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LAGRIMAS ABENÇOADAS 
Com este titulo damos começo 

ao nosso folhetim que extrahinius 
de uni dos mo bores romances 
do notave esriptor portuguez 
Camilo Castelio Branco, e que 
muito deve agradar aos nossos 
ieitores. 

It( • 1dCL( 1 ' 't C uell i »" maestro  iLLw:?redigida folha A Braza que se que  tlq ao Antonio da Carnara, que vai publica quinzena mente em S. 
conferencias se reliabil i_.1e novo tomar a regencia da cor- PaLilo e n. 

35 d'A Patria de Pou- 
- taIfl Iii l)01'tflhlt() (TOlO l L-°,

laçao
' d0 '

4
so Alegre, no Estado de Minas. To a a crre 3200den0ja de'e ser - O U1 a sua chegada  ran e 

Agra dcemo •irgidaaoprodetarjo destafoha. mncoheienei flOSSflnumero de amigos acompanhados 

f)k1

R. 

ol)staculos em referida banda foram espera-o O menino Januario, crean9ad 
i C5tcÇtO. 3 annos fi l ho do nosso amigo Conferencias ~Cousa ueSO 11(),S traz bons Nós tambm lá estivemos er.  Custodio Braga, do Bom ia- 

RealisOu-Se (IUfll'ta feiraresultudos . ahracarnos o nosso amigo e feli- sus  deu uma queda n'uma rampa 
liltiEfici no salão da Socie- Isto do i e1ii'to, C1(1 1 mas

Lcareh3tnses Pebá- sUaÍd a2 tura de 10 metros, mas co'i 
- - - ctanta  felicidade  que seus pais  S(-)  (fade LrUeraria « Sete tiaJ reza Pela Sua cay'til ha tiveram que soffrer o susto, pois 

Setem l)ro » a conflrenci&e u(io serão as confereri-L No dia 1 do corrente, tonloulqile a criança, passada a impres- 
- 'oss do u'ar de vereador parasão geral continuava a brincarja que eStava annunciada. cias que irao iuíiui r 110

qual foi e1itn o ilustre cida-esquecida do que he tinha acon- 
1)' 1)! icaÇ0 (ItIO Faz  l i H d este 011 (1 aq!eI le Jo dr. Laniartine Delernare No-tecido. 

a 1 i i, 1 _Seuei ia da Gania. 

de OU 1' O 1ius1iat1o5 no Cal egio Nogueira da Gania 

1,. ,., - •
esteve nesta cidade o iliustre chefe 1stm cidadão Joaquim José 'as 

* . df ( iIt iii iH. li O "politico de  S S . Luíz do Parahy_ dign suh-dirccLor do 

( Iii 01 lCn, q ti e (J iss tam''rtinga, major Manoel Bento, digno T 5o 1r0 deste Estado . 

1)1)10 (1 CiikLufario Astro-,
'dcmitada ao concrasso Asr1c1i1 

0105 COI]}1eCei!) a gran-ret; H) )(1111. Contou maiumanno de preEStá na ponta o nosso Xisto 
tIo Utilidade destas [)1'O- Lá i 1 'll)os, se I)eusciosa existencia, no dia 30 do .Com o negocio de presuntos 

- passado o nosso amigo JeroymoVeflde pinga p ra os viventes 1
-

UdO iii dl) (idl (1 CO fl ti 
 

to. hagas cgnp ç graphista des-' faz tumulos p'ros defuntos. 
SO dizei' \!  22 VER ta cidade. 

EXPEDI E NT E que esta folha quiz pàr  No dia 27 do corrente, foi se- 
ç 

 
pu1tado o venerando cidadão -aços no segui meu- Yrancisco SantAnna, irmo do 

POR SEMESTRE. 0 1) Ot,o das conferencias, pre-nosso part eu lar amigo Manoe 
POR 1 111111 'fR1 )OOc'o que se (J a Cesai o OWfli 

A' sua exma, fdmilia enviamos 
PARA FORA «tio e de Lesar; foi eni Jl s  nossos pazarnes. 

POR SEMESTRE . 6$000 
 ~neiro ultimo O por l)rO - 

POR 'ttii\IESTRE 
. * 3$0OOposta (te Ufi) (lOS rasidind oentre Recebemos os ns. 1 e 2 da bem 

P.G \MENT() 1)1 LNT 1)0 

.\wnei Avulso 200 réis 

) t:05-() Coilega O Labavo. 
\' 'mos (1(1O continuam a- 

O!) ('renc-jas, tendo-se ji 
diVersoS CdYti 

leu o pai'a O ultimo tri 
!('t! e tio ( ) mment,e  anuo. 

- 1'arabens aos seus extremosos - t '' ' ' ' 14 L II LJ 1 ' li -. -

---------- pais. 
11)) l'it t!r, t0NJ) OS O f)il- Em visita ao seu fi lho que cs

Tem estado ne;tac dtde, o i- 

Pi 

- PINTo 
- 

ir II 8t12._iiIii ' iil o ,o,tittl,- í)i°'tIIi de i;l,is :i' )i'(ilrIes_ O:r 
ri, Et rir r, ' ,i- ,íva-se, TI olhei, exemplo tias anil- 

la\7tL o anjo
90199119- 

da «Aun inri;a»o jutas tIffWÇea d'utii totijido, e 
Seu i11lrI  I,'r ti' liii 4hi,lue, VC- 01 100 001110 PÓIIO sal-o ii mulher. 

1 i110 d'oul'(. cora ti,  sri - jirsí - ipia Ir epiis que a Virgem Maria alirneur- 
g-i eia! ciii (i;efl, OIli ir 8e11 a uni lilliuu, depois que Jcns 

do La rimas Ab enç oadas i l 
< ,

c ii
,

C1:
ltin/ is que i til ;y o Es-u 

dí l 

1 ra -anigrie ule nela, que titio vtiliirntroti 110 5e11 1'tiCOniCiUi,st.adO Fdcu-i. 
flilli5. rOl' i5Sl) 4_tIl (onuçiio (lo ho-a tu'! lic) a foi' da digo idade, regaul a 

-rarn til Los rIos (I0 esttt-niienii. 1)010 sangue do filho de Maria. 
ri riu n'edoi' d'urna cria p a 

1 
,

e
lg 

rui haptismo que della o foram n'sta
a  

avia a mil luz myatei'iostu, - cimo tu tem, Vtu leu Lo ('orno o primeiro e o 
li 'ij(!cçao d'tu in (ri rio iiiviiovel, que, ultimo ule sua lia hagem, e honrado Este dia, tibilo de anjos, para 0s 

i;111j adIe Instante solemije, ti Ilu mias-)oonno :lqflol lo doa seus avós, que quaca os orval hos do céu, fecundttn-
11115 iflilOs d'a iii R tijo, as cci'enio- morrera desterrado, em Tanger, pord o as agIota tio bapti stii o, gera m 

tinia do atida incuto iuugusto. Visíïonao denunc-inr o que lhe não f5i'aia terra uru it'mãuu •iu bU o de aeu' 
do boas alni, amigo ulosleal. embora traidor aopais, que, depois do quatro filhos.; 

Eva unia n'ciiiiuiu do nove dias. >i ei D. João II. tinha um novo penhor de innoeenl- 
ititi ntutidriui lua eia Nossa Scnluo 5 Era o eouurriel que vos iin-eia para, em sri nome, ngt'aulceer( 

ia da UOieOjeiiu,, fiilgiurttiite de miCpnrta o iutunio ? oouui labios pui ros, as esmolas do 
ii Inca, no sou doce! rle soda e lIra- Sua mito nascera dama lo D.céo, jiu bi lo da igreja. catholica, que 
lar  (,um as ituitos uruizalas sable e Maria. 1, crescera mi rnc de gttlai (strein&ee do ijlIeirialc, quando en-
-tu,, com es olhos cxi atieo tio c-éo, Icija e docilidade, caiu 11c11uuí ra-setru elo seu solo num ti lho, que 1 he  

rst,t ri leite da virtude. como tns- 
() da i unuuíurttihdadc este a 

o oh eccu cai 1827. 
Maria eia o incentivo do ttila 

alt'giiu. -N( ,(   braços de sua. iu'iii, 
'(riu O SOO 4)! httt' erra nte pelas Ii 
r,es desmaiadas deilri, que parecia 
u.rvc1-:i caia os «Cria beijo, roma 

>se aquelks fossem os iiltinio; Mii-
a afilhada da Senhora da Cai-

ceiçiio estava alli asseverando o que 
tanto diziam cia luz mystoi-iosa, 

uque na pia do baptismo, lhe Mu- 
)minava a face. 

A purezaa, dos anjos, não será co-
nio a santidade do predestinado ? 
E o justo, na ultima hora da sua 
passagem na terra, quando o anjo 
da serenidade lhe alveja o rosto cota 
ai mias azas tranSpfliOfltoS, não  se-
rá com o a Criancinha itii macuu lada., 
cuja aluna vem brincar-lho ao ro 
lo COOI tona a pureza e innocoticia, 
que o lialito en'ca,lor lhe bafejou ? 

A initi de Maria chorava, e lIS 

1 
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F. Antunes da Costa, em nomc Já se acha residindo nesta c- 
do magisterio publico do muni-
cipio, dr. Lamartine Delamareem 
nome do corpo docente do colie-
gio, B. M. Ferreira em nome da 
.orporação musical do 14 da 
guarda nacional, dr. Anzuini em 

dade a éxma. sra. d. Anna Mas-
carenhas, directora do import- ii-
te coilegio que funccionava em 
S. José dos Campos, a que já nos 
referimos em alguns memeros do 
nosso jornal. 

Recebemos a visita do Sr. Vir-
guino Cortez, que já ha bastante 
se achava ausente desta cidade, 
onde hoje volta a fixar a sua re-
sidencia. 

Í) CORREIO POPULAR 
IN 

Chronica Semanal \Eon1iambana, servindo de 

me repleta de festejos P 
ra o nosso torrão; por ti 

 ~creta 
A semana (inda, fai rnes- nedicto  Apolycarpo e se- 

dreiro. 

ajudante de ordens o Be-

rio o Jeronywo Pe- 

lado o anniversario do Sr. E por nada mais haver 
coronel Porto, pootil.ro  
a chegada do popular  

Claudino Camara, mais meus leitores até doiiiin 
ainda o regresso do nosso go. 
amigo Virgilino, a chega- DR. CIJAPADÃo 
da do novo coliegio, ein 
fim, cá o Chapado viu-se LAGRIMAS ABENÇOADAS 

em papos de aranha para Com este titulo damos começo 
ao nosso folhettm que extrabimos 
de um dos melhores romances 
do notavel escriptor portuguez 
Camil'õ Castelto Branco, e que 
muito deve agradar aos nossos 
leitores. 

110 espirito da população 
de Jacarehy. 

• . .que para variar ficou 
de nenhum effeito; - 

A's 9 horas da noite dirigiram-entes de Moaese do Estado de 
•• .que SCW niais aquelia o China, e então depois- (lese 

a casa de sua residencia, acom- S. Paulo, dr, Campos Saii es. 
íerminada a guerra eu VOUpanhados da banda do 14 sendo Assim terminou ao som do hym1te domingo. 
ormar [1111 batalhão para recebidosenthusiast camente pe1ono nacional e dos app ausos dos recebidos 

chefe po itico desta cidade, 'circunstantes sta festa esponta-.c'guir sem l)'r(la de ICil que tantos beneficios deve ásuaneamente dedicada ao ilustre € 
lO para o I1i() j LZtl ltae cr.teriosa capacidade  no seu prestimoso  cidadão o Sr.  coronel 

ris, ficando O COJII ina fl 110 

- 

progresso e desenvolvimento. Carlos Porto. 
Foram- he dirigidas vehemen- Os nossas mais sinceros pa- 

entregue ao lieroe JOSétes saudações pelos srs: Professorrabens, 

das essas saudações, agrade.kar em todos os trens; 
as altas provas de estima paracendo ' jubiloso tanta manifestal . .. que o capitão Freir Cousas do arco da  velha

o Ilustre cidadão Sr. coron&çào deamisade; sendo então le)deçafljlflou com os ensaios Cli! SC fahiado, Com S- Carlos  Porto. vantado o brinde de honra pelo) 
peito a Canudos,  mas.  pa2 A 28 do p. pass do dia do seudr. Nunes Ferreira que mais umad lanceiros; 

anniversario nata[icio, grande nu- vez evidenciou os seus dotes ora-
rece que (lesta V(Z O Aflmero de amigos promoveram-lheto rios, saudando os ii ustre srs. 
tonio Gonselheiro, vai versigniflcativa manifestação. presidentesda Republica dr. Pru- 

cações.
Sabemos que o iliustre art'sta 

Em fim já Ia foram os Xisto Peiline mandou vir um pe-
dias e cá fiquei a esperarito official para sua officina de 

de outras floVi(la(los, que marmorista, para attender a todo 
o serviço funerario que lhe está 

mais ou menos IflflUISSOWencomrnendado para o dia 2 de 
Novembro proximo. 

Mais uma voz o povo de Jaca- 
- rehy teve ocnasião de manifestar 

ver se não perdia couïa 
nenhuma, para poder en-
cher algumas tiras das 

suas costumadas rabis- 

nome do povo de Jacarhy e da E por informaço de su digno 
colonia ita tanta, dr. Antonio C.n.(rpresentante podemos affirmar e nem occorrer na Iem tanta,
ddO Vieira em nome do correio<qUe por estes dias começará a fun -  

bran'ew. (Iespeço-m e cl OPojular. ccionar. 
Commovidamente então, o Sr. 

corone Carlos Porto tomou a pa- 

minou por offerecer em sua sa'a .. qti a rua do flozat'io 
um copo de cerveja. está ficando na ponta 

Nessa ocoasião foram erguidos 
d versos brindes, destacando-se o 
do iliustre professor dr. Nunes 
Ferreira que saudou a Camrr 
Municipa de Jacarehy, que esta-
va li representada pe o seu digno 
presidente Sr. coronel Antonio Ra-
mos, intendente cornel Carlos 
Porto e o illustre vereador José 
Bonifacio de Mattos. 

E oquentes tambem foram os 
brindes dos srs. professor J. A. 
Fernandes em nome do Labaro, 
Nuncio Barletta, Benedicto M. 
Ferreira. e dr. A. Candido Viei-
ra, erguidos o Sr. coronel e sua 
fami ia. - chega; 

Em seguida o sr. coroncl- 
•, .ue o Lélé já vae e 

Carlos Porto correspondeu a to - 
spe- 

E voz corrente... lavra, agradecendo a todos e ter 

• . .que por Causa de, ser-
viços na mesma, ia haven-
do banzé; 

que QS coutendot'es 
eram officiaS do mesmo 
oflicio; 

• . .que o Vicente Jordão 
quasi acreditou a historia 
do inarteilo 

• . .que o Tlieophi[o Gui-
maraes está chega, não 

ESPIÃO 

suas lagrimas desconsolavam o  pHi 
que as não queria ver naqueile dia. 
naquella hora, tão faustosa, tão d 
gala pa a os parentes, que se abra 
çavam em redor do leito. 

Mas ('ossem calar-lhe o presenti 
mente no coração! Digam á flor 
que não penda amortecida sobre a 
haste, quando o sol se esconde! Di 
gani ás lagrimas, que estanquem 
nos olhos, quando o que chora não 
sabe d'onde elias nascem, nem o 
que comtempla sabe a linguagem 
do espirito, para consolal-o em seus 
presentirnentos sobrenatu rues! 

Porque é que aqueila mãi não 
buscava o alivio no sorriso de seu 
marido? Porque não olha ella para 
os seus? Que é to consolador ahi 
como a presença dum marido ama-
do, quando a fraca mulher quer 
de8atgo? 

Não bastam allivios do mundo 
para essas ancias. 

Deus! sim, para todas asafflições 

ara todos os piesagios, para todos ar1gue a téla onde me propuz trii- tre a liuzuanidado pervertida,  di - 

is temeres, para todas as mãis, que ';ur uma flgut,a grandiosa, com o)'erzL 
vaticinam desventuras a suas fi. colorido buSve da religião. Abomn- Só a mim pertence julgar Os ihas! no a historia, se é força lembral-a bons e os maus!» 

Deus! E na sua imagem é quca testemunhas oculares. lia ah Bemuvetiturailos os que esperam, 
aquolia mãi fitava os olhos.Depoismuitos escolhos que ludibriam Ost 
ao lado de Crhisto, estava outra mais atilados pilotos. Eseandeeen IV 
imagem: era Nossa Senhora daçeins politicas não se refrigeram coa 1834 
Conceição. Que lhe dizia aquelluo orvalho do céu. Se do pulpitu Foi um atino de muitas]attrimnas. 

tn pallida mulher, com sua fl1hiuha 
tios braços? Ouviram-lhe só as der-
radeiras palavras: 

-Minha Miii Santissima»l eatre-
go-vos a vossa afilhada! » 

Viram um sorriso nos labios de 
Maria. Seria um acto maquinal dosuo a flainma das inunisades huma-
.ubios?Por que é que os adulto9nae! Tmãra eu lagrilnas e dó,  i. 
não sorriem  maquinalmente?...  Li paz e esquecimento para os honieti 
'ungeiras duvidas para o homom que não devem aqui encher umi 
lime segredos do homem. pagina de odio n'um livro que acon 

selha a resignação. Durmam uns e 

mtros o breve somno, que vai & 
Decorreram sete anuos. inoitecer da vida á alvorada do a' 
Eu não devo àqui pintar um qudjuiz, chanjo. Ver-nos-hemos em voRad 

tiro de guerra. Soa-ia  salpicar que, nos seus dias de réo cri 

III 

hyssope muitas vezes as eeoiba.l)ebnixo deste formoso cétc5pir- 
iue fará d'aqui ? 1 1d1 80içou muito  sangue.  

m
ue. As espadas 

E toáru eu que estas linhas, pai terçavani por duas tausa. ipiando 
ido reflexo do que ha de imiconi- bus corações ilo nieIIo -anue 
municavel no meu coração, tiecCi,- na vangiiai-ilat de dons oxercitos ir-
lessem o amor de Deu,;  , apilgitil- mãos, a'iciavam aimiqiiilarern_se. E, 

4C, upoz o ruido das armas, se htzi 
o silencio letrico tia mori e, preromn - 
piam (1eJ)ois os gritos das rnmiis, das 
viuvas e dos orphàos. Paiz, oiiilu 
esta harmonia de angustias Se lo-
vaiita de milhares de labios para 
o eéo, prova-se no supremo iriRr-
turuio, e symbolisa o ha1oeauist, do 
uma vingança tremenda. 

(Continua) 
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S. PAULO 
da acreditada fabrica de cerveja 

j5q7fj7 

I D /k Ç Ã O 
1) F; 

Rotipas, e&lçados, nhpéos, &rmr'inbos, eec- 

TUDO PELO CUSTO 
kiROVFlTEM. EM QUANTO O BRAZ E' THESOUREIRO 

(eiXem de %ii(aJa a IoI*  de 

BAPTISTp & DIAS 

• UR DCÏ) RO) - ÁRFO) 
- JAC ARE [IY 

NOVA OFICINA  
Perrória serre/li dr1c ai ech calca 

1) 

MANOEL PEDRO CORDEIRO- 
Esta bem montada officina encarrega-se de todo e qualquer 

trabalh concernente a estes mysteres bem como se encarrega ui 
assentamento de machinismos, canalisações de agua, bombas, r 
servatorios de qua quer dimensão, fogões de fogo circu ar, gradea-
mentos, e concerta motores de qualquer systema, machinas de co. 
turas, etc. garantindo os seus trabaihos. 

flUL DRØ Lucia MTA 
tJfCPJEj-P 

hrisloffil Z,\Iupa-, l~off omp." 
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Um pai de fami ia, veiu honten ç 
queixar-se a um dos nossos re-t 
dactores; do Director do Grup <q 
Escolar, que, sem justificativa al

çn 
- 

guma, deixou de receber uma sw  Çt 
filha no Grupo Escolar Carloj1  
Porto. (ie 

Disse mais aquele cidadão quq1, 
parece ser prevenção havida poi-
que sua fi ha apenas tem treze an- çã 
nos, e aqueile funccionario é se 
cretario de um col egio partícular.re  
o que faz crer, que foi o iiter.s 
se que predominou. d 

Ahi fica consignada a reclama-
ção, que como jorna istas não po 
dianios abster-nos de regis-
trar, não obstante cnc3itoqut 
tributamos ao referido director. 

como para louvarem-se einwunjca 
irnensor arbitradores e abona-z5, que do dia  I. dc Outubro em 
as custas e despezas feitas com icute continuará a ia'.er  pães;  dia- 

ivisão e ver-se-lhes e as  pessoas que (leseja 
dias pál a a contestação; ficanirem honrar-lhe  cora sua fregiiczia 
eitdos pai'a todos os termos daquejrani  ter a bondado avisai-en 
ao  até final sentença e sua exe•ja mesma. 
'ilo, sob pena de revelia e lança- Outro sim que abriu uma peque-
ato. E para que chegue ao  60-  na  fabrica de pó de café que 
- citilento de todos Intcressados,?dei.á á 1 00  o 

iro aos  interessados  acima de.?  
rados para comparecerem a pri- eiogios 

ira audiencia deste Juizo, que)  Virgilino Cor'tez 
logar as quintas feiras ao 10 j0 L '.RGO l)i\ QUITANDA VELHA 

na mia da Carnai'a Municipal,)
DA is de citados e certificados pe->  

-crivio na fóima da lei, não só> IEMO1lli 
a asistireIn a proposittira da ac- O nronrietai'in ,1itn  padaria coni 

mandei passar o presente edi- 
e pelo qual cito chamo e re- E OFFIUINA de concertos de Relojoaria Declaração  

O abaixo assiguado, retirando-se 
desta cidade deixa como seu pro-
curador o sr. tenente Antonio Fe--
iciano Catharina de Freitas, com 
luein podem os seus freguezes ter 
gentileza de saldarem os seus de-

)itOS com a pharmaeia Maeario. 
Jacarohy, 27 de Setembro de 1 97 
Pedro  Custodio de Paula Mar- 

1) EiT1S'FA 
BERNARDINO M. F. LEITE 
Pode ser procurado, em seuga-

inet, a qualquer hora, para os 
nist'res de sua profissão. 
•R:ÇO MODICO E SERVIÇO GARANTIDO 

3—L.mgo do-  Rozario-3 
J acai'ehy 

m 
ni 

ç 

No dia 29 do p. passado, ce-( " depois I4C 3L' e2Lraniuo do)  

ebrou-sa uma missa a S. Mme5m0 duns copias)  urna para  ser)  
<junta aos autos e outra para ser) 

guel áqua a mpareeeram os pra <'publicada na folha local. 
lessores e a1umn do Coilegi Dado e  passado  n'esta cidade d& 
da Inftncia desamparada de qu cJacai'hy ao primeiro de Outubro de 
e patl'rno o archanjo S.  Miguel .11- i oito centos e noventa e sete. 

Eu Joaquim Manoel de Andrade, 
segiindo escrivão do civel que o 

<escrevi. Estão duas estampilhas do 
Estado no valor de duzentos réis 
cada um devidamente inutilisadas 
e assi-nado A. de S. Bayma. Nada; 

homem_-1_1_2maiS se continha em'o dito  Edital  
do qual bem e fielmente cxtrahi a 

A. jt:v, na musica, infame 1)1'ente copia que vai em tudo) 
'eonfornio ao seu original do que dote com pão este homeirdOI fé. Eu 

Joaquim  Manoel rIeAn- 
1-1-1-1 lrade, esclivão a subscrevo, onferi 

o ass•giio por achai-a 
Jaearohy 1 de outubro de  1897.-
0  escrivão, Joaquim Manoel ..de 

COPIA— Elital ira a  citação  drade.  
de ici -a l' i:ii' a divisão o - 

ANNUNCIOS 

Lo a divkiiu e ilemuarcação da si Silo convidados es si-s. asso- 
tuaçiio mnnuiic1j)10 no bairro} .,l dOS  e suas exnias fami ias, as- mio Jardine, que tom do finado Elias )  - - 

im como o puoiico em  gera te Arani Macli ido e sua mui herç - 

e bem n-iin a citação dos interes) Jacarehy, 3 d Outubro de 1897 
.ados 11 ii bjue dc ' ÀranjoMaeha- .  Leite  de Almeida 
là .J:I 1 lriij M;n-hud ., Jos. & 2.° Secretario 
Antonio M:d'amdn, José Antoiiio 'Jfl(I 
do Souza por si e (a,flbm ttljor de' 
seus filho puborca o im})u1) icsJosé, VENDE-SE, uma boa casa, 
.João, !mlai'ia, Manuel e Francisco iinda por acabar,trn grande quin-.-\encia 
is irenor's ubcres J só, João eL ii, bom e abundal)te peço d'agua, 
la ria; .Je ml amioõl ['ojxej,a como:: na rua do Bom Successo, junto ál 

tutor dc -ais filie s puhercs O im-;. sa de Ivo de Miranda. 
puberes ,Jtdie, Francisco o I'rnncis- ,. -se com  r-- Augusto  

tem Dou em' Antonio (':iinljdo \Tiei_
MED

ICO ' 

rim; para Ii:t mI'fllliifl tini ii,eiil (108-,Antigo interno, por concurso,, 

te J llizm) a-.istii'c'mn a propositifr.1 (111 da a mica infantil. da Facu'dad 
acção e Iuuvimrcmn-se cem Arrimnen. Medicina do Rio de Janeiro, 
Soro oii.itiaIorc; bem conio abo-reide á rua Direita ri. 30, onde' 
narem es dc.1i zmms e custas feitas á consulLs das 2 ás 4 horas 

COM ti divis10 Peloi tbeoi' da peti a t rde. 

será amxauo no bisar 00 COS-? 

Passa-tempo  
E - t h ai ia 
E h fll:ni 
No li r'crn 

Foi  um  grande 

EDITAL 

dctnarca: I) 1 'i  i ) que  Ibi da 
finado E \ auju iL('h)ldO 
no bai,'r de Jardim neste mu- 
nicipio GDnfercncis popu1iies 

O Dout m'.Aimtono de Souza Bay- A Sociedade Litteraria «Sete de 
- etembro» faz publico que a 8a na, Juiz ik.  Direito  desta comar-> 
onferencia realisar-se-á quarta- 

t'a 

de aaivh' no Estado <te S. eira proxima, ás 7 horas da noite, Paulo,  ele. 
Faço saber a todo. o que o pre- tchando-se inscrispto o Sr. Dr. 

souto edital vitemn ou dellc uotioia Foaquim Ribeiro de Mendonça, 
tiverem,  '1ue  pelo  cidadão José Pin.ue  dissertará sobre a seguinte 
to do 1>r es o sua  mulher, me fo rnateria : «Ca endaiio astronomi-
apresento Ia uma petição mequoren > o e social». 

CASA 

GRANDE 

iidei lunar presente ALVES D05  SANTOS NI 
___,___ _) 

de llellri(lue Stiipaltoff & Corn. 
co; os mncnui'cs plmiicies João e) \le-ndon a

- 

(110O lJ)ePiOP Vinho •HeionaI 
Flmibmcis(':.l mi-é Rumos Machado por'  

(O IO tI1(C(OSul  emiieça dt mau: hei'. O Cu rador, Dr. M n ir Geral de Omplulos e Curador mtml.1i- o Cramidc fabrica de licores, vinar, aguas minerces e perfumarias 

ES P ECIA LIDA DE 
Pgua Gazosa Soda GhamPangra - 

oito permanente de machinase 

rnatr e para fabrica de cerveja e licores 
DROGAS PARA PHARMACIA 



NA FABRICA DE DOMINGOS BONACCORS 

lua d :cr10 d 
1 
auba1c 

4 CORREIO 1 1011 LAR  

Eu`1ALID 

ÁGUA GA  SQUA CHAW "; PAGUE, uw sn 

T'YP O G R A 

, 

F 3ndc c variado sorrimcn10 3c3b3d0 Àe chcqr da,  1cdcr31 

1 

NOVIDADE EM ARTIGOS PARA BRINDES 

Completo sortimento de papeis, tintas, lapis, papei para musica e desenho, 
aguarelas, gomma arabica, estojos para desenho, crayons, etc. 

LIVROS üE ESTUDO 
Variada coilecção de Hisorias, Poesias, etc. 

11,110U M] ÁCCO C.ÁDEaNE..TÂS DE; D1VEaSC5 •T  qj 
Preços sem compelencia 

Este estabelecimento ;ttisfaz de proan to (0(105 OS (IbJ)a1tIO 1pojrapIiio 
aqui encoinrnerulados. DiS1)iC (te peoi 1 habilitado, galan (e aos svs. eonijHel•-
ciantes e iiulustriaes antaqens superiores as que oÍei'eçain em qualquer 011r11 
casa d'eslc ficuero. 

Fa/uras, no/as, /alões, rohilos, Jioros, progi wflnlas. 
cartões commerciaes, ele. 
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