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Dada que o futuro presidente da RepuHi
ca iniciou a sua visita aos Estados lo Norte se
disse que esse acto Je s. exc. revestia a ma-
¦estadedenau embaixada de patriotismo a
de progresso perante os Estados.

E toda esta extensissima porção brasileira,

que ha rejubilado excepcionalmente com a

presença de s. e\c, augura, sem iptimismos
laceis nem calculadas lisonjas, quo a viagem
do illustre patrício se exhubere. mais tarde.
em larga copia de benefícios para .sta região.

que V. CSC primeiro percorreu e. a tinal, seja
dita ¦ verdade, nã<i tem tido a merecida atten-
ção dos poderes públicos, quer d_a centralisa-
ção antiga, sob a Coroa, quer dos quatriênios
presidenciaes.

As Províncias e os Estados do N irtc. aquel-
las em olvido constante da MonarJiia c estes

qua-d no esquecimento da Kepubl ca, o que
tem, o que apresentam, o que v. ex... tem visto
é obra de seus esforços próprios, de concomi-
tancia SO que entraram e entr..m para a

grandeza nacional, levantando, simplesmente,
e as vezes, um tibio protesto, sem.ire inaiten-
dido, á injustiça que os ha ferido poderosa-
mente.

Felizmente para a região septontriooal do
pai/, v. exc. que, dentro em pouco, presidirá
os destinos pátrios, vem vel-a, escutar-lhe os

queixumes e as alegrias, tomar 0 pulso ás
suas vantagens e necessidades, ;onhecel-a,

para que possa attcndel-a rasoavel nente.
O movimento de v. exc. super or e digno,

testemunha a vontade do governo futuro em
superintender, com segurança e equidade, as
aspirações e interesses do Çrasilto lo, que vos
¦agrou no pleito ultimo o supremo magistra-
do da Nação.

Náo se evita o mal sem conlucel-o e só

promove o bem publico quem se elege .\o sa-
crilicio de pezar e querer saber da? exigências
rasoaveis da communháo.

Viu v. ex. a Bahia, 0 gloriosc berço da
nossa nacionalidade, o tronco de onde floriu a
belleza incomparavel de nossa grai deza e sen-
tiu que tudo isso tenha hoje o dlencio dos
ermos e a desolação e o abandono dos seus
sertões, á falta de uma iniciativa profícua e
vivaz; esteve em Sergipe e em Alagoas, onde
tudo observou e passou a Pernambuco.

N"aquelle Estado, a impressão de v. exc.
náo pode ter sido favorável, corro também,
ao acariciar os jubas do decahido Leão do
Norte, v. exc. havia de lembrar o; seus anti-

gos tempos em que elle avultava portentoso c
soberbo, grandioso e ufano—a nossa gloriosa
vedetta no Atlântico, cheia do<louros con-

quistados nas pugnas com o holla idez.
Vive unicamente das su.'s tradições e o seu

orgulho, o presente retlecte somente desse

passado em que elle loi grande.
Na Paralivoa, a formosa e tocante maniles-

taçáo da mulher brasileira não faiá v. exc, es-

quecer a decadência do trabalho sertanejo,
abatido á calamidade da ingratidão climate-
rica.

Na terra dos potvguaras, o cataclvsmo aas
sèccas, a populaç3cT sem trabalho, levas es-

queleticas abrigadas á sombra dos coqueiraes,
o sol abrasador a cahir como um latego sobre
a faminta cohorte que encherga a sua Cha-
naan nos fcracissi.nos logares da Amazônia,
e, no Ceará, oexodo de seus labo iosos hlhos,
fugindo á alegria de seus pintunscos pousos
faz.m, alem de outras causas, o despovoa-
mento das terras, onde a coragem humana
chega a assumir o tamanho do heroísmo.

Não teve v. exc. o ensejo de v.sitar o Para,
como desejava. O grande Estado ia mostrar
os seus adiantamentos e osseuspiogressose ?.
exc, então, em equilibrada conclusão, havia
de achar que mais ali haveria si a intolerância

politica erigida a altura de um dogma nâo
restringisse os impulsos de avanço d'aquella
terra.

E partiu para o Amazonas.
V. exc. não pode ter cm desconhecimento

a campanha terrível movida co atra o nosso
Estado, as objurgatorias odienus e odiosas
atiradas ao nosso nome, de todos os modos,

por todas as formas.
A mór parte dessas cruéis inectivas sur-

tem d'aquelles a quem o Ama: onas deu o
berço e de outros que recompt nsam, dessa
maneira, a generosa acolhida e a facilidade do
labor lucrativo que aqui encontam, tem en-
contfado e encontrarão.

Nem nó» queremos dizer que os nossos go-
vemos tenham sido inaccessiveis a pratica de
irregularidades e que somente hajam acertado
e que todos ps nossos homens públicos dos-
sam sytnbolisar hoje o que a antigüidade dizia

da mulher de Cezar.

Sempre os governos, porque são obras hu-
manas, háo-de ter as suas faltas e os seus
erros: mas. si nem sempre acertam, também
nem sempre erram, e, então, para julgal-os e
reprovado éadoptar .\qucUi: pessimismo sxsi.in.i-
tíco, que leva a deprimir homens e iihti!iiicõe<,
como v. exc disse no Programma Politieo.

De Belém a Manáos, os progressos ribeirinhos
lembram somente o trabalho do colonis.ulor
audaz e acção remota d.\ capitania; a verdade,
no emtanto é que (« v. exc o sentirá) após

quatro dias de viagem por entre a assombrosa
natureza que nos sublima e chega a pezar pela
monotonia grandiosa da sua esmagadora pu-
janca se encontra esta cidade, nascida hontem,
a crescer com o seu cosmopolitismo operoso,
movimentada, a desafiar as suas congêneres
pela utilidade de suas obras do porto, com
seus edifícios magníficos, modelares, cheia
de vida e de força, buscando a largos passos a

gloria de um grande orgulho para o paiz in-
teiro.

A palavra Jo Jor xal náo tem pendores par-
tidarios e foge âs raias da paixão politica; vae
até v. exc com inteira sinceridade e com a
franqueza de seu grande amor pelo Ama-
zonas.

E agora que o futuro presidente nos visita
e pisa as terras outrora governadas pelos
seus illustres ascendentes, lilhos da heróica

porção pátria em que, primeiro, se ergueu
a voz de nossa independência, pode ficara
na certeza de que o anceio mais vivo e
mais forte do povo amazonense, ao dirigir as
suas saudações ao seu preclaro hospede e' que
nelle confia, com segurança, pela reivindicação
de suas terras, que ali estão retalhadas violen-
tamente e servindo de pasto a inqualificáveis
surtos de desmedido poderio.

Assim desaparecerá da carta de 2 \ de 1 e-
vereiro o negro borrão que a amesquinha.

Ao sr. dr. Affonso Penna, o Joux.u apre-
senta as suas boas vindas.

l'ossuimos os seguintes dados biographieos do
sr. dr. Affonso Penna :

¦Do consórcio do honrado commerciante Do-
mingos José Teixeira 1'enna. portuguez de nasci-
incuto e brasileiro ile sentimentos, e tia virtuosa
sra. d. Anna Moreira dos Santos Penna. mineira
de b a estirpe.—ambos fallecidos jã —. nasceu At-
fonso Penna a :*) de novembro de 1847. na cidade
de Santa Barbara de Matto Dentro, pouco distan-
te da antiga capital mineira.

Do pae. velho mineiro adoptivo. portuguez de
nascimento, encanecido na dura escola das lu-
ctas cívicas da independência e da regência, her-
dou AlVonso Penna a inflexibilidade de seu c*-
racter e a austeridade de seus costumes públicos
e privados: mas. de sua saudosa mãe. mineira
educada na velha e tradicional escola das fami-
lias serranas, herdou—com a poderosa tenaci-
dade de sua vontade—a doçura de sua atVabili-
dade, a paciência do sen trato doméstico, a bon-
dade do seu coração e a benevolência para com
quantos delle se acercam.

Aprendidas as primeiras letras, partiu para o
lanioso e celebre Collegio Caraça, afim de fazer
os estudos secundários. Abi estudou eom grande
proveito todos os preparatórios exigidos para a
matricula no curso juridico-social.

Km Uns de IStiõ, concluía AlVonso Penna os
exames das matérias propedêuticas e em 1866
partia para S. Paulo no intuito de se matricular
na Faculdade tle Direito daquella capital. Ahi.
com elleito. se matriculou no mesmo anno, des-
tacando-se logo por sua intelligencia de escõl,
notável applicação ao estudo e excellentes qua-
[idades como ••ollega.

Com um dos seus companheiros de anno, o
acadêmico Francisco de Paula Rodrigues Alves—
fundou Affonso Penna um periódico politieo e
litterario. em cujas columnas deu sobejas provas
do seu valor como ardoroso polemista e doutri-
nador.

Depois de um curso brilhante, recebeu o joven
mineiro, a i"> de novembro de 1870. o gráo de
bacharel formado em sciemias jurídicas e sociaes.

Não contente com a laurea adquirida a golpes
de talento e de applicação assídua, requereu de-
fesa de tlieses. para o tim de obter o titulo de —
doutor em ¦lireito. e mais para disputar uma ca-
deira no instituto superior, por onde se diplomara,

lnscripto para o dout ramento. apresentou o
dr. AlVonso Penna o seu luminoso trabalho e o
defendeu plenamente, com louvor dos lentes e
dos collegas.

Desistindo de tirar a cadeira na Faculdade, re-
gressou para Minas, recolhendo-se á sua cidade
natal, onde viria exercer a sua nobilissima pro-
fissão de advogado.

Mais tarde, transferiu residência para Barba-
cena. ahi desposando. a 23 de janeiro de 1875. a
distinetissima e virtuosa sra. d. Maria Guilhermina
de Oliveira Penna, sua dedicada companheira vae
para mais de 30 annos.

Filiando-se ao partido liberal foi o dr. Affonso
Penna eleito deputado á Assembléa Provincial
no biennio de 1874-75. tendo sido reeleito nas
legislaturas de 1876-77 e 1878-79.

O.s Â>inai-s do corpo legislativo da então pro-
viucia de Minas registram, nessa época, os fui-
-urantes trabalhos do digno parlamentar e os
seus fecundos serviços á causa publica.

Do parlamento provincial sahiu o dr. Affonso
Penna para oecupar a cadeira de deputado geral
pelo antigo terceiro districto mineiro, cadeira que
consecutivaniente oecupou com brilho até 1899.
apenas a deixando para desempenhar três vezes
as altas funeções de ministro, findas as quaes era
logo reeleito. m___.rn._m r»

A primeira vez. que o dr. Affonso Penna oceu-
nou o elevado posto de ministro e secretario de
Estado, foi no ministério—Martinho Campos, con-
stituido a *1 de janeiro de 1882. Foi-lhe designa-
da a pasta da guerra, a que deu cabal e completo
desempenho, tornando-se estimado e respeitado

entre generaes e demais officiaes. que nelle en-
contraram um enérgico executor da lei e da jus-
tiça.

N<> ministério Lafayette, organi/.ado a -2i de
maio de 188:1 coube ao dr. AlVonso Penna gerir os
complicados negócios subordinados á pasta ila
Agricultura. Commercio e Obras Publicas.

Também geriu de novo, por essa oceasião. e
por duas vezes, mas agora interina a cumulati-
vãmente com os negócios da Agricultura a pasta
da liuerra.

Nesses departamentos da alta administração do
império, prestou o conselheiro AlVonso Penna
extraordinários e assignalados serviços, pondo
sempre á mostra o seu grande patriotismo, a sua
ine.xeedivel dedicação aos sérios interesses ila
Pátria e o seu accendrado amor aos progressos
do Paiz.

Ainda em 1885, no gabinete—Saraiva, consti-
tuido a 6 de maio, foi o conselheiro AlVonso Pen-
na chamado a oecupar a poltrona de ministro de
Kstado. Nesse gabinete, que teve a fortuna ile
referendar a humanitária lei de 28 de setembro
de 188T>. libertando os escravos maiores de 60 an-
nos. foi conliada ao critério e á illustração do
conselheiro Penna a gerencia dos negócios do
Interior e Justiça.

Como titular dessa importante pasta do Impe-
rio. reievantissimos foram os serviços prestados
pelo honrado mineiro ao Paiz.

Proclamada a Republica a 15 de novembro de
18811.• retirou-se 0 dr. AlVonso Penna dos negócios
públicos, mas inteiramente convencido de que
es.-e radical acontecimento politieo fora a con-
seqüência fatal do natural desdobramento da vida
nacional ¦• e ao mesmo tempo certo de que «a le-
iteração proporcionaria á sua terra natal rápido e
extraordinário desenvolvimento.a

Não se podia comprelicuiler que em nova or-
ganização politica do Kstado de Minas pudessem
ser di.-peusadas as luzes, os ensinamentos e a
longa pratica administrativae parlamentar do dr.
AlVonso Penna.

E assim o entenderam bem claramente os pro-
ceres do regimen republicano no listado, tanto
que appellaram para o pratriotismo de sempre,
para a larga experiência e 0 critério do notável
conipatricio. pedindo o seu concurso valiosissi-
mo. o seu prestimoso auxilio, os seus sábios e
auelori/.ados conselhos na implataçào mstitucio-
nal da nova ordem de cousas em Minas.

Licito não fora ao preclaio estadista recusar o
seu apoio a um movimento que era impulsiona-
ilo pelos mais eminentes republicanos do Estado,
os quaes. no appello insistente feito ao probidoso
homem publico, apenas consubstanciaram O sen-
tir e o querer de todos os mineiros bem intencio-
nados.

Accedcudo o ilr. AlVonso Penna em collaborar
na orgauisaçãu constitucional mineira, com indi-
zivel contentamento dos politicos dom nantes.
foi-lhe dada uma cadeira ua Assembléa ConstitU-
inte. cabendo-lhe o elevado posto de presidente
da commissao encarregada cia redacção geral da
Constituição do Kstado.

A collaboração eflicaz e o tino prudente com
que desempenhou a sua alta missão no seio da
magna assembléa. da qual surgiu, a 15 de junho
de 18!hí, a Carta Politica Mineira, foram cabalnu-n-
te reconhecidos pelos constituintes. Assim é que
na acta da sessão solemne da promulgação do
nosso estatuto fundamental, foi, por proposta do
pranteado mineiro dr. Silvado Brandão, unanime-
mente approvado um voto—«de louvor e reconhe-
cimentos»— ao emérito conipatricio pelo seu in-
fatigavcl selo, civismo e proficiência» no illustrar
os debates do Congresso constituinte.

A moção propondo o voto—'de louvor e reco-
nhecimento»—ao dr. AlVonso Penna foi justifica-
da pelo dr. Silviano Brandão, que pronunciou as
seguintes eloqüentes palavras:

«Indicado unanimemente pelo eleitorado deste
grande Kstado. sem distineção de partidos e nem
de crenças políticas, para fazer parte deste Con-
gresso, s. exc. para aqui trouxe a sua larga ex-
pertencia que de tanto proveito foi para a decre-
tação da nossa lei fundamental; e. eleito membro
da commissao revisora do projecto constitucional,
e pela confiança de seus dignos companheiros
indicado para presidil-a, foi s. exc. o exemplo vivo
da iufatigabilidade e da dedicaçio ao trabalho.

«As suas opiniões tiveram sempre o maior peso
sobre as deliberações do Congresso, porque to-
dos estavam convencidos de que eram liltias da
experiência e inspiradas pelo mais puro pátrio-
tismo e nunca produzidas pelo orgulho, ou vai-
dade».

Com a renuncia do eminente e mallogrado dr.
Cesário Alvim do cargo de presidente do Estado,
foi o senador AlVonso Penna enthusiasticamente
apontado para substituir aquelle honrado esta-
dista.

A 30 de junho de 1892 realizou-se calmamente
a eleição em todo o território mineiro.

Eleito por votação unanime, asssumiu o dr. Af-
fonso Penna a presidência de Minas a 14 de ju-
lho do mesmo anno, em Ouro Preto, então capi-
tal do Estado.

A respeito da sua honesta e intelligente admi-
tração, escreveu uma penna abalizada estes pe-
riodos:

«E, na sua curta regência de três annos, ape-
nas, coube ao dr. AlVonso Penna a improba tare-
fa de attender ás múltiplas e variadas preoceu-
pações exigidas pela organização e regulamenta
ção de todas as repartições e serviços indispen-
saveis á vida, inteiramente nova. a que era cha-
mado o Estado, e pelos espec aes cuidados quemister se fatia fossem dispensados ás suas forças
vivas, para que pudessem corresponder, com re-
ceita sufücieute, aos múltiplos encargos impôs-
tos pela nova ordem de cousas».

Foi sob o fecundo governo de s. exc. que o
Congresso Mineiro, reunido em Barbacena, pro-mulgou. a 13 de dezembro de 1893, a mudança
da capital do Estado para Bello Horizonte -mu-
dança, que era uma antiga aspiração do povomontanhez.

Dentro em quatro annos apenas construiu-se a
mais formosa cidade do centro do Brasil e uma
das melhores capitães sul americanas, inaugura-
das oflic almente a 12 de dezembro de 1897, sen-
do então presidente do Estado o venerando e im-
maculado dr. Bias Fortes.

Um dos actos salientes da lúcida administração io
dr. Affonso Penna foi a fundação da Faculdade
Livre de Direito de Minas.

Esse estabelecimento superior é hoje incontes-
tavelmente, quer pela incontrastavel competen-
cia dos Ulustrados lentes, quer pelo abnegado

amor com que se cultua ahi a eterna seienciaju-
ridi-o-social. uma das mais respeitadas no Paiz,
e talvez das melhores da America do Sul. como
acerescentou O egrégio mestre dr. Pedro Lessa.
docente de philosophia do direito ua Faculdade
de S. Paulo.

Ksfor.-ado amigo das lettras jurídicas, como se
revelou" da tradiconal Academia de Paulicea;
mais tarde conhecedor profundo das grandes
verdades proclamadas pela sciencia immortal de
ripianus e V. lhering: cultor exímio da literatu-
ra do Direito, como M pode ver. não só na these
de doutoramento, como em vários eseriptos es-
parsos era revistas;—era curial qne o mais alto
posto da Faculdade de Direito lhe fosse confiado.
E. com eifeito. s. exc. foi escolhido director do
instituto de ensino superior, além de reger, com
extraordinária proficiência, a cathedra de Econo-
mia Politica.

Toda a Congregação e gerações inteiras de mo-
ços sabem aquilatar das qualidades eminentes
do dr. Affonso Penna como jurista e mestre.

Outro facto important . realmente notável, no
govemo de s. exc. é tle caracter essencialmente
politieo. n fi ilaan noa ao Mmmifeals mot Mimairms
lança to a 11 de dezembro de MB pelo illustre
estadista quando o almirante Saldanha da Cama,
adheriu á revolta Custodio de Mello, de 6 de se-
lembra de 1893, dando-lhe uma feição monar-
chista.

Esse valoroso e brilhante documento muito
contribuiu para dar ganho de causa ao inclyto
marechal Floriano Peixoto.

Por ser de um republicano da velha guarda e
um dos nossos mais dignos publicistas politicos,
convém transcrever aqui o seguinte conceito do
dr. \ssis Hrasil sobra o decisivo manifesto—Penna.

.Oue município, que pr vincia do Hrasil. con-
seníiria hoje em perder a autonomia de que tem
tirado tantas vantagens S em que põe maiores
esperança-, para volver ã categoria subalterna de
satrapia*do Império, em que outrora agonizava'.'
Isto m sino disso, em oceasião bem sviiiptoaia-
tica. um dos mais illustres homens politicos da
Outra situação, antigo ministro ila coroa, hoje
leal e feeun*'o servidor da democracia, a qual não
tem regateado provas de Bon fiança ao seu pátrio-
t'smo bom senso. K bem conhecido O -ianifes-
to sensacional em qjite O sr. AtVonso Penna lan-
çou esses sábios conceitos".

Pelo marechal Moiiano loram-lhe concedidas
aa honras de general de brigada por inexeedi-
vois serviços prestados á ISepublica >. segundo
rez-iva o decreto assignado polo grande soldado.

Durante o seu utilissimo governo, teve o dr.
AlVonso Penna como dedicados auxiliares : o dr.
Silviano Hrandão. secretario do interior, depois
presidente do Senado, presidente do EttadO e
vice-presidente eleito da Hepublica: o dr. David
Campista, secretario da Agricultora, depois se-
crotario ilas Finanças no governo tio dr. Silviano
e aetual deputado federal; e dr. Justino Carneiro.
secretario das Finanças.

Expirando 0 seu peiiodO governamental, pas-
sou s. exc. a direcção suprem» do Kstado ao pre-
sidente eleito, o benemérito dr. Dias Fortes, que,
a 7 ile setembro de 1894, assumia fagneiramente
O potier. escolhendo, com patriótico acerto, os
seguintes distinetos auxiliares: dr. FYaneiseo Sal-
les. secretario das Finanças, mais tarde secreta-
rio interino da Agricultura, em seguida prefeito
eflectivo da capital, depois senador estadual elei-
to, deputado federal e tender da representação
mineira e aetual presidente do Estado: dr. Hen-
rique Diniz, secretario do Interior, aetual sena-
dor do Estalo e presidente do município de Dar-
baeena; e dr. Francisco Sá. secretario da Agri-
cultura e aetual deputado federal.

Mais uma vez. vigente o regimen republicano
no Hrasil. se effectuava a transferencia de um
poder a um cidadão legal e regularmente eleito.

Ao deixar o governo, recebeu o dr. AtVonso
Penna o seguinte hourosissimo telegratiuna do
marechal Floriano. então chefe do governo do
Paiz :

«Agora, que acabais á* passar a outras mãos
o governo d> prospero Estado de que s -is digno
tilho e um dos mais prestigiosos cidadãos, eum-
priniento-vos e felicito-vos. em nome iia Pátria
coinmuin. pelo alevantado critério com que o
soubestes dirigir, tendo sempre como norma de
eondueta os princípios da mais ampla liberdade
e do mais eserupuloso respeito á lei e á autori-
dade constituída.'»

Na sessão de 12 de setembro de 1894, pronun-
ciava na Câmara Federal o deputado general F'ran-
cisco Clyçerio, leadee da maioria, estas lisongei-
ras palavras :

«A Câmara e o paiz liam, ainda hontem, os le-
legrammas dirigidos da capital do Estado de Mi-
nas, com profunda e inteira satisfacção por verem
o regimen federativo fftirmado por modo tão so-
lemne, significativo e característico.

«A opinião n cional, após uma rev dução que
sacudio o Paiz em seus fundamentos, regosija-se
por vér que um governo desce constitucional-
mente e outro sobe, sem attnctos, sem pe<-tur-
bações, não se podendo distinguir qual mais co-
berto de força e de prestigio, si o que s be, si o
qfle desce, tal a normalidade do suecesso.»

Afastado do governo do Estado, retirou-se o
dr. Affonso Penna para Santa Barbara, afim de
deseançir dos enormes trabalhos administrativos.

Dahi a pouco mais de 2 mezes, isto é, a 15 de
novembro de 1894, entregava pacificamente o
marechal Floriano o governo da Bepublica ao
glorioso varão eleito presidente, dr. Prudente de
Moraes.

Apenas galgou o poder soberano da nação, o
venerando estadista offereceu ao honrado ex-pre-
sidente de Minas uma cadeira uo Supremo fri-
bunal Federal—distineção que o dr. AlVonso Pen-
na recusou por não pretender lixar residência
definitiva fora do Estado. .

Egualruente se excusou de acceitar o logar di-
plomatico de ministro plenipotenciario do Brazil
na Bepublica do Iruguay.

Mas o dr. Prudente de Moraes tentou ainda
uma vez aproveitar no seu governo os altos e
inestimáveis serviç s do dr. AlVonso Penna. E.
assim, instou com s. exc. para que acceitasse a
elevada missão de dirigir o Banco da Bepublica
—no que foi o chefe do Estado «estimulado pelo
vivo desejo de seu ministro da Fazenda, dr. Bo-
druues Alves», conforme depõe um testemunho
fidedigno.

Pareeendo-lhe dever acceitar o terceiro convi-
te que lhe fazia o presidente da Bepublica para
collaborar no seu governo, annuiu o dr. Affonso
Penna em assumir a direcção do Banco, o que
se verificou em outubro de 1895.
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, Jornal do Commercio

ProprledtâA de ama emprua

d O RN Air JD O 

ÇOMMERÇiO

tes da imprensa tem cumulado

hrsm
m***-

*

«6 Penna è uma finíssima 'sperança e uma sob  j»

.1» uaraniia prévia do um gevenu» tle paz, de gentilezas a commisao de recepção,

concórdia. de progresso ede futuro para todas as j^0 aimoço. a bordo do «Maranhão»,

classes sociaes. especialmente par» a» que 
cons- servido 

em mesa especial, o sr. At-

; titu* in as grandes tor ai motrizes da riqueza tia f0 
penna deu a direita ao dr. José

commercio e es industries, narrn<srt 
rf>nrpspnt;.nte do ctoverns-i nação—a agricultura.o commert-'o«i » 

Gayoso, representa

adnmdst^iv^U*do 

*bM»merito 
estadista «Ir, Ro- dor do Estado, o a esquerda ao dr nhorts Krandas é o vin^

iuilinunurtii»« u" . . ,, » . .,— a >1 mu TKtsnn

O thesoureiro d«* C»rr os recolheu honlem

nos cofres «ia Deli gaeti Fiscal a quantia d«

0:10087:*) fie rendas arrecadadas do dia 
"21 a zj

do corrente.
#

'! ©constituinte Mo leio i •¦ ' :l " es

convalescenças. dehih 1 »dt .

rp^npiivl- r • » * Ctii-

—H J* h*v >t á 
"Au 

ti*fci i i <

li,;, n*it R ih f^axnil».
—O sr. dr jutx mui»ic'pd d« orpn--

1I0 i,° «'á h j* *-i-* udi i j rt'* -r

Kn» st ,.

parecem,
traz mu '

uida «>« (iru|« =• d^i

vindo do fundo da sc

H .-d.dlia »n »•*" • P

f/0 rt r* 1 *'^m

n r-..lil--i »¦ t'c- -I-

na Vai» irtii;a f|«t

# -lh'- «t'1

O Tonioo

mKgo. anemia.

uma Thaumaturgo yaz. representante do mico-pharmaceiitico CainWo ' effi

o município

lx» 1)1 ::¦>

FUNDADOR: J. RocAa dos Santos """" 
;^mtendentemunicip,l.Emíren-

1 
o l otado de Minas sente se orgulhoso e enva- te a s. exc. tomaram assento cs sr-5.

decido de ver o ül>u eniiuente representante alvo 
r3Ui de Azevedo e Rapnso da Ca-

i de todo o apoio e da inteira coniiança ilo l»»» : mara representantes do Congresso

brazileiro. . . .. _ 
jus_ 

1 e do Tribunal de Justiça. O ar. At-

Director: Alcides Çahla

Mittãi 1 iSciui-liuiii Uiiuii Mi 1. H

END. TKUKG.—JOUAAL

CAIXA CORREIO N. 23-A

ASSIGN ATURAS

Por anno:

Capital jo$o°°

Interior e Estados
boifaioo

•'elo seu passaj 1' t-seinpla^pirib'recto e jus-, 
Penna declarou repetidas ve-

SSMSSSS:.ssy^sr.srsi.» 
.««-«B*»!™. com•««a

bre individualidade, o dr. vitonso Penna dispõe viagem no grande no.

de todos os recursos necessários á congreiw.' AMATARY, 25

dirfe^in^lw^^forte\^nquebrantàvelinente 
as I 

0 «Maranhão» veiu de Santarém

unidades federativas do paiz pela cohesao da nossa 
para Parintins ás 11 horas e lo ini-

naeionaiiilade. nutos da manha do dia 24

Forte e unido o paiz no interior, laul sera ma 
Passou por Parintins ás 4 horas da

ter com as nações estrangeiras as mesmas manhã 
de hoje

mas relações mantidas actualmente •. 
pv,enn,i n

Todas as pharmaeias e droí arias o vendem.

*

PAES DE ANDUADE, advogado. Rua do Pm-

gresso (hoje Monsenhor Gnutmho) n . 4tt

VICENTE REIS.--Advogado-Henrique 
Martins

101.

EXl'Ef)L NT

Hetnerimrntos :

A. F. ti 1 11 s . — S,"i. '

> J

*

A Companhia tie Seguros «Alliani.a da I

a das mais eonhecidax e impwrtantes do l«iasil, 1

;a a vista todos os seus sinistros, apos a ve-

sos, segundo a priixe aaopta- ,

As assignaturas podem ser toma-

das em qualquer 
tempo, terminan-

do sempre em 30 de Junho ou em

31 de Dezembro.

A correspondência deve ser en-

vi&dst ho director

Fecunda, honesta,

a administração de

operosa e progressista, 
foi

nu,.,.-» s- exc* no primeiro e mai~

uiuTòiiante estabelecimento de credito

nira lidar com cujo meehanismo e W

suir uma abrangente e larga capacidade

ballio uma aptidão lirme par» aitender as

nacional,

preciso pos-" * * 
ira-

nlas e compuradas ramiticac«»es no ^

Certamente nao ha exaggero em atnriuar que a

gestao linanceira do dr. Alfonso 1 eiina no

da Republics foi a mais feliz em resultado* pra-

nitmn o demonstram poderosa e irretorqui-

uma

P»t
rilicaçào dos prejui
da desda a sua fundneSo.

Os srs. líorges, lia» & C.*, agentes e procuia-

dores tia «Companhia Alliança» tem plenos po-

deres para elíecluar to«lo v' t|u:i!tiiier ^pa^ani«*nU>
de siuistr s, sem eonsul íi prt-via

liquidações.

&

á Companhia,

velmente os algarismos exarados em seu. nota

veis relatorios. onde dominam a clareza, a exa

ctitlão e a franqueza expOsitiva. a l>ar da t \tu

naeão de idéas adeantadas sobre o assumpto.

Foi talvez o honratlo linanceiro O único qm .

durante mais de tres annos, conseguiu, ate hoje,

hi -ir a grande casa bancaria-pois, em gera1

lis directores .lesse vasto estabelecimento ali.

o almoço intimo a

,s referimos em outro logar. depois do qual I fW|

Ias autorida- I de ^ao I aulo.

s. exc. receoeru o» cuiih-«..».v..— •»*

soas ir radas.

pou«*o permanecem 
aiem ue um ¦a.... -

S» ua vespera de passar o dr. Prudente de .to

raes o governo da Hepublica ao llustre preside 11-

te eleito o eniinente estadista dr. Camjios balles.

!¦ mie o dr. Alfonso Penna tlcixoi. a d.r^tona do

banco—isto e, a li de novemluo de lo»5.

Em seguitla. reUrou-se s. exe p*ra c>ta capi¬

tal aonde se entr. gou ao soeego do lar domcs-

tico aiim de, pelo descango nitre os alTectos d »
o. aiiiu "c. tor-as. 

tanto tempo
família poder revigorar as

_> na defesa fios magno?
exercitadas nos cuidados e

'"'ae^smntnXo 
War de director da Faculdade

de Direito, taml.ein reassumiu o exercício effet -

tivo da cathedra. que. nes* instituto, o glorioso

mestre tanto ha ennobrecido t digmlicatlo, nao

pela • suas sabias licçòes. sinao

emplo

le caracter, pureza de sentimento s e

^ia »u» fM.i-iCTs.  „uaUnent

.clot'\empío dado á mòeidade—de austeridade
. '   a o bondade

Varias notas

O Maranhão estará esperando a flotilha em Ma-

rapatá ás t» horas, devendo esta partir do nosso

porto ás 
"» 

horas e regressar ás 7, acompanhando

o navio em que vem s. exc.

Após o desembarque na rampa da Manaos liar¦-

bour s. exc. antes de recolher-se ao palacete

Silverio Nerv. onde vae se hospedar, assistira ao

lançamento da pedra fuudamental do edihcio tia

Alfandega e visitará em seguida as obras do por-

to. a Alfandega, Capitania, Quartel General, f.or

reio e Oelegacia.

Ao meio dia realisar-se-á

que 11c

receberá os cumprimentoi

dades estaduaes e federaes e pe

V tarde, antes do jantar, s. exc. visitara os et

tabelecimentos estaduaes e muuicipaes e a noite

assistirá o Ir Deu» 1 na Catliedral, percorrendo

depois a avenida Eduardo Ribeiro.

Amanhã, depois da missa que será celebrada

em sullragio á alma do seu illustre innao, coro

nel Domingos Penna. s. exc. fará outras visitas.

A s 6 horas «ia tarde, realisar-se-á no Palacio

do Governo o banquete offerecido a

noite s. exc. assistirá um espeetaculo no Theatro

Ama/.onas. . .

No dia 
-28, ás9 heras.damanliã|s. exc. ira a t ari-

catuba. atim de assistir ali a inauguração do Ins.

lituto Agrícola In.lustrial Amazonense.

A s l<> I - s. exc. seguirá para bordt

nhào onde assiatiráao almoço que o Lloyd oflfe

recerá ás II horas ao sr. dr. governador 
do Lí

ado. .
a terra e as «> horas cia

Chegou a este porto ás 7 horas da | para evitar delongas nas

noite, onde fundeou, devendo sahir .

mais tarde indo amanhecer em Ma-1 
R^r,|{>>orlar!-a 

,!e honUJ'" 0

Vansas Kôtieias

chefe de l

ctor i'a Alfandega, de ordem

fazenda, foi mandado que o

Saniico, actual guarda-mor.

r. coronel Emiliano

secção, servindo de inspe-

O JORNAL DO COMMERCIO saúda os seus il-

lu>tres confrades que acompanham o sr. tlr. Af-

fonso Penna em

üS bòas vindas.

sua viagem ao norte e dá-Uies

Completa hoje 03 annos de existencia o Corrria

slano, o mais antigo dos jornaes do Estado

do sr. ministro da

sr. IVilro de Castro

se ».present - á dele-

sacia tiscal, onde vae ter exercício, e o sr. Miguel

« Danlixs, escriptura-io, servindo de ajudant*- dt.

^uarda-mór, passe a exercer o cargo dacjue.ie.

• -

! No «Collegio Sant'Ann.i X< ry ". sob a rtireccao

dos srs. professores Aguel n Bittencourt e Octa-

vio Pires, começaram hontem os exames de sul-

liciencia. de aecòrito com o- estatutos do esta-

; belecim 11 lo. .

1 O aeto é publico e para assistil-O

paes e pro-
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d.i lanç

j ,jue tão rej«'tid;^í em cõrõ pelos

Mephiftopheh s a hu¦¦ ui-df '

dando inaufr- p«w«gios

dest ontiados e p ít i e-->e

>de áiKtrl. euaino-

tonnel o j üacc o.

ib-»u o vinho

m.

de Margarida,

. c -der
Tavhr •

a licen

li -P, -t.tua-so.

res nos

tectoret

P'Par-cia 
haver attingido o ter nino de sua vida

tocado o limite da esistancia política—
publics,
t ,1 era o sen desejo de recollit r-se ae vez a » •««*

nriva.ia—. quando. tendo do procetler-se a elei-

ciio do primeiro ConselhO Deliberativo da capi¬

tal dt> Estado, foi s. exc. instado para honrar

asseinblea legis
urna cadeira de membro dessa

iativa local, atim de llie emprestar o valor da >u«

.rantle força moral, caldeada num longo e lunu-

no4Q passado.
At tendendo ao appello do |iovo de

" ide. consentiu o preclaro varão e n ser
Itello 11 o ri-

eleito

conselheiro municipal, sendo, ptlos seus pares

escolhido para presidir aos trabalhos do t.onse

lho.
\«» empossar-se do modesto ma: i^nrosissnno

dr
cargo ocgregio brazileiro.que litu ia. por espaco .

.luasi trmta annos, oceii[rado as posiroes de niaioi

deslaque 11a provincia, como no Imperto. no ts-

tado como na renublica, seni >re com lustre ex-

os dirü

pedem que convid mos

de seus alumnos.
¦#

| Passa hoje o anniversario da morte do grainlc

iniciou-se nesta ca- . phylosopho brasileiro 
'fobias 

Harrotto. o espirito

i mais completo e mais vasto do seu tempo.

j Tobias Barreito foi o genial escriptor que cul

Por acto tle hontem do sr. desembargador che- 
j tivou todas as artes com capacitladu e bnllian-

fe tle segurança foi nomeado agente de segurança : 
ysino íuexcediveis.

da capital o sr. Izidoro Santiago Luz.

Na data de hoje, em 1SSW

pilai o trafego dos bouds eiectricos

D talh ¦ ordens t« s- v,.; > ún Superint nden-

cia Municipal, em 
"23 de juutio t.e l9o(i.

O mc<1!Ci» hef d«« s « d<» n utii-

cipl.i, v ritiq <•' em qu eoo twdcs ' ns e;o s

ncoiíTarri . s pretl.c.ss b >s. 1-

M:«j»»r l e «i> tia rui li iri

nmn.lti t-pí'is a

tudo de t«l d ii^

o caso, *s provi
—Ao liso 1 g-

^sial* #-seiUp"l

(íf H . illJ 1 íi
- -c . lalm

Mu» i< l;j«l

\ da hv. i• t-*

1) i.- trio R b iro ii for-

i-s:, s ip nnt sid-T-n. restd-
•-•u-M tv-4'a Unhadas, sí^br»

1°; ci-.iS ti c s>"v;;as.

1 .ii reCí. i un ndo que f*'?a averi-

-a n< nt . quaes os pr< prutarii-s
i"|U - v g>ra p

111— dfS poi-ct
üairr

P"
• í e .u

s suburbios da cidad

qu 
-í ii t»\'-tv:o a \ it

s >, dand í de tud par-

; !W- H.

^ner va

1111 banqti fd">

ij i- ínterri n i«

b- ti.i iria t

<J;iiij. termina

comlnii h

< li ciniiRt. nU s.

Lê etn -fguidu

tias mãos tios preSeide.^

a vários, que se afl istain

a iiargai.da quando le ua maode

rado iiv-sta. Btsbem juntos do

|kms que Meptiistopheles menos.-..

1 eoin <jue os outros st* congratulavam.

Conv da-os a 1»« i> rem a suu<l

! mas Vai ntim inturrompe-o e vão para bater-se,

quando quebra-se a espada deste, que «presenta

os pedaços em fortra de cruz a Mephistopheles

que recúa diante do svnibolo Si.nto.

Fausto pede a Me,.histo que o condu/.a a ver

Margarida, quando apperecem. precedidos 
de

tocadores de violão, os mesmos estudantes, mo-

çoilas. etc. os músicos trepam nos bancos e co-

ineça a celebre valsa.

Nesse momento Mephislo procura distrahir Si-

ebel para que Fausto conquista Margarida, que o

repelle, não tendo passado is>o desperceb.uo ás

inoçoií&s, que oommentam o facto, cantando o

còro de burjruezes o trecho tinal do aeto ¦

Ainsi aue Ia briae

Sottl-evc *'n rjtftis toufbiUoius

La ptm&sière
1 lio ns.

etc.

exc. não mais vir

tarde o Maranhão levantará o ferro conduzindo

s. exc. para o porto de Be!cm

No escriptorio da nossa gerencia acha-se a dis-

posição de seu dono uma penca de chaves se-

gura" a uma corrent. encontrada na rua pelo sr.

Edgar Avres.

A Delegacia Fiscal pagou hontem ao sr. J. J.

da Camara a quantia de a.IfiWSOW.

*

Quereis curar-vos de eatharro. Bronchite. Tos-

se rebelde, influenza, bebei a Doreina do chimi-

•i nara bordt» do Mara- I co-pharmaceutico Camillo Levy. A venda ei 1

. 
P 

.. iodas as boas pharmacias e droganas

HERCULES BIER:—E" a mais pura e saborosa

cerveja aüeniâ, typo Pilsetier (clara), que vem ao

mercado. Importadores Borges Hall «v t.. .

ni'inTr ^ IKIlü-MlAS NOKRFGA-
JOSÉ DUARTE e JEREMIAS NOBREGA—Advo-

ados.—Barroso n. 36.
-0-

do com mando desta guarnição os of-

Jirco 
da Velha

Chega o Penna presidente

Numa bôa occasião

Pura uma festa explendente

Ter desta população.

Queira mais de 11111 banqu te

E eu juro por esta luz

Que eu papoco o meu cacete

E mato ceni mil />eru>t.

Com isto o maestro Franco

Nutn grande soeego tranco.

si* í?'1 íerii«t*"nd"í» -i« e.

,,r>' t eu encar.vií^d-

h co.nu t ute multi, fizen t i cumprir 
-igoiosa-

o *r e P'»r «^us c-uxih ;r«-*s, o co lido ts*

,,t -jrvS •!., Cod. de P >.-.ur s iuunicipHirs. até qu

xtinti 
-.'s l i < v s porc >. f appr- h n.n-

tutrt.s ,-iir ,v s Outr-s'm, 11,-> d. staca-

*it\ ! • ».'-S para. ií » b

a «piacs rs-: pr
n t,-. cuur i.i to- ii. . de acíord.

1» cies tu ad 4 Replicar aos iiifratto-

Qu,:

si Moiis.

Ia valse roms entraine

t * a- umst iiieiada

pliciMi-to aos dit' s i

j ra.

um . ¦ '

do BvI
bas tif <-•>

i . ii

>irr • d- S. Hxynrmn

Mtiws qu- Si ! b<-

r
t.-nte i. iiltH.

ps m ili - i)u
rns, a c*- li»

— \, provo
t strict- Joào 1 ii. i

Lioheiro no cairo

<b |)-.r n-f

f. -t..ri,S, e '->> sr. lu

d ;ins(lt0. prl io I

nu lis- .-.1 ijunrid'

sul. -li li III. t|U

t -t" í «lltfii

unpi «i.-a.

p-, i; tiscal terceir»

R is, f nvTi impostas, a

r n, 43, n^ imporlsncin
.1 d" •¦•rt 170 di C-'ti. ri'

u n> T. .x-ira, na quai.tu
t r sc b-deeido o mes-

i »\ h buíc.«-i é» ca v.oite tli

é pn t-ilurt-i t" i 1 -t- Superin-

ncente pubiicpdó 11

REGIMENTO MILITAR DO ESTADO

Carijó.

« Ao ancorar o Maranh.io. em nosso portoha- 7,-^^ corpos e estabelet imento

veTa uma salva de 21 Uros, 
^ ^ uXares que estivcrem hoje de folga irao ao en

saltar o sr. dr. Mlonso 1 e 11a no 
contro do sr. dr. Alfonso Penna. a bordo do va

Manaos H^bour e desde ent^o ate a cheg^a tb , 
, 

. 
OlyiUho. todos coin o 2.« unifornu

<iivorio \erv. serao aiirdua? FUI _ •> , pede hoje as st?s. e\c. ao |WI«.C.S 
 —¦>: h 1 V repartiçao nos correio» cj

tonvK é»tt*. . -

Para tomar parte no almoço intimo que o m .

dr governador do Estado ollerece a s. exc. no

palácio Silverio Nerv foram convitlailos, alem dos 
|

membros da comitiva que acompanha s. exc..

srs. coronel Antonio Bittencourt, vice governadci

do Estado, coronel Atlonso de t .aivad.o. pie»i-

lente do Congre?

Itacoatiara. ás S>

horas ila manhã. ¦
— Pelo vapor Huniaylh t. para o rio .Madona, as

10 horas da manhã.

so rio Estado, coronel Adolptn

cepcional. probidade inexcediv ;l. criteno superior

e admirávelculminancia intellcclual. s. ex. decla-

rou sincera e cordialmente considerar-se feliz em

,,o.!i r dar remate á sua vida pnbli » como pr-v'

dc 1 • d . cor. o U-..;>!a: .1 i 1 ... ta. d.i sua q.»c

ri.ta turra. _ . , •

Mas assim não pensava o Fstado. O povo 1111-

neiro, que sempre considen»u o dr. Atlonso remia,

lazendo-lhe a mais merecida rias justiças, um ho-

mein necessário e indispensável aos negócios pu-

bliecs da collectiviiade. não podia consentir que

s. ex. limitasse 11 circulo tle sua acção ao t .onse-

ilio de I»ello Horizonte. E nessas condiçoes, em

ixat), sagrava s. ex. senador do Estado.

Por acertada escolha do Partido Republicano

Nacional, foram eleitos. 110conncio dei; de março

de 11102. presidente e vice-pres denteda Bepublica.

para o período quatriennalde 1902-6, os distinctos

brazileiros dr. Rodriguef A ves e dr. Silviano

Brandão, aquelle-presidente do glorioso Estado

de São Paulo, e este—tio nosso Estado bem amado.

Desgraçadamente, porem, o benemerito mineiro

que tantos e tão assignalados serviços havia pres-

tado á sua terra e ao seu Pai/, não chegou a em-

pessar-se do seu honroso car^o. tendo fallecido

a 2õ de Setembro de 1902, deixando a família mi-

neira e o paiz inteiro envoltos na mais profunda

magua e no mais pesado lueto.

A Minas cabia logicamente escolher o subs>ti-

tu to do pranteado dr. Silvia») Brandão.

E ao espirito político dos chefes tia situaçao

occorreu para logo o nome tantas vezes *ai1"

reado do dr. Atlonso Penna para o ind gitado

' a|Siisultados 
os directores da política nacional.

Listioa. supenntendente municipal, dr. M Antu-

ues secretario do governo. desembar^ador A-

sumpcao Menezes, chefe de seguranva. desem-

bar-'ador Paulino de Mello, presidente do lnbu-

n-d dc Justica. coronel ilicardo Fcrnandes. con:-

mandante do district, monsenbor llypi^Uto Cos-

Escrevem-nos :

«Sr. redactor.—Extranhou ante

opposicionista que

Regalado* 
de velocidade

Serviço p"

Uniforme

governo concedeu patente de invenção aos

\rens & Comp., para um appa t llio regula-

de velocidade para rodas de

dar, de modo continuo.

~tro. porta ou valvula ile ad

.1 bicame ou tub > condnctor

•r: i 1 .

o cun,;, .1 00 tcn-iloiio Acre. -ao ue íi .^da

Torres Sobrinho, capitao rio porto, capuao ao-

i.rca de Va>coneelios, conimanriaiite da tlotilha.

dr. Cindido Vieira Chaves, juiz seccional e coro

nel Joaquim Nunes de Lima. presidente da Asso-

ciacfio Commercial.

o almoço real sar-se-a ao meio dia

O vapor Antonio OUjntho sera o navio chefe da

tlotilha (iue irá ao encontro do Marauhao.

Havera carros especiaes para as autoridades

que tiverem de

Silverio Nerv.

chegada de s. exc. ê fe-

•hontem a folha

o Ainazanas nada t. uha dik»

sõbre a estulta denuncia dad a contra o exnio. sr.

governador do Estado, por liav.-r este cedido ao

Prado Amazonense uma pequena parle de mate-

riaes importados pelo Estado, isemos de uir 110.

destinados a melhoramento de interesse publico,

K\ • otuaiulo o interesse ti»1 prov*t»car uma dis-

íí.ut l. uma vez que ja a denuncia esta

dada, outro motivo honroso nao achamos na 111-

sisteneia dessa folha em exigir que delia se oc-

cupe o Amazonas que considera a tal denuncia

supinamente inepta e por isso mesmo 1 minere-

cedora ue uma resposta que esses srs. tanto de-

sejam. ..
Cremos, entretanto, que o despeito e sentimen-

to da própria impotência dos denunciadores mais

irritados se vem diante da indill.;rença que seus

dislates—taes tiuaes este da denuncia dada con-

O

srs.

dor automatieo

4 
Kste apparelho é actuado pela própria ioda. «?

q ial è applicado para r»

a abertura do regi-

missão ria agua. tl

n ira os cubos da roda. de modo que e^a >.

conserve em sue velocidade de regimen norma,

ou >oia a mesma velocidade obrigada a vo tar ou

mante quamlo tiella se aste i»u tenha ape-

tendência de se atastar.

Aquellcs inventores deelaram que olitem das ro-

( das livtlraulicas uma grande regularidade de mar-

cha muito favoravel ao trabalho de certas mactn-

I nas como os ventiladores e catadores tle ca.e

ionaineuto dept utle tia vel«»»*i<iatie

hoje:

rn pt !ai

1) :i ao r g ip to o
.•r- t.-.i ia 1 cal)- • v »l!i

Priinnr- !>S .Itr o o-

sr. * lr ? s C . 1 a o.

S guncio . ; d1' ti

) ar. tf n- r t J,»è le

R. nda ni- nor o -r.

C< rpode l! mti :.o-,

M< tta

I) i» ao c

Gu».rda o

Paju-t .
Es Hlf '»» ti'

allV rts Gai 1.10

nas e ti -rm ths.

. capitão Cidade e á se-

1. f,: :<i ;a. E-t- d. -meior.

ii.Untfria, Estado-mai:

• Flavie
\<tadv -mas- sr. nlfeiv

¦ f. rn- 1

qusrt- 1.

« *f ra.

li Ca-
Cíart«¦

d

a
nas

bom tunoc
1 uniforme, em

1*1 tllSIlUkCO  ¦- >1 .
acompanhar s. exc. ao palac- te I 

^ 0 exm. sr. governador do Estado—causam 110

pi rito tios que riefenriem a situação doimnanU-

• Em homenagem a —.

rindo o dia tle boje, não havendo expediente nas

repartições publicas nem no commercio.

O Palacio de Justiça conservar-se-a aberto du-

rante todo

s. exc.

vv— . .. |

dia na espectativa tia visita de

não houve duas~opinides a resp«to ffo probWoeo | 
estraiigeiro^sendo 

oa™^v^cj{^g|?ea^0X

Õ habito, porém, de assistir a essas investidas

quixotescas que. para os seus auetores, so trarao

a gioria do ridículo, fez que o Amazona* se inan-

tivesse silencioso sobre a cessão de materiaes ao

Prado Amazonense, cessão que. longe tle contra-

vir os preceitos legaes, autes se luuda na pio, na

lei.

1 \ artilharia tine devia vir de Óbidos para dar Ksla, qua do isenta de direitos quaesquer^ar-
', 

! . homenagem ao vice-presidente da I ijtrQ^ importados pelo Lstado, nao exige tjue >e

Repiddica X £S?»o ««' -««' Mermint previaminte qual o melhoramento em
nejiuum. ¦ 

devem elles ser apulieados. . ,

0 O governo do EsUulo mandou considerar te-I ,|jsso, 
ó de notar que aquella associaçao

riado o dia de hoje, por ser o da chegada a esia tom 
um caracter mercanti . antes tem por

capital do sr. dr. A Afonso l enua. \i\m 
louvável o aperfeiçoamento tia raça cavai lar

m rt comniandante do Maranhão, capitão te do Estado, fazendo, quando possível. «^P^s'Çao

ne*te Manoel Pacheco Júnior, conta 3ti annos de animaes e premiando o melhor produeto ex-

de marinha, tios quaes 8 no Lloyd. sendo 7 de posto^ 
justamenle 0 auxUiü ,1o:

C°Temüdò 
grande numero de commissões po | governos bem i^te.ioion^to^^ue proc"^^

GATUNO OUSADO

O gatuno José Alves dos Santos,

no sabbado recolhido ao xadrez, conforme

noticiamos, por 
ter roubado ao sr. José Bar-

xiza da Silva quatorze 
contos dc reis, consc-

uiu evadir-sc na mesma noite, nao obstante

star incomniunicavcl e de scntinell.i a vista.

Por falta de outro local, foi José Alves do

Santos recolhido incommunicavel, na prisãt

que costumava ser destinada as mulheres, e 1

.li-,nfconseguiu, ainda assim, zombar dt

envolver todas as producçòes ua região em que

exercem a sua jurisdieção. tem sido apo aua na

capital da Republica, instituindo o sr. presidente

da Republica um grande prêmio ao vencedor

hippico. no c rrente anuo, nas corridas que se

devem realisar naquella cidade.

A sim, pois. auxiliar estas associações que ue-

vein fomentar o retiiiamento de unia raça de ani-

mães utilissimos ao trabalho humano, ja creauuo

avultados prêmios, já animando a importaçao de

, melhores speciniens para cruzamento, e medida

O sr. dr. Constantino Nerv. governador tio 
Je juteresse geral, que só a folha ria opposiçao

Estado e monsenhor Hyppohto Costa vigário ca- I 
1|ào reconhece» reprovando um acto do e.xin. sr

governador do Estado, quando o devia louvai

Já por tres vezes esteve nos Estados l nidos.

Fala t orrecta e correntemente o itiglez.

IT calmo e energico. w

Está indicado pela dircctona tio Loyri para, u-

nalizado o cruzeiro presidencial, partir |>ara a

Europa para tliri_ir os preparativ s tmaes dos

navios encofnmendados por essa empreza.

nitular enviaram-nos um convite para assistirmos trOVemador do Estado, quando o devia louvai

«&¦* £a£ SiedS 
"KSST-.I. 

n»e »«« te.e i,„u,l,,.«va.

„ ..... Uftrtins * FreiU*. KW0««fc- StSSriS
vendidos nem cedidos gratuitamente os

um indivíduo desse a tal

por empréstimo, e.xi-

estadista; querido e respeitado em todo paiz como I sào que

ura dos brazileiros mais notáveis.pelo seu saber. 
| publica

pelas suas excelsas qualidades civicas. pela segu-

rança de suas aeções pelo patriotismo tle seus

acto» de homem publico, pela leal tad • de suas

relaw tVs sociaes. alim, po*r todas essas extraor-

dinarias virtudes, que, reunidas ao venerando ci-

dadào. tornam a sua austera personalidade uma

das mais dignas do B azil.

llealizada a eleição a Ib «le Fevereiro de n*«J,

o nome do dr. Atlonso Penn i foi brilhantemente

suIfragado com cerca de lü» mil votos.

Em maio do in

do e proclamado

Si 

residente da 
"

906, sendo.

a°fL'LeUelévado 

posto* da administração superior 
|doWsr. João Alves de Freitas, poz, gentilmente á ^cns^oa 

que'um
do Paiz, tem-se conduzido com a maior recUdao disposição do JORNAL o vapor Martin que que derai e J q[

sentlo um collalioratlor efficaz do honrado dr. 
partilã hoje ás 5 horas da manha, incorporado a denuncia. 

^ tjl|híim os directo
Rodrigues Alves e pres dmdo com o máximo cri- tloliiiia que vae receber o presidente eleito. ^ 

Hn Pi-ado Amazonense de inaugurar o seu

te^toTm^do°^'dr^VontwVnna 
os fouvo- • Por nosso intermedie o sr. desembareador I hippodromo com a presença do exm. sr. dr. Af-

t. 1 

c^of?gy-ggasg 
v* sísssss^i 

"ÕÜSSSsídSr»ÍM*.M 
***>

iníí^ 3SSotí^,^C!ííia honn«T. e pro-1 v^or Antonio Ot^tho ou o Humaythà. j Está pois dejgro datotoLfcto.do^exm.sr go

bidade. tanta abnegaçno e patriotismo, ta . proli-

cua e salutarmente. vae udminist.an.}o o i>aiz. I Tl."^n offerece hoje no Restauram Fran- "

-» «Ets. »>«sr

] turo presidente. 1 de Um osso o que sempre lhe escapa, nao conso-

# Hontem recebemos do nosso correspondente] guira a metade da multa, que tiuha em mira,

em Parintins o despacho seguinte: I unico movei de sua denuncia.*

,<0 Maranhão passou por este porto ás 4 horas ^

| da manhã tle hoje». I Continuam ainda interrompidas as communi

I Em Palacio está installado um bem acabado | cações telegraphi as entre Amatary e Itacoatiara,

J retrato do sr. dr. Affonso Penna. trabalho do

r."=3: ir-sr »- 
"¦>» p~-

i4 da popuia«èe total do paia, berço do I prietarios da pho o„ p

recerain, como era natural no seio de combina-

yões ideadas. O do dr. Alfon o Pen-ia foi um I

iielles. e um dos mais fort. s e mais prestigiados.

I ma serie enorme de cisc jmstancias, todas po-]

derosas. concorreu para is<o.

Pd um lado. o desejo ardente, justo, antigo

amadurecido do Estado tle Minas—de ver um I

de --eus extremosos lillioa na curul suprema da

Naçio. Estado riquíssimo cm todos os sentidos,

de vasta zona territorial

1|4 da popuia«ie

TEIiEORAMMAS

egual ,, — . . .

germe 11 republicano e.n o Brazil, habitado

um povo ordeiro, trabalhai lor, operoso, prudu
o modesto, com sen ps resi-onsatoiliuades na p

tica geral 4a Republica paio numero e valor <

seus representantes no parlamento nacional:— jus-

to fora que Minas alimentasse com ca inho e es-

perança, anv r e convicçno, o intento de que a

Nação elegesse um mineiro chefe do poder exe-

cutivo. .. I q
De outro lado, o estadista, que, pelo seujpas-   „ Br.

sado imináculo de semços ao Estado e á Patria, 
| lio 11 tem, A. meia noite a commissão | hontem os ofliciaes desta guarnição para assisti* " * 

: ni

AMATARY. 25

O aviso «Cidade de Manátos», illu-

minado em arco, encontrou o pa-

uete a Maranhão» em frente a serra

e Parintins âs 11 horas da noite da

Os maus poderosos e energicos específicos con

tra as febres e sezões são as pilulas e elixir Mata

sezões do chimico-pharmaceutico Camille Levy

conhecidas no interior do Amaaonas sob o nome

O SALVA VIDAS LEVY.

Encontra-se em todas as pharmacias e drogarias

Amanhã continuaremos a publicação do nosso

folhetim que não estampamos hoje devido a gran
de cópia de matéria.

*

O sr.- commandante deste districto convidou

sempre pareceu reunir as condições precisas para recepçg0 qUe ia a bordo do «Ci-1 rem ao Te-Deum que deve ser cantado hoje na

aquelle mister, entre outros poütiramiiMWoe 
da 1e do MaiaâOS» passou para O va-1 Cathedral em accão de graças pela visito tfoM

ior do U»d. sen &

Alem (limo, o nome de s. ex. é um nome de | meate pelos

haVnuito nacional, por is») que larga tem sido I prensa_ Qtie acompanham O sr. Af-

a sua esphera de aéçto, Immensaa orbita de sua 
] f;

suas respectiv.-is polias

cujo
mui-

nulmas

n>,
i gu
(i- v

Dia a.» iju-d t ) < j. gu
to 11

1'- tue-e, 1 i.. 1 Ji sé P t- .

t > ; iint 11 bltflPl I f-ilt

'lição ri oi-.-ç,. t S i- ! >y s Of s

|U;l! t^l. T i /. " I* 1 1

íano s pa* 
- fíi - ¦ -

ro para t.tqu t " "t .

O seguiid I» -tolhã. .1 • m •• «"

iam :.t • • cttiviio • ct a.J , - 1
¦>»n-ia 111 ti v.

(I C rt'.- t H ti i«' tí' :a t»

11 * * 1 ¦ • •. * r ; v* > ptiH ( Pída-

1 . i t Hamd-

tarã a ÍTU :'*

rd js pai a •

:u«-, as t»ni«

uin con»^t i

1 I otli !

l);'t' lllh'

jr. d G-

O p. ll

d par?

, nl nt.

verno.

meliante,

toda a vigilancia, e safar-se.

Das averiguações procedidas, presume-st.

com muita segnrança que 
o gatuno, 

scr\ indo

de um caixão ijue servira a kerozene, c d«.

uma taboa que 
se achava encostada a parede,

alcançou o tecto, que 
não c forrado, e arran-

cou seis telhas francezas, pondo-se 
assim em

lbUmadve/. 

no telhado, saltou o muro que 
Igatr.ento da importancia a que tem direito

separa a chefatura de um terreno que laz fren- | 
requerente,

te para 
a rua Guilherme Moreira, tendo dei

xaiío visíveis signaes da sua passagem pela

De§pac§i9^ offlci-aos

Frr*im coiivcdidos 6o Ji .s Jc liccnç.i íio sr.

Pedro Alix Fournicr, escrivão do Deposito

Publico. p.ira tratar dc sua saúde.

Despachos:

Lino Aguiar & C. (2), José Vianna; \'el!io-

te Silva & C., Fonseca & jorge, Secundino A.

Martins e Rodrigo .\:.irtins de Salles.—Pague-

se cm termos.

Lino Aguiar S: C., Fonseca 6c Jorge e \ c

lhote Silva & C.—Attendidos por 
despacho

desta data.

Henrique Xavier da Cunha.—-Como pede.

José Estevam de Araújo e Silva.—Como

pede. 
Oficie-se ao Thesouro ordenando o pa-

0 terceiro acto representa o jardim de Marga-

rida. Siebel apparece perto de uina moita d< ro-

sas e litazes e recita uns versos fallanrio ás ll"res

que elle toca e murcham logo conforme previra

Mephistopheles, mas approximando-se do pari-

lhão onde e?tã o quarto de Margarida, metia as

nãos eiu uma pia dagua benta e diz. desafiando

Satan, que ri agora do seu poder e fazendo um

boui/uet deixa-o á soleira da porta de Margarida,

desapparecendo por entre as moitas tio jardim.

No mesmo instante apparecem Fausto e Mepiiis-

opiieles, que logo se retira em busca de um

tl . souro para oppor ao bouquet de Siebel. Faus-

lo voltando-se p;un a janella de Margarida entoa

a celebre ballata tão commovedora :

Quel trouble inornuiu me pé,u tre!

Je. sefis iamour s'enij}arei' de mon êtee.

Oh! Marguerite a tes piedt me vaiei

Satut demeure chaste et />urc, oúsedieine

La pn sence tUuHe òme innoc€iitf ef divide....

Que de nchesêe eu celte jiaueeett'
ka cr réduit, que de féhctté....

Volta Mephisto com uma caixinha na mão e

deposita lambem ã porta de Margarida, escon-

dendo-se depois pelo jardim, com Fausto.

Apparece Margarida, que desce e vem tiar ean-

taudo o :

II etait eoi d<' Titule, etc.

L:\antando-seemseguida em direcção ao pavi-

:.ao e encontrando os dois objeetos depositados

: >ua porta e despresando o bciu/net dã pre.e-

reaeia á caixinha onde encontra jóias com qu. *e

idorna. (Este é tambeni um bello pedaço de 111

ica.)

Entra Martha que achando Margarida as>im

ransfonoada, declara-lhe saber que aquehas

joins sào para Margarida.

Reapparecem Fausto e Mepoistopheles, que

n uma scena cheia ile movimento e calor, acer-

cam-se, o primeiro de Marg irida e o segundo de

Martha e fazem ternas declarações de um alleeto

sem lim, mas não chegam a conquistar ue tudo

aquelles corações, porque desce a noite e as

duas damas allastam-se. Fausto, porém, segue

Margarida e volvem depois a scena, onde Mar-

.-árida colhe a Hòr que vae desfolbando e diz al-

tei iiadamente: // m atuw-J— Iine m aime •as—

Ifimmaiiüo ptla l.a [.hiase ci»ni o i tsiolíiar da

ultima p tala. Segue-se um iilyllk» entre Fausto

isiveis signaes da sua passagem

hervas da parede 
do muro.

apenas conhecida a tuga compareceram

chefatura o^dr. chefe de Segurança e o sr. dr.

prefeito, que tomaram todas as medidas para

prenderem 
o criminoso.

Foi levantado o inquérito sobre a evasão,

pelo sr. dr. Vicente Reis e as praças 
do 2/

corpo de infantaria que est ivam de serviço,

acham-se presas 
no seu quartel.

E' para 
admirar que 

cila

fuga, pois 
achavam-se postadas 

em logar

d'otide necessariamente haviam de ver tudo.

Esperamos que 
tudo se esclareça.

Até a hora em que 
escrevemos o gatune

não tinha sido apanhado.

Antonio Gonçalves dos Reis.—Entregue-se

mediante recibo.

João Bernardo Dias Godinho.—Inscreva-se.

THEATRU8

Saias e Salões

Fausto

Opera de grande sensação, em .» actos, lettra

>u 
quartel. | 

de Michel Carré e Jules Carbier, musica de Gou-

c cilas não dessem pela | 
nod.

Constitue uma das operas queridas do Reper-

torioda tlrande Opeta, de Paris, onde é levada a

capricho.

Foi representada pela primeira vez em Paris

110 «Theatro Lyrico», a 10 de Março de 1850. vol-

vendo á scena a 3 de Marco de 1*569 na «Àcade

mia Imperial de Musica».

LIGEIRO RESUMO

O primeiro acto passa 
-se no laboratorio de

Fausto, que desjjostoso da existencia laz um ap-

á morte :

• O' mort, yuand viendras-lu m'ahriter sons h n

a ile 
'>«

ouvindo, na occasião em que vae levar aos

lábios a taça onde derramou o veneno que o

deve matar, o coro entoar um hymno ao romper

do dia :
Paressente filie
Qui souniteUle encor!

Margariia que iveol íie-se ao st quarto o pois

Fazem annos hoje :

O interessante Ornar, filho do sr comman- 
j 

pello

dante Francisco Pinheiro dc Oliveira.

D. Joanna de Assis Costa, esposa do sr.

capitão Francisco das Chagas Costa.

—O major. João César dc Mendonça, chetc

de secção da Secretaria da lntendcncia.

Hospedes e viajantes

È provável que 
no primeiro 

vapor siga para

a Europa o estimavel sr. Luiz Nomensen.

Visitantes

Recebemos hontem a visita do illustre dr.

Affonso Maranhão, juiz de direito de Parin-

tins.

NOTICIAS FORENSES

tmranrin-sft amistosas I de Gusmão, para reger eflectivamente a escola

TrraSSTTSro C^mpo de «eus serviços poh- j 

'Sq^açflBs 
ao ser servido champa- mixta de São Joaquim do rio Negro,

tico-adraiidetratèvos na vi^i noia de dous regimens 
e j^s aove horas do dia foram os *

constituciòpaes. ... - hri->K da commissão apresenta- I o 1.» tenente Carlos Lyndolpho Paes de Figuei-

_ _ — Affoncn pAnna rnie nrtm I retlo recolheu hontem aos cofres da Delegacia

tSieram ooavergir para a lisura veneravel doerne- se bem Impressionado com a

rito a unidade das forças 
políticas 

do viagem.

paiz sob a fôrma de um aceordo salutar entre 
Declarçur S. exc. que a principal

|elemento8 swtao divergentes por^o^^j*.'.™! I preocupmC*Q de seu

auxiliar

prover^^H
Idas rendas arrecadada» pelo Í-* 

posto 
tiscal do

IaHo Purús, durante otrimestce de Janeiro a^H

|ço do oorrente ando.

roveniente^^¦al 
dol

^^HMar-

| plesmente regkmaes e pessoaes, embora muito

torças, poderosas I facilitar os inãi^H

80hr»-Uittc pelo valor moral doa r* oat no^as»K||^H

HRHHMHm componentes, como consutwtaa- opinião. V^râ alte^B

leiadores da vontade e doeüasceaao pu pular, sor-1 a situacfeq eCOnO^M

Igiu, victoriaeo e triumphaite, o nome áureo lado

Ido dr. AflbDM Penna eomo candidato da Na««o

l^gjdCTgada^puMtot na ekitç*» de k dal

¦caes, afim de|

transporte pa-
¦o que na sua

Ms&ZMm

SABÃO LAGARTO —U«ico rival da marca Jacaé
—Deposito: Armazéns «Rosas*.

llteconHnandamot a» saborosos cliarutoa da

Audiência do Juiz > do Comm »rcio:

O dr. Agesisláo Píreir», por parte de A. I. Hen-

riques Rebello, na acçãu em que contenda com ri.

Lídia Cardoso Fernandes, Nnçou-se e ao coiitrarif

de mais provas, visto aebar-sa exgottado a dila-

ção assignada para os mesmos.

Apregoados não compareceram.
—O ar. José de Sá, por narte de João Baptista 

, 
.

Mendes, intimou a Lopes Morey e C., da sentença phistopheles 
> La ba.

que julgou o arresto feito tm uma partida de boi- 1 ^"' *^ 4 1-'1
A wn/liiníit 1% m^cmn ar

Benit soit Dieu

Ao ouvir o nome de Deus, Fausto tudo mal-

diz.—a felicidade, a 
"«ciência, 

a oração, a fé, a

paciência e appella a Satan (Mephistopheles) que

apparece uesse momento Je desespero eotlerece-

se para satisfa/er os desejos de Fausto, que du-

vida, ao principio, das palavras de Satan, mas

anima-se em seguida, acceita a offerta e diz-o

que quer:

...je veux la Jeunesse!

.4 mui les i>laisirs,
Les Jeunes maitresses.'

A tuoi leu rs earestes etc.

Assigaa então um pergaminho" em que, como

recompensa, elle oflereee os seus serviços a Me-

.» (no Inferno) vendo

então á um gesto deste, ao fundo da scena a ti-

O Pata I éa eeèolha I

MfittStiHi

H^erem ser protegida!

Hs públicos aftm de sl

íyes5<gss,íss^

^¦e hoje somos simples-

países.
¦ concedida

ent^^Qç^k°|
aitos oèm o %rtot Pria» n>k Eapeeiqto de

racha ae sua propriedade, e reduzio o mesmo ar- I 
gUra ,ie Margarida assentada diante de sua roca

resto em penhora, e requereu que sob pregão s.-

hoavesse a citação por feita e accusatla, retiu?.il< "tt" " ... ,

o dito arresto em penhora, e fosse também fixa- Bebe nesse instante, a convite d« Fausto, o

do e datado com o praso de 30 mas, vist > ja I conteúrio da taça

estar justificado a ausência d mesmos, afim rie p/ut /a niort, mui plus le poisou;—nmis la
seguir a execução depus de decorrido o alludido1 1 r i >

praso sob pena de lançamento e revelia.

Apregoados não compareceram. transfonnando-se em joven e elegante cava-

O aolicttador Miranda Simões, por

Grumbacher, na execução que move i. ™ b\mc& da Uaru .ri.t»
credores incertos deste, do 1,es' a* «açgariua.

*'

S remi ados cèm o CrtuMl Pria* na Ezpeei^^H

¦ 
LDÍ*'

I Foi tp«"ga—1** hontem o serviço de iUumina-

l^ 

alytriaa MBÉIÉM

I Foi assignado o titulo definitivo de tarrasper-

tencentas a Guilherme Augusto de Miranda Filho.

WM

S. líray. lançou

Ipraso de ri.t d ias que lhe lul assignada para qut

Iféquerersm a preferencia que tivessem a impor-

i Roçha. por parte de Fer-

>u Aofta6$o Ma a M. Dl

nesta püdiencia raspou

0 sofieitador Arestiat^^^^^^^H

,»i r,1; /1 n'jiiii'WBBH
I der aos termos de una aocs^ecenaia^m

lhe pede o pa«punento^^^^^^^H

so®

iH

que
^Hde diversas lettras que

que sob pregio se houv»—**
HlBdtadias 

por assiguados.

¦e.wip'

|Yem o segundo acto. a Kermeise, ert que a

scena representa uma das portas da dld«4è, tear

do a esquerda uma Lasca com a tafcoleta do Aras

Baeoko.

I Veem-se em «cena estudantes, burguezee, sol-

didos, moçollas e matronas e Wagner um dós

personagens da peça. Cantam todos hymnos ao

Iprssot e ae vinho, vinde um mendigo, que per-

oorre oa w<tos grupos esmolando :

de enviar a Fausto uni beijo e reappurece em se-

gunla a janella re> ortlaudo es?c: teniu amor.

Fausto vae ao seu encontro e agarrando de sor-

preza a mão de Margarida abraça-a teraainente e

termina assim i iveiro acto.

Ao levantar o ,».uuio vê-se Margarida em seu

quarto liaiiúo e queixando-se da auseucia ou seu

amado Fausto, quando apparece Siebel que pro-

inette vingar o abandono de Margarida.

Esta diri^e-se á Igreja e vae orar quando ouve

vozes extranhas, e a de Mephislophe es tentando

an*ebata!-a ao Inferno, até que. amedrontada,eila

ealie sem sentidos.

O panno desce e ao subir, logo apõí, deixa vèr

uma rua e a esque lia a casa de Margarida.

Veem-se na rua Vaientim, sol.i i.dos e Siebel.

Valentmi pergunta a Siebel j»or Marjarida sua

irmã e é informado de que ella deve estar na

igr. ja. quando o còro entoa hymnos á patria.

ilispersando-se todos em seguida. Entram fausto

e Mephistopheles que traz uma guitarra e acum-

pauhando-se. entoa' unia canção pará cliainai*

Margarida á janella, em vão.

Salie Yelentim que encon trando os dois. pede-

lhes conta do mal que ti/eram a sua irmã. tra-

vando-se um duello entre Vaientim e Fausto que

é auxiliado pelo Diabo, cahindo Vaientim; Fausto

e Mephistopheles fogem. Entram Martha, bur-

guezes, Siebel e Margarida os quaes trazeai to-

chas. Margarida cahe de joelhos ao> j.»és do ;r-

mão. que a repelle. atira-lhe terríveis recfimiaa-

çòes e amaldiçoando-a, exhala o ultimo suspiro 
*

Moi je meiirs de ta niain .'... et je tombe en to'dat

Estamos no ultimo acto : as montanhas do liartz.

Depois do còro dos fogos fatuos, Meplustophe-

les e Fausto apparecem no alto de uma coiliua

para onde foi este arrastado pelo primeiro.

Mephistopheles explica-lhe que »c.iam-sc nos

seus domínios, onde tudo e todos a elle obede-

cem :

MammoH est le roi de ia fètm
Voiei la nuit de Vatpurgis !

E vozes aífastadas repetem :

Fiiici ia nu it d.* Yalpiirgis.

A um *igoal de Mephisto. se abre o ventre da

montanha e vè-se um palacio cheio de esplendor

no meio do qual ha uma meza ricamente prepa-

rada e cercada de rainhas e cortezãs da autigui-

dade.

Começa então o celebre festim. Depois de al-

gumas quadras, tem lugar o celebre bailado :

Aspasia, Lais e Phrynéa com as cortezãs, Cleo-

patra com as escravas nubias. Helena com as

tillias de Tróia, vém embriagar Fausto com as

suas seducçòes. havendo nesse instante um bcllo

effeito de luz em que apparece Margarida. Fausto

ao vél-a joga para longe sua taça desappaneceudo

immediatamente o palacio e as cortezãs.

Vem era seguida o III quadro, valle do Bro-

cken donde Fausto mostra a Mephisto. Margari-

da, cuja imagem elles veem ao touge. Faa-t»

arrasta Mephistopheles na direcção da i oag m.

Quadro IV—a prisão, onde estão: Margarida

adormecida. Fausto o Mepliisto, que o coneita a

roubar Margarida aproveitando-se do soaano do

guarda. Idyllio entre Fauto e M irgarida. reoor-

daçào tio passado. Mepliistoplieles reapparãcè

xvisando que já é dia a que urge fugir, coutando

Margarida uma orarão:

purat, tiuÇet r+ili*us
•rtet «iion ini.' aw Sei* iUf* eurujr

tfifU juste, i Mije abandona*.'

IHeu txm, je iMt ú m: -pankmn.-.'

Ouvem-se yozas. soa^ d* sinos e cau^os de

Pasohea e um grandioso Meeéatòa o

Chritt e*t res*u»cM\

Puix et }> li< ité •

Atue thtop" * ém Mattn-JAujc U*

st nf sfu»cité.'

i os muros da prisão,

f M

A alma de Mat-
LW3

ifticiaai 
~~ 

J
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Subvenciona j 
p«'lo oxrn. sr. dr. :r'»v

SiTip' 
•e./ia 

>. ô'* ,\UiO

?
i

!JÍ 
líííí

h

ç;i
í 1 vista das visitas» sanitárias procedidas Ul ju.i -y t tnr ¦ ,

t- u!'i iiiiim.idos os srs. Jose di Cost»i l.opcs* i' . 1 m<* • t ?*,*¦> «i * ¦» •

(\.:u cimentar o sólo do ultimo quarto, rc on- n u- 
"24 

M o 47

>trui a sargèta rara facilitar o escoamento M„ á . J3 ;«Jnn»? t*> iy t>.

de acuas

;IUi 1>H

• rip mi

aterrar is antigas sentm.is c remo-

rua!iS;> do quinta! do 
prédio 

n* 1 d i ru.i
•o 

; R ivmundo Jose de Sou/a para 
:nan

\er o

IV -oso 
; í\ lymuiKXO jose ue >ou/.i p

J.ir lavai o soalho e desinfectarrigorosamente

.1 sentiu i do prédio rr > ; Dini^ & Amorim

p;ra concctar o cano de exgotto da sentiria

e cimentar o saguão do prédio tr 9; João A.

U Solou R. Pinheiro

(3—7)

CLl ti üK E.\G£ «EI 4íilA

\v. > \s 'ut > 1 • s 1 
¦» '1 

11l o • <I.i » 1 sf •

da Silva Gomes para proceder caiação geral A 
n •» SaÜHuaa il<rii>huc -8,rnbrado,

¦ Uerna no preuio n- 7 e José L. Tristão de 
' aii 

íy" 
® aiiArto toio.so.-i 

¦íihs 
uti-i? e, e.m r.onif

S .' ,v p.\KcJcr caiarão geral interna c 
r 

? P'Ç 4 * !T^{>*'

co.isi 
'..ir 

o soa'h > do prédio n* 17, todos da 8 á- ¦ "\,n ,r ils '1iiar<*** •

ri: - K;im:«.lho Júnior. | 
*A% * 1 '°,rt 

T 
' ,

I ii i !.< . \ ou i *.l i e ínit irm \ iVtiií*l- al-iCá. JU'!4 11J .

Rai/tnun lo á' Berrêlo

23, isõ h 157 -S u;rr.',j- ri j

O ) pvoprk-tarios «Sa cs sa

* anhola

l oi designado o guarda sanitario Noguei-

ra para veriàcar .:s condições hygienicas

Jas c isas ns- jo e 42, da rua Emílio .Moreira.

Ojfficiou-si: •

Ao e\m. sr. dr. Governador do Estado,

». nnniunicando qae, em virtude da auetoris.:-

ç 1, d.:d.t cm otticio sob n* M Je :i do inr- ¦ 
Ao c nirn *r i">, repp.rtiçS paMicas 

¦ í-c.
rente, foi fornecida uma ambulancia de medi- nnblir.o,

c nieu.os ao phamiaceutijo 
Os^ar Genesio | F izemos''sit^nti * iaraute • ao-^.a iit-i

Teixeira, afim de seguir para o Purús, tendo 1 
^nK..ar.;H earjt..], t&j os» b-whoé r< pr+-

esta Directoria solicitado a necess 
-ria 

passa-

1^. n in) vapor «Ac.irahá» dos srs. Deiiner

«S. Coinpi

'Papei, 
dtspêthLidos :

Do 
-da 

s.'.nit ;rio Nogueira ; «Expeçam-

as intini.ições, dando o praso de 15 di.is.»
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«enr :nto>; • aiuercities * 
p <-u! .resos i< »-

h, i r ;aio- 
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ia»Horr. Jo: mu
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Üd-fíá ¦> 23 de Junh" 
"i • .-'Oó.

Joaquim Alve* .'1 Cruz

Manoel Aires d 1 mz

i

t 15

n i'I

i D
V; %:47-

¦ 1 >'i r< I •

-Mm*»-' • .jff K

. •» ¦.**

C

xz,y
a

HOJE—Ter a feira, 26 d 
' 

Junho—J10J K

(onrada com a 
przsetjça 

do exm. sr. dr. jtfniorjio Qonstt n-

fino Jferi/, d. governador do Sstado

Estreia da Companhia com a grandiosa opera em 5 ac*oa e

7 quadros

t.
#5;

-- x> i

\< 'Í ,

LIBÍÍETTO -!e Michol Carcé r, .Tules Barbier.

MUSICA rio Charlas Ü unod

C tlEFE DK OROHBSTRA: Cav. C. BONI

PERSONAGENS

> m
. —/i"í >. *

i <*- : J
-- - si-

M:-

—AI

XFEITARIA AMERICA

L Sai

1). Idali ia 1 ernandes Tavora, directora do

collegio Santa Infancia e da associação dos

(ii'uis de Maria, pertencente 
ao mesmo esta-

belecimehto, convida todas as moças que ta-
¦/x 

i paru- d'esta instituição para comparece

A« ?*¦ 
'-1 
\

. \G'l . 
• 
?» I !: X ro ONVITE

M 4 • :e\ Qcaç:.lv«3 a Ar j (;.u- itf.)

Joaquim U .«çi-lv« •> - j ;it ),
:m t .athedral hoje as 7 horas da noite, I j ,st. Got.çsivífl A ani" ''^"uhü . A

ann de assistirem o Ie-Oeum Laudamus cjue í Z' ¦ í» i' o v." i; í*íi R dr-

g>l-H ''vi i.Uinji'), t". 1 ¦ • ¦ i ) -r • cc i acçao de graças, pela 
ieliz viagem do Pre-

sidente ej» ito da Republica, manda celebrar a

coimnissio de recepção.

GUA NICÃO FSDfSRAL.

tia J.r»,

Serviço para hoje :

Dia á praça o sr. capitão Armando.

O dará as guardas da Alfandega, do

ili Mt.il Militar e bem assim o official para 
.1

ror. da.

O 1 > dará .1 
guar Ia da Delegacia Fiscal um

cabo de ordens para este quartel General e

uma praça p.ira o Correi >.

Dia ao Quartel General o amanuense Britto.

Uniforme 2°.

p 
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Dr. Fausto .

Moph:r-f )pa 1t's .

Valentim .

AVagrir

Ma r^arid"'1-.

Siebel .

Vartlie.

EstuJ !iie:, Sol 
ir~do

Mer. D,"u -aroy

Mer. Oií-i^rv»

Mer. Vi!j. i

Mor Jig",-a

MII9. Lacy

Ml-. Bí M 
-

' 
t i a. • o r r -: • ¦ •

ntos & C.'

3, Rua Henrique Antony,

MA«AOS 

1'HODUCTOS DA PABXiltíA.

Padaria e Biscoito fia

?ào frcsco de 
^k.

manhã

e de tarde,

pã
d J

| 
í.ingra de Mo'ata,

1 Fosca coiumam

B
gt 

'zoa. 
etc. etc

A erap!,ez i cham a attançã > do rtspe!taA.el 
pur>Stc 

Dora . yt;i

op-Ta 
q-iô vae a se«.aa com t<>d 's *a bailadcs e a ;.nau :i 

ea

[ 
e a Barao,

j 
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Composta 
por Ch Gonaod especialmente 

p:íra 
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DE MUS'CA DE PÀHlS. ^

BOLACHAS:

-íjf Gorêa do frade,

Bio Kegro. Sód

Paniflcarão

Ainazoi ensf,

ü3. Prcgí r-:; ,!

ÂlüttíOfiSS, V1:

Ann js *•",!
tj - —¦

T r^r- r
i L»- LI*..—

Uaivez" al,

chocolatsofn 
ntn

, eto.f etc. 
"i"

Confeitaria e Pastelaria

üsiiiijíianaiiaeí..

Leite, Manteiga,

Maria, Siahá,'l~ 

Familiar, ctc., etc.

t t* '.^cü y f* ^ «r»¦ wi? c létwO^,

r* - ífiS
, i

Grand o d: ver rir 
->stv. 

? n?

Scala do Milão, s o.i jo

->eala 
dt Milão e

rej e c« rpo de K

T \

.1 c ,

L -

b íi- e. u" .> de B; ll<» i: Io The t.mi

Md< iUi >' itít 
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do

aliaade err. deces-se

^menáaas, Ssr.s-tsns, etc., etc.

^¦^stei; de carr.e e mariscs.5
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O sr. coronel administrador da Recebedo-

ria do Estado, despachou hontem as seguin- ltl

tes petições 
:

Jii>. orno requer.

-Cas^ p s (3).—Informe 
a i* sec-

Ç'l°- . .
FranLis^ - Xavier Loureiro.—A vista da

inf. rinação n..da ha que deterir.

Hooth òc comp.—designo o sr. Andrade

Mari.;el Correia de Mello.—IndeUrido. j
-—Joaquim lifaj_a.—A a* secçào p..ra pro-

videnciar.
—.Leopoldo Bar.cto Júnior.—A a* sccçai)

para atter.Jer.

Cor>ta S mtos íc comp.—Providencie a 2-

secçào.

Fábio Teixeira.—Como pede.
-Alfredo Alves Bcntes.—Sim, nos termo»

do Regulamento tia wgor.

Moutenegro &; comp.—Providencie a 2-

secçào.

—Fernandes Guimarães & comp.—A 2'

secçào para attender.

—Gaspar Almeida & comp.—A 2" secçào

para expedir o corrente dalanchr«Santa Fé».

Circular do exm. sr. dr. Governador do

Estado.— Scientiíique-se aos srs. emprega-

dys. i 
**

—B. A. Antunes.—Intorme o sr. escrivão. 
^

—Fonseca & Jorge Providencie a a;| sec- ^.teP0Íü0 
pitX» ,!Urar eu 48!

çào sobre o corrente. Ao sr. lheophilo de 
j
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mais m menos ^ravi-
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Sus — Um tarracão pre ,»rio

;).tra clfieinA de f-rr^iro e qu^rt 8 a

rapaxeü «oit^iros. l.ua B >rr< so n. 14.

17

t.m 
grosso

e a

retalho
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EsPncia-

ndade:

cigai ros

. GO^MEPCÍA S

CarvalhQ para vistoriar os porões 
do vapor

«Tejo».

|oia*enH lt>r. Lev> —i.spe. jfico

dlw^l t» her«-.too pt*r 
». líur^r

hii" 11>fí;; iz , Tos***. Cutarrho.

Os melhores tabacos, cigarros e cliarutos, 
peiOs

preços 
mais vantajosos.

Jlua Henrique Jítarfins n. 36—MANAOS

|. G. Ar., „io.- Avista d» informa^,' 
g 

\ 
rpl*a»-«iv««U livtus praoioo

ao sr. Tezoureiro para restituir em termos. I ^ ^oraa lxvr^, . uo.rto^-

—DusendschonNommensen&comp.—De-|ae la tr bdhos de e^criptas P^ra ro-

si mo o sr. conftrente Paes Barreto.

THSSOURO DO ESTADO

Pelo sr. dr. Inspector do Thezouro foram

hontem despachadas as seguintes petições :

De J. Martins Júnior.—Intorme o sr. Ad-

ministrador da Recebedoria.

De Bretislào M. de Castro Júnior.—Em

vista da informação prestada pela Directoria

Geral, faca-se a averbação requerida.

Do dr. Antonio Lavandeyra.—Certifique-

se. .

De Theudomiro Argente & comp.—In-

forme a Directoria Geral.

curar 8 :a rcanliâ, e et -^.cis 4 ti ras

da tarde, li.ua H nt ique ilu.itiiis l 81.

5í7-tí

^ihxlr contra Ictericia Lt vy

J|— Sampre certo! Semprt effioaz

iuteri:<ias. nas mole.nias b'ii,òtas.

Flores—Ytnddm-se 

no h"dpitKi da

è"CÍGd< de Portugnez*! Beti

rut1

TyS'

ii 
|111 

U i

)nmo

h

B.-ofl* sle SI -r J"«áSi s íío X^r. 
'Í.<Í-|

yy—uva o es^otani^iito no hc iPrn ,

e na mulhaive f .cilíita a vèlhic? i. mia

i5(-;her fl< res» da prin»vpr. d* vida.

L

Sr ;»! m P-t^i a R*^ t olo ^jpiW

parn a E'»r p

pjo^n^H 
••

M ní» , 1*

iSobiliati—rua RíOío^ Ferreira!

|U . 48 i i 2 ín bilia-i a-.str. oas,

t u« dt e- s-vtu» - div rs s o'j t >s

m 
i'eM em iü-,. dt faiiiba, ssm to^iO•Inr* 

qn- fi«oo . , 
„ .

.1,.^ Oh.v ih- G<>i'Ç -V !«•»•'a ÇA» 
'1 trio-, tudo em perf íito 

(

.T iiih • st--;o
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ARMAZÉM DE FERRAGENS

Dã

Ventllari, Canavarro & Ca.
/  ^ ^

l^vjA. DOS DAF>ES 
(í:n frí :ÍS £J Mercado)

0^-

Caniieircs, mac!iinns pera café,

eres e diversos utentiUcs para cosinha e mesa.

• <%»... L.

FERRAGENS PAI COBSTRÜCÇÕIS-
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Lj 
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1 I
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t-b

Maehina» de costura

üi»rvi o dai* afaaa em 

Alnnáo* piluSa » «» olexir—M-.tH s- z5fs dc

o » f i h • 
pr m«iri' f-m «*>•' 
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-turi - í|

qn>* 
h«M 

"a

M ç

t w Qfr |i|
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76* i»- it H

f I r s •» chamadoi* no interior O

-xl .vi * L»vy.
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«• * e n - e- A t vogado, ma

i P f.e 
^ 

(b u- Mo <>aoo hor O» uti-

?í ? M
•» 

i f «<¦ U tf , t*
•Unho Dr* Levy—Rugjenerador daa

f forç»a i«> hom^m, tonifica o eatomago
'.i. 

* > . sé **««?•'
¦* "• j 2 h"~

a ti^id>»d-»

i Jk «Éllll Ul
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Armas de tedos os systemaspara caça

e uso particular.

Lodoü e artip na?aes, calios èo liníii e âo aanito, Ires, üatcüã,

cal virgem, cimeato. 
pniz. 

tintas e pincéis.

IfíSTRUíSnNTOS

wm

jCjijt

Xi /

COItltEGIO 
FRflNCtz

Grande Fabrica

— 
? XDE ?—

PANiFICAÇÃO 
A VAPOR

ü»iy»sí

Itieor São Sebastião

Este 
poderoso 

toiiico, desobstru^nte e anti-

febril cura as nia^s rebeldes sezões, febres inter-
# #

uiittentes, ictericia, engorgitaniento do fígado e

baço, enfiai todas as moléstias de origem 
pa-

lustre.

DEPOSITO:

Ph*: mn". cia. Bastos

de Zeferitjo Jfastos

AVENIDA. INDEPENDENCIA N. 68 A

====!

^ ^ ^ 
^

Recebem-se alumnas

internaá, iemi-internas

e externas.

Educação e insfcmcçüo esmerada.
m*

imms

CUTELARIA

Preços sem competência

—— VENDA8 A DINHEIRO ¦ ...

SAQUES sobre L>isbôa © JPorto, Ilhas,

Provlsoiais de Portugal,

—— Mespanha e Itália..

l|tÉs íi BANCO COMWERCIAl DO POBTO

|

i.yiâT

»éua,ew**w|i

. 

- 

,;! 

¦ 

ML,

... ¦ in * wnnKfiiii i

Neste collegio acceitam-se

encommendas de bordados

a ouro, branco e seda

y

O

Rua Municipal» 97

(Palacete d<^ Exm. Sr. Dr. Jobatas Pedrosua)

lyNjí 
MANAOS

rc ^ 
-Tjrr f -íí

.1

|2S$

raze

.-a -»>.t.-y.Mdttux¦- wi

| 

Meor Sao Sebastiao

; 
Este 

poderoso 
tonico, desobstru^nte e anti-

I febril cura as mrps rebeldes sezoco, febres inter-

| 
mittentes, ictericia, engorgitamento do figado e

! baQo, enfiui tod as as molestias de origem 
pa-

| 
lustre.

DEPOSIT©:

I - 

rmacia Bastos

de Zeferitjo Jfastos

AVENIDA INDEPENDENCIA N. 68 A

PURA'
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Fumadores! fumadores! 
Iwtai

Experimentai o bom charuto \

J^po. 
1 OI 3

JTIJsA 
DESECÜUO

Especialicíacíe
PõõCk 

<6 ©*• Cachoeira-Bahia

Fumo puro 
hahiano. leve, aromatico, 

sahotohQ

d.e IPscrixxlia.

MKNAL Jpa CSOMMMRBIO

Trf>ilao

• p a t? \ PRFST \R CONTA T^E VENDA .

Quarta-feira 
27 do J unho, ás 9 horas clamanha

n' «ia Manieioal na loia de louças' Ppato Chinez

do martello 400 encapados de íanuha do

Venda pelo que 
der. VGENTE

LBON.

Alfaiataria 
d^pTimeTrã^Fd¥m

de A TT. Carneiro

Acaba de receber um completo 
.ortimento 

de la-

zendas modernas 
e adaptadas 

a este clima.

Rua Henrique 
Martins 

n. II

BDSaUETE BOUQUBTS

Dannemann e O. julgam 
conveniente tor-

nar publico, que, em vista da

feita e do procedo iniciado, ficou sempre

retirada do mercado a marca

Bosquete

contrafec<,ãj da legitima

Bouquets

Approveitam a occasião, para declararem

que, para ofender o estimado publico cou-

tra imitações, sempre hão de proceder ju-

dici&ltnente contra os falsificadores das suas

marcas acreditadas

Victoria

Bouquets

Mocinhas
Mimosa flor

• e as demais, legitimamente registradas 9

depositadas.

S. Feliz, 1 de maio de 190b. ^

Flanella branca

ingleza

ALFAIATARIA DUARTE

AVENIDA EDUARDO RIBEIRO

RUA HENRIQUE MARTINS

Lancha a vapor

Vende-se uma em perfeito 
estado, com 35

palmos 
de comprido por 9 deboccaeé ltfí

de pontal, para mais informaçoes com o Joa-

quim Barateiro em frente ao mercado e em

Óbidos com João de Lemos Corrêa de Bntto

ou Ricardo Dias Monteiro, 26-6

7^Viso 

ao 
publico

o abaixo assignado, agente

tado' avisa os seus íreeuezes e o publrc^ 
pqummUi,io8iido-lhe que, 

com

legramma da listro 
da Fazenda, foi transferida a extracçáo da

yfTSKttoTM#cõnMa. piano 
51-11.. que 

devia extrahir-ae no

dia 23**0 corrente, para o dia 5 de apresentai-os 
em

^í^ado 
aos L- o m*-

bo da transfe encia.

Manàos, 20 de Junho de 190b. 0 
agent,b

Juvencio cVOliveira Françv

20-8

Até em 
Formigai

O mais conhecido 
d.et>uFativo, 

o mais

uzado anti-rheumatico

É A ESSEHGIA PASSOS

•

São inúmeras e constantes as curas operadas por 
esse maravi

lhoso remedio, a cuja acção benefica não reBistem: artioula,

Ulceras syphiliticas, ulceras chronicas, rheumatismo 
artie ,

muscular e cerebral, impureza do 8angue dore8 noa oa^ paralj

eottosas, moléstias da pelle, 
eezemas, darthos, empingens, etc.

^Milhares 

de attestSdoa, »

veste preparado, que, 
alem de PU f 

c„es desper-

dantagem de regularizar e activar as funeçoes entomacaes P

teApetite e desta -te levante a. torça, do doente, ton.fi

cando-o e tornando-o FORTE E BEM DISPOST .

Depositários

Godoy 
Fernandes $ 

Paiva 10G0I8U

Rua ite S. Pedro 65 
. Ifio de Janeiro

A' venda nas tjharmacias 
e drogarias

desta capital s-ee.

í-7

E
FRESCAL

Svstema 

LACERDA

Unicos 
depositarios 

^TrnMP

sellente qualidade; 

é de 
grande 

vantagem para 

o interior 
pela

Recom 
meiicla-se por 

sua exc

sua conservação. regulam 
de accordo 

com a quantidade

K f 
\ Monàns Jlua Senreiro Aranha 

tt. 4

»»A..^-Snu1evard 
da Republica 

tr. 5 & 
Slanaos 

JWd jen

Parte
J1

ercf
i,Cll

r1T-ir juw 

*** ^x..o p* «—

il MjM I LOSDRIS 
! Paris Hamtogo I Fortuga! 

11 j J | 

=

["73 :-1S*8i i Pro* 

Cm luwlasleo «v|_v_ j—j

.,on lon Bank

Asando. 4 C.*

Banco Anuo.

J 4Andr,Suc.

V.Canavarro.c*

I6B18 I 589! 599 736 746 319; 322 8060

1613i16 » I » 1 * i * i 
* ; *-• *

SsTn 169(16 163(4 

j 

» 
_» | __» 

| 
2 

j 
JU l\6 1

1613(16 16 5[8 
| 

— 
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~ 

j _ | _ j _ í „ ,

165(8 t 167il6

1613(16 165(8

610

»

500 >

>

»

jILF%AÜcDEG%A . •

Valores sterlinos ao camlio de 16 916 .

BQT.BTTM DE CAMBIO

Da Revista Commercial

Manàos, 2; de Junho dt 1906.

CAMBIO

Continna interrompido o ctbo telegraphi-

co, eeperando-se o reatamento somente no

dia 27 ou 28. Hontem receberam-se alguns

telegrama»as de sabbado, dai do-nos o fe| no

Bio 416 27(02 bancario e no Para U» P»*

pel particular. _
> Hoio o» Bancos saccaram de lb &l<

13(16, oom a taxa nominal de 17 penses

para papel particular.

BORRACHA

Acha-se em negocio o carregamento do

«Puritano, entrado hontem. que consta de

41.000 kilos ce ejcaucho, è provável que

da firma, o cargo do socio requerente— Ar

k^Dias 

d'Oliveira e e, pedindo arc^^~

mento do contract i social celebrado entre

Joaquim Dias de Oliveira, Fortunato Soares

de Amorim, Jo*é Bernardino Pe8B^ M^>

como solicitador, e Joapuim Camacho Tei

xeira como socio commandi^ario, com o ca

pifal de rs. 450:000*000, sendo o fundo pos-

tPò em commauditario 
de 76:0001000 para 

o

commercio de saccos e molhados por 
ataca-

do, nesta cidade—Como pedem.

Ravmundo F Cantanhede, pedindo 
ar-

chivamento do contracto de íretamento da

da lancha «Caçadora—Archive-ee

—Ouilherme T^ixeiaa Martina, D* as

d'01iveira e c, Santas e Lima, pedindo 
re-

gietros 
de suas ti. mas commerciaes, res-

pectivamente—Registre-se.
Siqueiaa Machado e c,—Indeferido.

1 caixa de cha, 1624

vão, 100 eaccos.

tonneladas do car-

entrado

14Í436 60,1

Santa Izabel 2'—de Manacapuiú

Sahidas :

Jane—para o Solimões

Rio Jamary—para a Madeira

Tejo—para Belém

Minerva 2a—para Badajós

Tupinambá—para Manaquiry

Tucunaié—para Manacapurú

ALFÂNDEGA

MANIFESTOS

1I1FOUTAÇIÃO

MANIFESTO— do vapor portuguez

MANIFESTO—do vapor «Tejo>

honte n do rio Jurua z

B \ Antunes e c, 620 borracha fina 1147

aernamby, 1666 s(caucho, Fonseca e Jorga

92 b(fiua 354 sernaraby -i3?0_c*a®ho

s(caucho, Cravo e Braga <8o blfin^ 667

sernamby, 55 caucho 266 8(c*ucho, Kodor

Randa 100 b[fina 110 s(caucho, Tancredo

Porto e c, 200 s(oauclio.

Resumo :

Borracha fina 2177

Sernamby "293

Caucho 3829

S(caucho

Transito Belém 
'•

Fonseca e Jorge 180 oaucho 3560 sicau-

cho.

«D.

MANIFESTO 
—do vapor «Puritano» en-

trado hoetem do Purús:

J C Arana e Hnos. 8(caucho 41000 kilos

Armazém 7 —Sem movimento.

Armaaem 8 — Descarregou os vapores

«Tejo» e «Puritano».

Armazém 9 — Carrega as lanchas <Fir-

meza» e S. Fé»

Armazém 10 — Descarregou as lanchas

«S. Izabel» e «Ida» e o Humaythá, e en-

tregava ^arga dos vapores «Alagoas» «xtio

Mar» e «Rio Branco».

ArmftZBQi 11 —Som moviiiionto.

Armazém 12 — Recebia o carregava o

«Humaythá» . 

16 de Novembro— Carregou as lanchas

«Minerva» o «Tucunaré», o recebia carga

para o Solimões.

navegação MARÍTIMA

«Manáos» sahiu do Rio de Janeiro no dia

17 do corrente.

«Brasil» sahiu do Pari no dia 22 do cor-

rente é esperado amanhã.

Isabel

fllAJNirnioAf

Maria» entrado hontem de Lwerpooi ___

Da Liverpool: MANIFESTO 
da lancha «Santa

T ir AKnRFSFN SUCCESSORES: 67 2S» entrada hontem de Manaoapurú

ex c vidros, 1 ditas lanternas, 36 ditas. tm- 
j Alberto Ventura e Irmão 17<^ 

^[~cha

tas 4 ditas fogôss, 4 dita capsulas, 4 ditas fin&80 sernamby 6*0_ poize, S. Garcia e

ÍSobos para oandWros, 7 d.tas moveis 170 blfiua 80 nernamby 540 peixe,

ditas, bocaes para 
candieiros, 2 di-

tas lona, 1 ditas louça pò de pedra, 
1 ditas

1 JUnn ^lun Ardil Q7 (

'Despachos c peiifõp

DIA 25

Manáos Harbour, J. Arana y Hermenos

Como pedem, vão ao sr. guarda mor.

I ivuy» -w r »

I instrumentos, 1 ditas flanires, 27 ditas ter-

ragens, 1 ditas arufadores, 2 d^itas pregos, 
2

I ditas pr©goe, 2 ditas tele ci arani^j ** 1 as

fação, 1 ditos ornamentos porcells

tas ferramentas, 1 ditas candieiros, 3^ 
_ (

parafusos, 
1 ditas oqnamentos aluminium,

passageiros

desembarcados

regoe, * un»» " -i - ~77 
Do vapar «Puritano» chegado hontem do

1 ditos ornamentos porcellana, 
6 di- 

pQrú 80b o commandodo sr. Nestor JNunes.

t /lifou /«arirtÍAÍmH. 8 dlta8 . . « tt  Qamnn RlllVlfo. Ma-

PASSES :

pela Alfandega foram desembaraçadas

i,S"pó, eq" !>»»'•¦». »e aegaintee embarcações :

ÍL-í- ..Aa o« tam feito, constando o «Firmeza» para Itacoatiara, comi

^auTnuiis nada se tem feito, consUndo o

Btóek do 56 toneladas, quasi tudo de sicau-

cho.
estatística

Entraram *orr. 
Cmcbo.

m 8766 4222

4,000

388^ 16046sf

•Firmeza» para Itacoatiara, commandan-

te Leopoldo B. Sou» Júnior ; «Tejo» para

Bolem, commandante Lindolpho Jorge;

«Diana» para o Rio Branco, ccmmindante

Francisco F. de Freitas; «Minerva 2 » P*ra

o CapeÉr, commandante A. Baima, e

cunar^para o Solimões, commandante Eu-

doro# de Abreu 
~

Total.
392280? 205685

TRAXSITO

p\" ¦ •.tó'kont.m 
183928

Para a Europa » 12704

91860.2S6.1M

3740

51216

64807

ToUj  
975J4946 8886701

CORREIO

Sala repartição expede hoje malas para

ordt d<

m
[NTA COMMERCIAL

Sessão ordinaria em 16 de Junho de 1906

Prksidkntb : Mentor de V asconcellos.

Skchktario : João Piuto Ayies.

A' hora regimental, presentes 
os srs. depu-

cados Mentor de Vasconcellos, Elias Souza,

Sérgio Pessoa e Pereira Rego, havendo nu-

mero legal, é aberta a sessão.

Procedida a leitura da acta da sessão an-

terior é approvada.

Foram lidos e despachados os seguintes

requerimentos:

Coelho Silva e c, pedindo archivamento

' TI. 
11 do distracto social da dita firma da «Ia*1™''

Pelo «Hamahytá» para 
o Madeira, as *i 

tha M 0 8ocio Antônio Lourenco da Sil-

horas ia mauhi. „ «a—Archive-so. _

Pela laacha «Firm»za» para 
Itacoatiara, 

Alexandre Paola e Souza e Raymundo

ia lühoras da maahã. 'pinheiro Maia, pedindo archivmento do

Pala laacka «Diana» pa» o Bio Branoo, 1 
coatrW}to declarado 

entre ellee reque-

.. 
rentes, soba firma Siuza a Pinheiro com o

¦ . ... d.^.fcOOOWOO,

í ditos asbestos, 1 ditas e3tatuas, 1 ditos

oubos de borracha, 2 ditos fechaduras, 1

ditas ferramenta para carpinteiro, 8 ditas

espingardas, 2 ditas cama de campanha, 1

ditas metal, 3 ditas ajustadores para gazo-

metro, 1 ditas machinas, 1 ditas boxes, 1

ditas linha de prsea, 1 ditas chapas de

terro, 2 ditas tubos de chumbo, 2 ditas car-

tuchos, 1 ditas desinfetante 1 ditas 
^tele-

graphos para vapores, 1 ditos^ tubos, 67

amarxados tubos e ajustadores, b ditos para

caldeira, 5 ditos aço para mollas 3 ditos

telo d'arame, ditos ancores, 40 carros de

ferro, 200 ditos ferro galvanisado, 
1 ditos

grandes globos, 1 ditos ratoeiras, 2 ditos ,

guinchosll 
barris de prego, 

1 ditos alca- 
e 6 em 3 classe,

alcatrão, 150 tambores oleo de linhaça 4 di- 
aa ollva'

tos tintas diversas, 5 ditos rioxo"^®rr?' 5 
a lancha «Tupinambá» sahida

tos ocre, 42 tintas de chumbo, 60 ditos, dl- .—. íar^r
1 nne a..U .« J EvJ.1

«Firmeza» para Itacoatiara a

«Diana» para Óbidos a

«Rio Juruá» para B^lèm a

«Eurico» para o Purús a

«S. Martin» pa'a 
o Juruá a

«Republica» para Badajòs a

«Solimões» para o Rio Negro a

«Brazil» para o Sal a

«Cearense» para New-York a

«Fagundes Varella» para o Sul a

«Lauro Sodré» para Belem a

«Conde D'eu» para Iquitos a

«Rio Negro» para Europa a

«Cearense» sahirá

dia 28 do corrente.

para New-York no

Ui 113} - «|

Luiz F. Velasques, Samon Ruigifo, Ma-

thilde Garcia, Peo E. Ordozgoito, 
^rindade

Arevalo, Miguel Flores Tiuoco, J®"8 9*

Michan, Henrique Michan,

gues, Ezeqniel Zumaita, Carlos Alfaro, Ho

noriò Alves, João Baena, ^irfn'

da, Francieco H- Caldas, B M Castro Lo-

pes, Francisco Fernandes, João da CoaU

Barros, João Vieira da Costa, e 12 em

classe.

embarcados

Na lanoha «Jane» sahida hontem para

Teffé, sob o commando do sr. Alves dos

Santos :

José Bastos, Maria Lima, Manoel lava-

res, Antonio Joaquim, Vicente Beserra, José

 Q «laadA

«Fagundes Varella» sahiu do Rio de Ja

neiro no dia 6 do corrente.

«Rio Neg o» para os portos 
da Europa

até Htmburgo, sahirá do dia 30 do corrente.

«Madeirense» sahiu da Madeira no dia 21

do corrente.

«Juhtin» sahiu do Pará no dia 21, sendo

esperado a 26.

«Dunstan» sahiu de Cardiff po dia 21 do

corrente. _____

«Maranhão» é esperado hoje de manhã

«Jerome», vindo da Europa, deve ter í

hido do Pará hontem.

O vapor inglez «Huascar», chegado hon-

tem de Iquitos, volta para ali, depois de

receber a oarga que o vap^r «Jnstin» traa

de New-York, para aqueüe porto peruano.

ASSOCIAÇÃO 
COMMERCIAL

Direetoree semanaee em serviço no mez

ie Junho de 1906:

De 26 a 80=Joeé Carneiro doe Santos.

26

26

27

27

27

27

27

27

28

28

29

30

80

Vapor Pereira Júnior

Este vapor segue para o rio Jurua até

Bom Jesus no dia 7 de Julho ás 6 horas da

tarde. Recebe carga e passageiros.

A tratar com

CAETANO MONTEIRO

77

PAUTA

Preços dos gênero* 
sujeito* a direito de

exportação durante a «emana 26 á 30 de

Junho de 1906:

Borracha fina. . .

«ernamby

_ hontem

tos ocre, 42 tintas de chumbo, 60 ditos, di- ^ 
Ma^uaquiry,*não levou passageiros.

tos zinco, 286 tub,s de barro, 641 barras de pa» ^ 

ferro, 2 ditos, ditos aço, 2o00 peças pinho, vapor> «Rio Jamary» sahido hontem

42 chapos aço, 2 ancoras, 4 cxs cha 1 dita Q 
jj^eira, ao commando do sr. P. Ua-

amostra de bdbidae, 7 ditas amexas, 1 dita 
ma8Ceno;

drogas, 90 ditas égua minerul, 1 dito sal

fijM^TcjTehãpèo palha 2 ditas relógios. 6

| ditas tecidos, ditas meias 1 dita calcado, 1

dita linha, 1 rit* cinto de metal, 1 fardo te-

cidos.

Mvouw _

José arruda, Arsenio R Campos, dr-Gfe"

porio de Andrade, Juvencio P da Oosta.

Paulo Guimarães, d.

20 em 8. classe.

Felioidade Naveça, e

«Republiea» para

^|Da Ilha da Madeira

60 ftei va« de

Do Porto :

8 7i6 barricas com vinho commum, 13 0(1U^^^^^H

ditos, ditos, ditos, 266 cxs ditos, ditos,

16rl0 barris vinagre branoo, 50 barricau^^^^^^H

cal virgem, 2 sc» rolhas, 810 ditoe teijao,

amarrados, oom 6 oxs sardinhas, 86 oiaxas^^^^^H

[azeite, 
225 ditas batatas. 8 ÜU» ^ümüeíH

Inonaarvas. 2 ditae queijos, 
1 dito carne,, arau««

Iditt ,i.ko 1 
Ji>a

Ladeira, 26 dites «Al P^~i. 
1 V»

llitoe, 1 dita imagem da «adac* WgÊÊÊÊM

IfenBÍieidaa. •, 
- 

¦¦¦¦1

O vapor «Tejo» sahido hontem para Be-

lim, não levou passageiros.

MAN AOS HARBOUR

movimento de hontem

Armazém 0—Entregando oarga dos

pores» 
«Cearense» e «mio Negro»*

^^^^^^¦D«soarregeva|

Armasaitt •-»Idem idem.

«D. Ma-

.1

BANCO AMAZONENSE

Estão de serviço esta semana os srs.

rectores:

Arthur Ferreira.—Gerente.

A. J. da Silva Janior—Semaneno.

Vapores a entrar:

«S. Luis» do Purús a

./pin Juruá» do Juruá a

«Benediot» de CardifiF a

«S Joaquim» do Antáa a

«Hercules» do Madeira a

«Justio» do Ceará a

«Enrico» de Bolem a

«Brasil» do sul a

«Conde D'eu» da Balam a

«Wallin» do Pnrna a

«Calama» do Paras a

«Taaaré» do Purús a

«Fagundes Varella» do sal a

«Laare Sodcé» de It»*" *

gwMiaia m.

di-

S«ruamby de caucho. . .

Azeite vegetal ....

Manteiga de tartaruga

\ni) -

Manteiga do peixe boi

Baunilha . ¦ - • •

Breu em pão

Castanha

« sapucaia

Cravo

Cumarú . 

Carajurú ....... - - * •

Couros salgados de qualquer

animai (verdw).

« secco de sado vaccum

« «de onça on tigre

« « « carneiro ou cabra

^ 44* veado. • • • • •

« « « quaeequeroutros

animaee. . .«••••»••

Eatopa. 

Grúde de qualquei peixe

Mixira. ..........

Oleo de copahyba. . .

Beixe boi de salmoura

Puxury

Piassaba em corda. ¦ *

« « rama ...

« « vasaouras . . .

Redes de fiod'algodão supera.

Idem idem entre-finas. ...

^ ^ mferio rofl * • •

de tucum ou curuà

kilog. 6*180

88680

**49 I

« 4S15U

Litro 00

«' 800

« 800

« 800

rilog. 108000

« 900

heet 288400

» 809000

kilog. 960

« SOO

« 800

160

200

um 18600

700

kilog. éOO

kilog.

800

800

« 800

Pote 168000

Kilog. 18100

«

m

oent.*

kilog.

dúzia

¦750

48000

28400

240

28000

Q0900U

801000

108000

do javary a

Ofil «

26 * inferiores «}««

26 « inferiores *

26 « de tucum eem pennas «

as «d—i^ .-....• ^

M « '#*"»'¦ JSSro

26 « « US iisss 900

* * ooyfc>; 
-V 18800

S 
* »" "23Jffdeoei«« metoo 200

2 
T^222mmadabee. 

200

5 JeTaTTT. . . Wkf. 88000
8B ««¦ ^ ^^ guno
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* 
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