^m- ' :
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UNIOO DEPOSITARA NO ESTADO DE MINAS V

Eugênio de Éíóntreuil
Rua HalMd, 108,UO, 112
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Joto Rodrigies loreiraGillo
RUA PEÔRO AMÉRICO n. 8

CATTETB

Rio (le Janeirp
Recebe aves, ovos e milho em

grande escala á consignação e
como fornece a immmeras das
principaes c^sas' do Rio dé Ja-
neiro, está habilitado a dar con-tas as mais satisfatórias.

Oufrosim previne que a qua-dra actual, de agora a março ó
especial para ovos que dão
muito bom dinheiro.

Experimentem a

Casa do, Gallo
30—3
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Primeira 6 DBicoesiaMecifflfintfl
ü(s\legiíliiios colletes

siiiliii
=«DE»=

fflme. A^nès Sieres Gontalves
INVBNTOEA ©O COLLETB _)A

MULHER MODERNA!

CASA
Vende-se uma boa casa comduas moradias, situada á rua daImperatriz ris. 86 e 88, dividiri-

do com o Hotel das Famílias.
Temgrande terreno com bonsarvoredos^
Vende-se toda ou em sepa-

;rado. s
1 Para tratar-se na mesma rua
; com Manoel Ferreira dos Reis

30—10

Começoo a grande venda annual eom • LÂEwm* ft--_y.o/.M
20 ij-. de abatimento nos Giletes sob > F- B,°DE*™**-fes;paulo
medida de SOS para cima.

íT J • i T\ |

% Vy * Colletes prornptos de ü?4$ por 20$000"mãm Ditos idem, de....., 30$ » *25$000

imm. rx;..
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Ditos idem, de...... 35fsv 30$0QO
Garantidos modelos alta novidade e ba-

leias legitimas, assim como graduador privi-légiado para nãò cortar a liga Cada fregue_a
terá como brinde um leque artístico com os
dizeres da casa:

jff pecuária no Jrazll
(S. PAOXO B MINAS-OEBAKS)

Notas e Digressões
POB

Jesuino da Silva Mello
Um vol. de 73 pags.Ín-8"br... 2S000

Vem muito" a propósito 'o appareci-i mento desta obra ha actual quadra da I*

CAPITAL 7.000:000$000
 a» 

SEDE SOCIAL ÉM JUIZ DE F^/RA—Agenclasi
BELLO BORISONTE, CÀTAGÜAZÈS E RIO DE JANEIRO M T íe WQ, M

l!aaprestl_aoa> bypotlkeearios amortisaveis em 10,15 e XO annes.Taxa de juros de 9 1^2 , ¦' •""•¦•
Os empréstimos são feitos até a concurreeda da 3« pai te do valordos immoveis, recebendo o mutuário um terço em dinheiro edois tirtoiam letras hypothecarias. »»™».i«fM¦ Qs pagamentos antecipados poderão ser realizados em letras hvD«-thecanas na formado artigo 10 do reg. de 15 de fevereiro de 1896.Pela carteira eommeroial recebe deposito em conta correntele movimento e a praso fixo; recebe depósitos de valores e objectos

preciosos; desconta letras e outros papeis de credito de praso nao ex-sedente a 6 meses; empresta sob caução de titulos públicos; lança em-jreBtimos por conta de empresas legalmente organizadas; encarrega-seie cobranças no interior e exterior. Emitte oambiaes sobre as Dnnei-i>aes praças da Europa eda America. '"-*'" ^__
CORRKSPOi\l>EXTKS:

^R^fÇA. ? INGLATERRA-e Comptoir National d'Ea«ompte
PORTUGAL—o Banco de Portugal—como Caixa Qeral doTheaomrtPortuguez
ITÁLIA—Meuriceffre A C.,em Nápoles. Sacca contra todos os cor-respondentes do Comptoir lVattonal d'Eseompte de Paris. •
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! Saíocafé'^ue-* todos aPav°^. ^* Iy^^, .rÇ^JÍSSíS-í^íiSS^S?S__rVJ^__E_^SP_í ^^Si1^1* «jCampto*8--0 BANCO -

lUyUV/lU J-JLÍLIj Zl\ V i lentc.sPastagens/comooé o Brazil, não! / 'm 
nmlwm . •¦ '¦ »

. ¦*¦ -*¦ I sedêmainrimnnicni ^...-- .. i,_ j. TABELLA DE Dl POSITOS
145, RÜA OaOÜVIOOR, 145

RIO DE JAN EI RQ
•A-m \:

lentes pastagens, como o é o Brazil, nãose dê maio»- impulso á criação do gado,«produeto tãò nacional como o café)tão precioso como este •; pois que deuá Argentina e ao Uruguay o bem estarc a õpulelicia de que -gosam aquellasduas prosperas nticiolííUjidadiis».
"'***:' %•-'¦ AA ¦;'i,;x.'ix;.-'s*<£- . xS -j,

4
Hotel dos Estrangeiros

PRAÇA J0SE' DE ALENCAR f
^^p?|Í^iS_^^^É^^j

SniínM em Petropolis—AVenifla Ik Marçom
Recommenda-se pelo conforto,

pela ordem, pela hygiene, pela atten-
çào do pessoal e por ser em tudo omais importante hotel do Brasil.

PREÇOS RAZOÁVEIS
"T

I :<Sí»í

! os

*-*-

Cí.

As assignaturas podem também ser pagas nas localidades onde temos at-encias:estas, porem, não tem direito ao abatimento acima referido, qualquer que seja òtempo de seu pagamento. H H J

A' LAVOURA

«3Í-

**"*»*"

Carbureto
deCalcium |

I'I_I___:__.X_E__^_. Q,TJ_í_,I._:_D___3D__.-

Brevet L. M. Bullier
O único fabricado pelos processos Bullier

piivilegiado nòB-asilsobo n. 1.993.
Exigir a marea Bullier

Para ènçomiíiendas e vendas por atacadoein casa dos únicos agentes para o Brasil:
Paul Créténier & C; 0~. Aía

101, RUA DO E-OSPICIÒ, 101— ármázem

; Caixa postal n. 6-RIO DE JANEmO«-Teleplio_e n. 2.015

Qinta corrente................
Letras a praso-—» mexes.........., ¦..."..,..... 3 "/.

* ••......'•••...•.•.•».. ..A •/,
; » • • » ... *«•>» ....••..^. . 9 *l%
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TINsfA SANrCARIA
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ECONÔMICA, HYGIENICA, BELLEZA
CORES DIFFERENTES

. y-fç

T -rr, ?'«n»°-!^^lente nesta cidade e circumVisiiihanças o sr. ATA-
LIBA CAMPOS, residente á rua Halfeld n. 159 A.

Só se recebem assignaturas por um anno, pagas adeantada-mente, a começar sempre em Io de janeiro e V de Jullio.
Toda a correspondência deve ser dirigida para aíHBRO. 31-Soiiraüo oa caüa rostel, 335

B. _PjíVTJZ_0

Recebemos um rariado sortiinento de artigos finos própriospsra lestas 1
Fructas cryatulizadas francezas

Passas em lindas caiziqhas a fantasia
Passas em livros, em caixetas e a granelAmeixas em baldes, em bocetas e a granelFigos em boeetaseem ceirinha

Figos em caixas e a granel , _« i
Tamaras em latas e a granel

_ T- * s 1 feSoa.meSdo*s'*ve,íta« castanhas.Conservas finas: Lagosta, Salmão, Paio Brandão Gomes am l_t__ A. nmMo, petit-pois F. Cananl, azeitona, de Sevilha em Uüí^&ffl&*m&s e óreme Ia creme, etc. 11. jw.yugwu

Ciasa Filia! em Manano Procopio ^
Com escolhido sertimento de fazendas, armarinho rounas^tenas, calçado, chapas de sol e de cabeça, molhados eVmatfti-

m

Esta tinta è amais econômica, é amais bonita, éa que conservatnelnor a madeira ea. paredes. A - - '¦. *T - -
Serve tanto para pinturas interiores como exteriores, e tem a erandevantagem que as obras pintadas compila podem ser perfeitamenteTa--vadas simplesmente com agna. Disponsa o emprego de oleq, agdaraiTe

ÉS
Mistura-se com água

isitoi: HiME & COMP.

E' esta a melhor enxada importada no Brasil

v Únicos depositários i Mi A COMP.
- .' '-.-.''"'-¦.-'.". -.." ¦ ¦ ¦ -^ *'A '-.-:'''.' :..'¦-'>-...

19-21, Rua General Câmara, 19-21
Caixa do correio, 246 Telephone n. 903

^n}?^^? £eJlouça de ferro, ferrageba, tintas; óleos, cimento,
ffiU? . tTOté c^umb{>.Pa*,a »g«a e gaz, tolha» zincadas, Wonta^ de»

^^^l^kÍW<^W^''y^ "agM
Depósitos: l^^^fS^16- TnCT^iw

•« largo deSanta Rita n. 24.
da Fidalga n. 3

Marche

o<xr-*-_Ãá5?_i

r-s'^^1^

wm
«4___XS_»SE

í-íso Bom
Fazendas, Modas, Novidades, Armarinho, Calçadoa, Cttapéui

Galil José Nader
Rua Halfeld, 96-esquina da raa Baptista de Olifeira, 86

.'?>.Communicaa sens amigos e freguezes qu# vende por preçossem competidores nm escolhido e variado wrtímento de>ternõad©

'*$<.,

J M
PREÇaiREDÜZIDOS
aia $k Teixeira

Concedida por lei n. 3.7SO
Em beneficio da Santa Casa de Ouro Preto

EXTRAGÇÕES DIÁRIAS A'S 3 HOKAS DA TARDE

FMKIft 1:0Q0$. 6õ0$ 0$00()

III ISftll/jllilüiicii
s Juiz de Fóra Mariano Procopio

Atóéitara-se agente? aijançados. ,
Sfto ^çáesí dalíateriá íw srs. Antônio Sardinha e phar-maceutiçp Lauro .BaiTl^èa. ; ;

NOTA:: -í !-;:;;r>:'-'!'>-^';<"v^,:, 
.¦; v.;;.:':.'; .':.^;.£v¦¦ ;. í^:íAAm

Os impostos desta loteria isao pagos diariamente antes de cada ex-

_•_ 0s Hí6^ Pf®?»»*1®» 4«« nio forem pagos nas respectivas agen-cas por falta de fundos, sel-o-ao na thesoararia, desde que tounun •canmno da agencia que os vendeu. *'•- t:;^ ^ " " ^- v^

í^-m^A ¦¦¦ -y- »mw_F«Muw.. um escoimao e variado sortimento de»ternos de.Gomjmls^arlps de café e maÍ3.generos do oàlzÍJfP11^8 e.¦8M3M." snperiores, obras sob medida.paia homwii
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srs. chefes deTamilia a visitarem o seü estelielecimento ato dé_êconvencerem da reaUdade., Um grande sortimento de linhanor
preços baratissimos para liquidar. > ^80—3

j Nestas oficinas typographicas
caprichosamente montada*

-'... [yÉnôtifà nitidez :
Üvroayfb-Mtoa, almánarfi-, a_hinh--Jtj><?t«t1.
ras de todos os modelos, «ar _*3es com.
mereiaes e de visita, partieí-
pações, papel winmorcial, eaveloppes
menus, oiKulariM, recibos, diplomas, avul-
sos, notas, tatòes, utc.' v , . . _v

TRABALHOS EM CORES ,
com apurado gosto artístico e nitídes .

Ei\CADKRx\AÇÃO'¦ií¦;''"v,r-": A..jA »••'•»'
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eom 40apriel_4) © gosto

11mm iiicii
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.^fl»1? poderoao diasolvente do ácido urico, o
preferido peta classe medica para o tratamento
areias. iBaloulfur hili»_>___._l _¦__,«.__,__. ___»
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REGISTRADA

QUALIDADE SUPERIOR
Acham-se á venda em todas as casas intermediárias da Ca-

pitai Federal. í
. Aviso: Existe sempre em deposito grande quantidade das

.tQHmflnftaçks desde 2 libra^ até 3 l/^ibras. 'Ím** '~«M

CARLOS SGHL03Síí3r*
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Q especialista
DR. MENDES TAVARES 5

(Da Academia iVaeional dc Medicina)
Director-clinico do Hospital dos Lázaros, ex-auxi-

liar do professor Gabizo na Santa Caza e no Hospital
dos Lázaros. y

RUA DA QUITANDA N. 40
Rio de Janeiro
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contendo .» P^"--- ^ - tàxã\*>
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ae enòia, mesmo

^;i^^?J^^\U^e grnnde economia.
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Um,voiun>e, com perto
de 500 paginas,

encadernado, ^°P°'

. ^^vdá^FaauliasirasilIras
, obra *tW*^1ma e "e Y: .

éÍna:iPVe,Í^s^P^n^PÒÍ
,m'-W3 recBU.^11" r ^

¦ pn toat^dor
Sas em consewa, e-.. , aromatico" *edicim

2.»"édlçS.õ muito au- . das senfioras
gngrtaàa e^elhorada,^.'

;- - por

MRÁÍENDEBOW .^^^ çor

Uni -^blü^e; 2f POO.
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Os pregos da nossa fabricação estão isentos de imposto, o que não
acontece com o« pregos de outra qualquer procedência, que pagam o
imposto de 50 reis por kilo.quando entram no Estado de Minas e memores
3 muito mais baratos do que os de qualquer outra fabrica. ¦". '¦[ 
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,j/:/raF^pi^L-:v;;..;.-VY"'\.v.
A enxada RADIANTE espeGiál, fcirá fogo, fabricada

com aco de primeira qualidade, é hoje a marca prefe-
rida pelos srs. lavradores porque, além jie ser prinjorosamen-
te confeccionada, é muito mais durável sendo seu preço
relativamente mais b-árato

ttecomiiiéruiar p emprego d>i>ilNXADA RADIAPíTÉ EÍS«;
PE(S^lL nas oV. pinas; pian'uçtó. ojic., é c^riòuirl^cta^
mente pira? a i ôali?açâp Üir u u^t \boa economia. /:

Í^t|i#(le ,ferrò Çéntryl. .lò BrásiVdópolf ^è expiéiii^
mentor varias marcas, resolveu, ha muito tempo jà, ado-

ipt^r no serviço de suas linhas a enxada RXJH^fTÈ JE^J*E*-
^Cli^L,ipjref^rèhcfá osta qu|i constiiüè iim vsíioso attestado
sobre á sua boa qualidade .; ;/;''.".«7; -y y;' ^;-;; '¦•::''y

Éucontrá*se é venda nas casas de ferragens, armari-
nho, olo.

Rua General €amara, lOédl

COM DEPOSITO DE Y
Vidros para vidraças, espelhos, molduras para quadros, ouro,

prata, bronze, tintas preparadas, em pó, vernizes, oleoe, alcatrão,
lanternas para carro», couros, sola e mais artigos para sapateiros..
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EpGENIO HABQÜESÜ5 HOllASDA
) Approvada pela Hygiene Publica

dp Brasil, Portugal e Republica
Argentina. '¦-

. B' o depurativo do sangue mai»
seguro: cura radicalmente todas a»
moléstias da pelle, sypbilis ee rheu-
matíamo, sem dieta nem modifica*
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CIGAEÈOS CISALPINO
Recentemente premiados com o GRANDE PRÊMIO na Ex-

posição ide S^ Luiz. .
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Agentes geraes: Ávila & Tavtira
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Eachitismo 
- Nsvrosiria

de Orlando Rangel..
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Siua cura em um minuto
pêlo Odontalgteo Oliveira Ju-

nior <laat«nta!in«e^. No
Rio de Janeiro, Oliveira Júnior
y.^ &C.Cattete, S31; C'.

- /:..^^q^P||M^^1f||aI^

t* .Um balilan^ 4lé
Sempre qnètenhonecefiBidadé

de curar :sy|k!^8^-'l^^j|í^

do ítcor <fe jPajwyrf, de S.João da^^^K;*'í-:
rapen-

ÍTO&*' *..»*.'¦ ^«-V 
"^ r '- v, ,

luãnhosmor» Barra.
Capift WsVSWHlírf *4rtaÍt>el*««sa«Bt^ Este grande «

.iv* ^ i» ; '¦'-'-; 
^Í*!NÍ^,!?*^,> (daa 6 da aa tico, dia a dia, mesorpii>nrn04rt 'uuaouciaue-(fãs nosaa* iwis •• w n»,'t«rj'*> ¦ - . '..(-¦ ?-''-<•'- -• ¦ ^.;, •* *-\ k-y- •';Y:'.?Y?.i:':"YyT v'v";";K-^? 

"" 'V. ;ri . /." 1 :¦. «'.¦¦ -¦ . "¦ -—' O ««^©oaer cttnatM>o*.*j;,ú-*.-r'- ;•
*. ià mi''.*¦'¦r;t-e."mi.i-": '-.~Cf-*èiM£Mmé^*mik-:'-'-i&ÈÈÊSmv*£5 S ¦u^S^í. "^ Í5T oou testemunna oeular de im—

1^^^^^^\lfb^:mt^^^^^'^ ¦'mW^&a&BBSS' ^do com Vosso" beaònrenaraiio.

«Sua ilFPeral Oaf&iií^feií^wi*^^ * • : ^,
dl PITAI- FEBE&M ^^^fô%^^Y^^:^^'í Hamild. '^r.^s&múm

¦j&rM t'1-* '- *• -<•*')"'.' *''* 
i " y~y? ¦'.. 1 ^*** -••*,« v^" * * 4 • . "¦ _ ,* r.rj;" 

' . g

^ Sa. -s-WmÈ.' '%'¦'¦'•¦m%--¦¦<<'-y^^^m Bki' ¦¦• iC*^- v-''''-'^-''''vj:^'ft-^^*^-^*«íí..' • iTiMPWfifliiTr'>'-1 ffTT^IaSSaW^^^"TTn1?¥nw

1 K - *¦'---¦-'-- ¦ ¦¦ f¦¦¦<&mgf^ ¦ --¦ ^f--'^
^^^- 

-' ¦ -"'-'^

. I m^ CASA SCHieLER 1LJ|
l\ É| ARMAZÉM ESPECIAL 1 ^
v^ ^\ Instrumentos de muaica e offi- ^*3pw

Especialidade en iistrineitos * cylndra ^ SGHIISTE1 & C,

Silya ÇoelHo & Comp.
Fornecedora !das bandas ajüitareB dp exercito, marinha, corpo no-íciaU professores etc. y.^^y-y- ^*'y 'y^.y^^y^t-y^^try-,' '-f^"/'':M$CP*W? ®!P^I-^ P^ «mplar tesouras mechanicas para cortarcabeüo, barba e tozar. '^"- --.--"¦¦ " "
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