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scnjjtos, mn hypothese alguma
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A Desillusão

Transcrevemos abaixo, do Jor-
nal do Brazil, o rost.uno do di-í-
curso proferido no senado brazi-
leiro pelo sr. Joaquim Catuud;).
discurso em que o senador cea-
rense se mostra completamente
desílludidosobre aseuiSas do seu
paiz. veladamentpappelkmdo pa-
ra a revolução

Há.t6p|c6s(;dà peça que trans-
oreyemos (jom os quaes uão cou-
cordamos, mas o pensamento gé-
ral que encerra è. exactainente o
nosso.

Nao ó só no jornal, até na pri-
rneiraeasado Congresso Nacio-
nal sealíirmaa completa desillu-
são pelos homens e coisas do ac-
tual regimen, vibrando em tudo

isso anotado, um desanimo ae-¦..entoado.
Leiau» o discurso e verão se

uelle não existe a saudade do pas*
ivadõ e o temor do futuro.

A falha dos.dizeres do sr. Ca*
tundaestá em dar ao povo bra-
sileiro a responsabilidade de

, quanto só'tem feito em seu nome.
O povo que não cooperou para o
o actual estado da nação nenliu-
ma responsabilidade tem do mo-
vimentosque não partiram do seu
«seio. Não foi elle quem fez. a re-
publica, a elle não cabem culpas
que não são suas.
,E'este o discurso:
Envergonho-me de que a mi*

nha Patna, que tanto mal. disse
do antigo regimen, e tanto pro-

FOLHIiTIM «•
Plácido Guerra

inettou do novo. esteja constante- No listado do Pará n força que

'.'.*'. a. i-

Komanee contemporâneo
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>;¦"'.,-a'F-. - ....• —-Nunca foi muito gorda, dissa

outra, embora esteja apresentan-
do muita difTeronça do que era.' * • Emcfuanto as costureiras falia--
vamJÂmy. tomava as medidas e
escreyÀa-iiis^^un , pequeno livro
do notas.' -Sentiá-se Attrahida pa-

, ra.aqi)elláéreàriça, áquella sobre
eujàfprttj.-ia;(p Silveira lançava as

;.>*-;-ãüi^?v.yistá9/_.,tj.vídàís. A menina per--t-ebe^ que a truta-¦ • yaí3n-e;3entja-se,íeliz àl.i, eomo que
i.. tíbériaí d'aquelle.â pezares que.a"tinham aíÁigidomos últimos dias,

r Tomadas as medidas, voltaram
- ^ -ií.apa/.à «aliji iijí povarn^nte se assen-
-:''u'táramVpáre;_c-Qqp;qüé riào tinham

yojitáde de', sahir.

mente u reproduzir actos desta
ordem nos listados.

Deploro que a Republica tenha
sido, sob certos aspectos, para os
seus propagandistas- uma verda-
deira desillusão; deploro quo tu-
nlia sido, para muitos, uma cs-
peeio de conto do vigário. (Riso.)

Realmotítb, sr. presidente, nos
últimos annos"clo antigo regimen,
quando jA algumas sombras iam
velando a intclligencia, sempre
clara, do soberano, o sr. D. Po-
dro II,o espirito publico como
que se arreceiavados sentimentos
beatos dei). Isabel, aligürando-sê
a todos unia espécie do roaòção
contra as conquistas liberaes foi-
tas ató então, e nós, os rcpubli-
canos, apontávamos para a I.epu-
blica, como o iinico meio salva-
dor de tudo «quanto so liáViti con-
quisíndo. (Apoiados.)

Os conceitos dos republicanos
então eram differeiHes.

Osr. Barata l-viboiro—«Vpoiaílo.
Ü sr. J. Catunda—Para o sr.

Campos Salles, illustre o digno
presidente da Republica, e seus
difínn.s companheiros He propa-
ganda emS. Raulo a Republica
era a autonomia dos Estados',
soberanos e livres, dc harmonia
com a soberania d:1, LJnião.

O sr. Antônio Azeredo—Arran-
jou até duas soberanias,

Osr. J, Catunda,—Para outros
a Republica era o largo desenvol-
virneiito das industrias, favoreci-
das por tarifas pròtéctoras. Para
outros como para o illustre sena-
dor pelo Para, em cuja adminis-
i ração deixou traços tuminosck
de probidade, de justiça e do to-
lerãricirí, no qüè, infelizmente,
segundo se diz, nãsteni sido imi-
tado pulos «seus suecessores...

Uma voz—Apoiado.
O sr. Catunda—... a Republica

era ti consubstanciarão da força
e do direito, amparando e d.esen-
volvendo todos os recursos, todas
as fontes da riqueza nacional.

Pois, senhores, todas essas
Supposiçõesei'ainerroneas(Riso.)

Osr. Barata Ribeiro—Apoiado.
O sr. J: Catunda—A soberania

dos Estados, nós a conhecemos
perfeitamente; ella nãodeixa nada
a desejar as soberanias das anti-
gas ex-provincias no tempo da
maior reacção.

Üsr.' Barata Ribeiro.—Apoia*
do.

0 sr. J. Catunda.—As indus-
trias, umas morrera.n e outras a-
gonisam. , .

o 111 nstrc senador- pretendia con-
substanciarçòm o direito, des-
conheceu o direito, e pola forca
dos capangas, segundo os tele-
gramnias-aqui publicados, esco-
va desapiedüdaiiioiito d pello dos
jornalistas da opposiçãò, que a-
tncam o governo. (Hilaridade).

0 Cohgrri.s.sò Nacional vae, não
humilhado, como disso o nobre
senador por Sergipe, porem, atu-
fando-se nn quasi índifferençapu-
blica...

O sr. A. Azeredo—Nestò vai de
lagrimas.

0 sr. ,J. Calunda.—...e quasi
que não tendo fühcçãd a exercer!

E- erto quo tudo isto é triste,
mas não é menos ei rtõ que tudo
isto é verdade»).

0 senador cearense procura em
seguida iiiu remédio para esses
males, para quom àppellai", em-
(im, na ph.raso iradiççional do
Jornal do Brasil:

«Oulr'ora appelluvu-se nos ca-
«sos escabrosos, como o de Sergi-
pe, para a coroa, o realmente ha-
via algum fundamento para esse
appello; os homens públicos viam
na pi-ijssoa do soberano um pri ti-
cipe illustrado, moderado porca-racter e por natureza, o, d quemais é, um livro negro em o qualse inscreviam os nomes, quo so
desmandavam, quer na adminis-
tração, quer na política...

Hoje: não ternos para quem ap-
pellar, porque a Cònstituição.que
fizemos, deu aos Estados .ampla
autonomia.

O Governo Federal, por isto ou
por aquillo, reúne em suas mãos
quasi todos os poderes; faz o que
quer, não pela Constituição, não
por perversão do conceito admi-
nistraiivo do presidente da Repu-
blica, mus porque os povos quenão tem libra, bastante forte pa-ra o exercício viril das liberdades
publicas, estão sempre a solicitar
do poder publico a sua interven-
ção.

Osr. Barata Ribeiro—Os povosnestas condições são dignos do
governo que tém.

O sr. .1. Catunda—S.mii duvi-
da; todos os povos tém o governo
que merecem ter.

O sr. Barata Ribeiro—Apoia-
do; é por isso que nego ao Brazil
o termo «povo».

O sr. .1. Catunda—0 caso de
Sergipe, sr. presidente, é um ca-
so detestável, que deve ser con-
demnado. Mas o que pode fazer o
Governo Federal ?

—Quando voltarei para a pro-
va ? inquirio Luizinha.

—Depois, d'amanhã, respon-
deu a italiana. PreciaSa, porem,
consultar os figurinos, afim de
escolher um que lheagrade. .

—Deixo isso a seu cuidado, re-
torquio a menina, foi mais do seu
gosto, quedo meu. Bonita corno
6. com certeza saberá melhor do
eu fazer uma escolha conveniente.

—Farei como pede, mas depois
não se queixe, se não lhe agradar
o meu gosto, respondeu a ita-
liana.

—Estou certa do que contratei,
respondeu Luizinha. Cumpre-me,
porem, agora agradetíèr-lhe o que
fez por Clara. Não só a sua cora-
gem acoilindo-lhe, como o bom
tratamento e agasalho que lhe
deu revelam a bondade extrema
do seu coração, alem de bella ó
bôa.

—Lisongeira, disse Amy, por-
que não perde esse mao costume?
Não fallemos d'isso, tratemos
d'outra coisa. Parece-me que V.
Exc. tem estado nervosa depois
do baile em que esteve. Diga-me:
-^•Divertio-se muito?

Uma nuvem passou no rosto de
Luizinha, coino7 que uma lagry-
ma esteve prestes a escapar-se-
lhe dos olhos'. Conteve-se, toda-
via, e respondeu:

—•Não foi para mim de diverti-
mento o baile, antes lá não fosse.

A Consumirão nega-lhü os meios
do interveiir.àn.

Pnra quem apuoUar, pois? Pa-
ra o Poder Judiciário t Não.

Para o Poder Federal ? \\ iu-
competente.

Paru o Poder Legislativo Fede-
ral ? Tumbcm é incompetente.

Para quem appellar, pois ?
Os povos 

"'Tortos, sr. presidam-te...
O «r. Lauro Sodre—... appel-

Iam pura si mesmo.
0 sr. J. Gátui.dfj—... us povosfortes qpo-conquistam é praticama liberuiidi*,,.
O sr. Barata Ribeiro**- Contam

só co.msigò.
O sr. J. Catunda—-... contam só

comsigo. Os povos fracos copiam
as instituições dos povos livres e
as desfiguram consideravelmente
na pratica.

Finalmente, o sr. Jóakini Ca-
1 mula d;í o seu conselho, da tri-
buna do Senado, com asolèmiii-
dado de um «Pãter cónscriplüs»,
ao mesmo tempo calmo e tene-
brqso.

«Tratando-se de um povo forte
o de um desses casos como o de
Sergijjó; lia sempre um recurso
extremo: elle kinca-se á rcVolu-
ção, arcando com todas ns suas
conseqüências porque uni povo
digno da liberdade uà.o desce a
medir a extenção do sacrifício,
quando se trata de uma. conquis-
ta.

Üsr» Gonçalves Chaves—Deve
ante.-, appellar para os meios esta-
belocidós na Constituição...

O sr. -I. Catunda—Mas se nós
nã i os temos conslitiicidnáimen-
te ! Ha só um recurso, quo é a re-
Voljição.

O sr. Bírãta' Ribeiro—Muito
b''iri.

0 sr. J, Caluriilii—Si é verdade,
sr. presidente, o q do dizem os te-
legrammas que hoje foram lidos
P'."lo nobre senador por .Sergipe,
só ha que optar por Limadas pon-
tas do dilemma: ou sugeitar-se o
povo de Sergipe, como incapaz, á
vontade dogovern idor (apoiados)
ou fazer respeitar o seu direito
pelo único meio conveniente no
caso—a revolução, (apoiados)....

Façam -na,si nãosão capazes,(ri-
so), si são capazes, curvem a ca-
beca e soffram, porque esta é a
condição dos povos traços

)>
Não conhecemos até agora,des-

de a proclamarão da Republica,
deíintção mais clara, explicação

—Experimentou alguma con-
trariedade ?

—Não, respondeu a menina,
mas fiquei indisposta ?

—Dansou muito?
—Pouco, ape-nas umas duas ou

trez vezes.
—E' indiscrição minha pergun-

tar-lhe com quem ?
Luizinha permaneceu silencio-

sa algum tempo, depois do que
disse:

—Dansei com um engenheiro
vindo da Europa, o dr, Eduardo
da Silveira. Conhece ?

—Conheço, redarguio Amy,
não d'aqui, mas da minha terra
onde onde nos encontramos.

—O que julga d'elle? apressou-
se a perguntar a menina, um tan-
to sorpreza de ver que a modista
conhecera o Silveira.

—E'umcavalheirodealta socie-
dade, muito bem educado, pessoa
de trato finíssimo.

—Mas... é homem serio ? ín-
quirio anciosa Luizinha.

—Nada posso responder a esta
sua pergunta, disse a modista,
nem o auepode.sse responder-lhe
seria talvez agradável."

—Porque ?
—Porque V. Exc. receberia de-

certo mal informações que partis-
sem de mim, uma pessoa a quem
não conhece e que não tem, por-
tanto, direito á. sua confiança.

Esta phrase de «Amy sobresal-

mais formal d'ò que sejunaactua»
lidado o ideal dos qiu.se conside-
ram fortes.

Felizmente para a ordem pu-blica toda essa fortaleza não pas-
sa de rhetorica.

Oífuscando Estrellas
_' lgnacio Rapw.

Fa' (lo nm Azul de eólica bellezu
O puro Uúò o eni partes, opalino;
E d»- Topazío8 cada qual mais fino
ISnlIorii ho a bellissiniH Turquezn.
No Diamante Azul do llopo Sua Alteza
A Lua Kiirge co'uni pallor divino,
Ella—custo o lindo astro dhimautiuo< iiirlio.su ii puBBour eo'iltlveza.
Mus, pouco a pouco, do Rubi u còr
Toma o Ceo; e ns Topnzios cor do Ouro
Viiu porderido o hou vivido ful*-or.
íà porquo?—-Porque >» .Sol, rompendo

agora
\h cortinas da Noite, mirao louro,
bancando luzoupelo Mundo em tora.

Máximo Sobrinho.

H ' ~~
a niatéa

tou Luizinha, ella como que per-
cebeu um mysterio no dizer da
italiana. Logo articulou:

—Mas o facto de não respon-
der alTirmativamente ãminha per-
gunta já ó uma accusai-ão ?

—Nao rne parece. Quando co-
mo ou jã se tem vivido, as affir-
maçoes sobre o caracter das ou-
trás pessoas, favoráveis uu desía-
voraveis, não se dão levianamen-
te. E' o que faço por duas causas:
a primeira, que não desejo ser
desagradável a V. Exc; a segun-
da, poi que sendo o dr. Eduardo
da Silveira pess<xt de suas rela-
ções, a (piem.conhece lia mais
tempo do que a mim, seria mal
recebida qualquer observação que
hze.sse.

—A senhora diz que me seria
desagradável qualquer coisa que
proferisse em desabono do dr.
Silveira; em que se funda para
me dizer isso ? disse um pouco
aggressivãmente a menina.

—Está vendo ? jd V. Exc. co-
meça a não ficar satisfeita commi-
gó.oóm.o o indi.caotom.com que a-
caba de fallar. Fundo-me simples-
mente n'um boato que corre por
ahi e que chegou aos meus ouvi-
dos. Dizem que V. Exc. vai casar,
com o dr. Eduardo e, se assim ó,
bem vé que lhe não seria agrada-
vel que eu fallasse contra o seu
noivo.

I Amv dizia tudo isto com a sua

Com i. cpuiedia uniS actos,—-A Et**
tritligeira,—eatrepii hontem uo uo«so,S.
Luiz,,a Coiiipii-iliiii Portu-çiu-ün, da om-
preza Jucá do Carvalho.

Não mi pode dizer quo seja a nomo-
dia uma d'eBsas om que deiXa ttinoci-
cinado o espirito publico, mas mio po-demos tambom dizer quei-eju má.

Vimos, porem, que não causou mo-
llMr impressão devido ao corte que íi-
zerãm om algiius doa soiia -íí^foH, o quefez perdor còinplbtiiuioiite o interesse.

Alguns urti.-itan coiiipenefraram*so
I) tn de houk piipiMP, como por tixorn*
pl •: Quorgina Pinto no ile CatharinaíVptmontfj, Hiiliio «o martivilliOBainente
iltímpiiatruudo o sou valor urti*|_ieo o
quo agradou geraimeiitt-; t^ato At"t»aiz,
uo papel de dr. I.émoniii, medico intol-
li^eiite e.eBitipituoso, agradou bantaüte
e Julia .Silva uo de miss Clarksou, tam-
bem náo deixou do agradar, os outros
Hiihiram-Ho iijgiioh mal, mas n&o nos
deixou impreBSfto superior de forma
que bo possa mencionar, oceasiõea
houve em que nau buhb suhidas comi-
cas hotnfa-ae um certo embaraço, coi-
aa que nflo ó admissível nu vida do
palco.

Aguardamos, porem, as outras rupra*
Bontaçíio-í o vejamiia ho iPelíiiH esses
artistas de que vimoa de tratar sejam
miiia folizes a demonstrem uHaim o Beu
talento.

. —Amanha subirá a f-eenu o drama
T.osca, e ii'elle tDinjyá parta a diatin-
cta actriz Imelia Vreira, a primeiraligura da Companhia.

Auguramos que teulw moliior êxito
n'essa rèpresentaçAò |»ma poder aBsim
firmara reputaçiío quo gozáo.
suprema diploin.)ei:i de mulher
que se guia pelo ins.incto, que sa-
be quu.com outra mulher, se tem
que guardar catitellas que se não
guardam com os homens. Todo o
seu plano era fazer despontar a
desconlinça de. Luizinha sobre o
Eduardo, insinuar-lhe no anirno

<". suspeita, pois, apéíias esta lhe
tivesse penetrado no espirito, iu-
vadil-o-hia progressivamente, de
forma a se poder mais tarde, sem
risco, dizer toda a verdade A me«
nina. Esta respondeu.

-Perdoe o tom em que fallei.
Não é certo, porem, que soja um
facto ja assente o meu casamento
com o dr. Eduardo da Silveira.
Dou-me com elle e...com ellesym-
pathiso. mas é sò isso.

—Jáó muito, minha senhora,
respondeu a italiana, pois, quan-
do uma menina como V. Exc. re-
vela prcdilecção por um homem,
pnde-.se ter como provável o en-
lace com esse homem. Não per-tenceá classe d'aquelias que te-
niinm sentimentos d'esses o não
lhes possuam o complemento
immediafo. E1 bonita e rica, um
partido como outro não ha nQ
Maranhão,

-A seguir—
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MAN ri*:iGA—J. Franco dc Sá&;C.

tem constantemente grande deposito
da iifamadamnntülgaLSPELLlánEU,
d:i qual «ao principaes importadores
ücMU praça.- -ii ¦ i . IITMIST-LI .!¦__, Ul II ¦ I

AN ' .U-.T1CA.--.I. Franco dc Sá
«x C. le.n sempre A venda deita sabo*
rosissima cerveja.

LEITE vlONDFNS.UlO -marca
leiteira. Em virtude de contracto leito
cornos s.ibri\autea ..I. Fran o de Sá
À C achao-so habilitados a vender
este artigo cm vantajosas condições,

DANNE.Ni \.NN.— O deposito desta
aci-ditada fabrica ie charutos e uo
estabelecimento dc I. Franco ,1c Sj

•v Mi El II mim

U—,1ornnl do*. Artistas— dignou-se
sagrara sua primeira pagina a ¦ chefe
d'est-i rodaoç.ío.

\nta tamanha gentiloj*..!, sontimo uos
pequonoa paia !«{*raducer om turmop
eqiüpolloutea a prova do uymputliia
quo noa fòi dada. :\ honra quo nos ti-
íorniii, oa bondo-nos uponaa declarar
us classes de quo o —loruul dos Aro.*;-
tas—o o rcproHontauto quo Ihoa so-
romã*, oteriiiituonto rQonnhocidos, soni-
pro promptut) a defender a causa santa
«.l-.s filho*, do trahulho.

Q texto doorgam do Centro Eleito-
ral votü enorgico, diaondo duras vor*
dado.*-.

No serviço tolegraphieo, o jornal da
tardo da um despacho sobro couferon*
cia do presidente da Republica com o
chefo da brigada policial,

Haverá algum fermento do agitoüo
uo Rio ?

O despacho pároco indical-o.
Pirralho despede-se do imãs • publico

a d»ixs em sou logar o Fuielho, que
inoulos de filho seu.

Na—Reviatinlia — oxtranho Mosquito
qu • o Alberto ainda nt.. noüo.asse a
f.-liz volta dó laureado sr. .lo.io Costa,
um grande homem, precursor do sr.
Lopes da Cuiilia.

Nilo vomus motivo para isso. autos
achamos justo o silencio do — Diário—,
afim de quo o Thcwoiro nao saiba queo procurador da justiça esteja ausente

Abundante cm noticias o jornal do
Alberto.

Pi- v*- •*.-;,,

Promettemoa narrar com os preai*sos ponnenores o occorrldo entre o «r
Manoel iloroira Gandra o o sr. Joáo
de Sentia quo ao nosso escriptorio ae
veio queixar, dando osto uma »*ers:\o
e-mpletamente favorável á sua pessoa.versáo que o caixeiro do sr. Gandra
contestou em publicação insorts u'e*te
jornal.

O easo passou-se assim:
Estava o sr. Gandra no sou estabe*

jeoimento, quando alii compareceu
J0..0 de Senua. A principio conversa»
vam amistosamente, nus tratando-se
de uma rapariga do nome Eduarda, o
sr. Se-nna irritou-se e como que desi*
fiou o proprietário dc estabelecimento,
m.o indo por diante a brisa, graç-is á
calma que este conseru-u. Retirau-se
João de Senua e jul-jiv.*, *.** tudo ac»-
bado.

Assim nSo foi porem. Fechado o es*
tabeleeimento e seguindo osr. Gandra
eom sen caixeiro para sus casa de ro-
sidencia, João de Senna que camba..-
va atraí agre.1io*o, tendo o seu compa-
ahairo que ajudal-ba defender-se, poisa mulher Bduards também se apresen-
feva aggressivsuiense. Repellidos oi
aggressores. o sr. Oandra fui em de-
manda ds prdieia, mas nem encontrou
auetoridadi). n*>rr. soldados oo Quartel
de S. Joãa onde s(*> rKiii-!*» faltar com
o oficial «Io piqüfle qn« Uo cíi-»*-t« se.
entand&ssã ô-»ui a patrulha que devi»,
esur ron.l .iu««. no bairro do líibeirSo.
Foi o sr. Gandra para casa e ahi eu-
eon*rot* o dis... -loíSo de Seniia e a cila-
da raparij-s qne proferiam fortes inju-
rias contri elle *? sua familia. Pene-
troa no domicilio, oontinuaudoa pro-vocac-ao. até que pessoas qua tinham
a-ccoiiio ao logar chimarnn i. ordem
o turbulento, ver.iaie que do om modo
um tanto violento, desoulpavel. visto n
reluotaneia do sr. Joáo de Sanus. Tudo
tereuou. porem, náo hsvando mais
nada a itmentar.

E»t.a á a narrativa que nog foi feito
d" facto e que nos parece «.er verei
mi', poi» nunca nos constou que o sr.
Gandra fosse moco desordeiro, anies o
consideramos muito pacato.

Fm contrario a nffimiac^*'- do seu
caixeiro. di«se*n.*s o sr. Gandra quen-..-> cnbr.ni botinas ou s*:pstos a João
de Sf-ntia, «ondo apen-o* motivo da
quesiân a r*p*;**.-«;* que r*ira com elle
tivera umas inadeunas qae nâo podialoierar.

Xa pr.xima qiurta-feira cel?bra*se*
h;t missa por alms de d .lanusria Pin-
todo Almeida Vascoacellos. ásrt l\2 ho-
ras da manhã ns igreja de S João.

Cintos de panno e de cou*
ro, grande sorfimento m CASA BRA-
fLEÍR.-V

.•J.K1 lü UlUVÍll
Km á Una dns Hortas, por umn, bella'.arde da verão.
Derramava-se ua terra o calhdo por-fume das melindrosas dores dò um jar*dim do cimento, que estende o largo

tabuleiro de verdura entre a Rua das
Hortas o ti dos Remédios.

Um grupo de i.uiividtios tissentadoa
em cadeiras palestravam alegreuieute.

0 coronel pogu defunto, de pnletot
de alpaca, uiiiinsu Inviula, ehiuello»
som meia, narrava em linguagem por-iiograpliii-iiB umas ti venturas amoroMa
de tempos idos, emquanto o Tasso,
fumando um tuata-rnto, amarello, laii*
cava olhares do saguy para todos os
lados.

O Ribeiro Bnumanu e o Ridieo da
Pliilouienit, litieratura tratavam da ba*
raia, evocando de quando em vea a
opiuuto auctoriaada do orador geral quo
sorria desorotannuite, folheando mu li-
vro de eapiiitlsmo que mau Iara buscar
dlreòtáineiite para ouereoer a ex *cj m -
lèío do fiiveira,

Recordas*to, mou querido Tusso.
murmurou o Bldico, d't.'quollè nonto
sinistro quo to doi para prefaciar,
quando estavas cillitiiudo um trecho de
llactlioweii ?,..

-Recordo-mo. Bid.éo. Aqaollocou-
to tom vol deixo-me por mui loa dias
iiuprosionado, A soena cruel oui quo
Fredeguuda devora o filho reoeuasoido,
a mau.lado da bruxa da meia noite, o
por demais aterrador,

—Ah I quando eu o ll :. Philomona,
coitada 1 ella quasi morria de medo!

—•Quo.-.. quo diabo, Bidieo I Os
sous contos ja stu* totricos demais!
Quem te 10, julga estar no Qrájahu...
K' morte como o diabo I...

—liapác, ou adtptei o ostrlo de
Poism; para mim ninguém attingio o
grão de pérfeiçfio romântica como osto
subiime Batano, auotor dos Trez Ho-
meus Vermelhos.

Ah I suspirou e Ribeiro Bauraann,
ro eu vivesse no pais phantastieo dos
teus contos, enriqueceria como advn*
gudm é tamanha a barulhada alli, que
ou faria mais negócios quo om Manaus.

—F ou. Bidíoo, murmurou o major
se conseguisse os enterros dos perso-
nsgons mortos noa teus romances.
pigiiriaaa dividas do Thesoiro e Iria
a Londres obrir concorrência com o
R t edld.

-— Nán debocho, coronel !
O Tusso cotovelou o Ribeiro.
Olhar.im-se admirados o disseram

em voz alta:
—O coronel tem uma alma grande e

generosa I
Guadihipe lançou um olhar pura o

o Bidieo e disse:
-RapiiE, porque nfio has de morar

no Palácio das Lagrimas; aquillo parati devo ser de mais que inspirador.
— Moro asors tl Rua da Palbti e mio

preciso do tcuofferecimeuto I-De mal agradecidos, o inferno estti
cheio!

Emquanto o pessoal illustrado con-
versava alegremente, o coronel dos
mortos corria a mílo nos dedos perfu •
madosdos seu* mimosos pesinhes.

Approxiiuou-80 do grupo um .udivi-
duo b*3m trajado, communicando a
morte do alto personagem d.t politica.
que deix*. mulher e Alhos naqrphán-
dade

O cprono! levantou-se e aònduàio-o
:s casa de sui de residência quo fioavii
defroute.

Momentos de;.o:s voltou:
—Quia faaer um optinío negocio.

mais perdi o pulo, O defunto o mais
p>bre do que eu julgira.

>"es a ense dain.mda, não morre
quem tuiiha dinheiro.

—Quem morreu, ooronel ?
— O nosso pobre Joáo...
—Agora o coronel, interrompeu Eu-

daniidas. vae enterrar o bauana,
—Um defunto como este uâo mereoa

respeito, pois durante a vida foi dufuu-
to sepult ido.

—Bidieo, prepara a tu» penna qaevais faser o elogio do illustre mono,
balbuciou o Carvalho.

—Escreverei um elogio táo tocunte
que será apreciado do Bacaugaa Mayo-
ba. Eu era amigo do .íoáo. A ello táo
somente devo a minha alta fuucçao de
oamarista do paço. A Phüothena tece*
Ine os maiores encommiot, e ella é
uma mulher sensata, uma espécie de
Aspasia. discute bem os negocio» pu*blicos sentando mais de economia do
que o Num Pinho, Conhece perfeita*mentes litteratura antiga e o francês
que me ens''.t nas horas vagas. Por
exemplo. N"n n dos meus contos, flg.u-
ra esta ph.ase; Jesuis í,-ir*?irio dans mon
pags, que ponho na bocea de um dog
meu3 personagens e que á inventada
por ella.

-Que mulher de talento I bradou
Guadeluoe.

—As vezes encontra-se d'isto nestas
mulheres do povo, •*ocrei*C';n:ou o Ri-
beiro; v minha muzi falia bem o fran-,
cei..'.., "*-

—Mis. essa nâo é do povo... é ir-
má de um tèlegwphistá mu conhecido
e considerado no Rio e uo Pará, onde
em s-rvido.

Emquanto os amigos dialogavam o
Bídico fit*iv i o ceu ermo do nuvem, queestendia o manto azul na abobada in-
finita. e n"esta contemplação éivina
ficar* mergulhado por longo tempo,
eom t bocea aberta, -iwiw-qtiam pre.
tiodt spasbar mete».

O Carvalho esfregou com força o dedo (•dnhun da mão diroltu outro us dodos
do pó e lüVüii-o viruficauiüiite as voutas
do romaueista que eapirrou ruidosamou-
te e disse, arregalando os olhos:

—\*ue desaforo eesse v e andar met*
tendo os dodos sujos no narlí da ceu-
ie ?

—Mòito o dedo ondo quero, sou ca-
mult?iio, * uflo se faça tolo, que tenho
privilegio pura isso. O liiué auctoflsou*
mo n moaer'o dedo oiide quizer, seja
•a onde for. •

* —Pois nilo i-stou por essa, gritou Ri*
beiro Baumaini; minha vontiis nAo.Brto
proprie-dade de mie Joanna.

Irado ergueu-se, puxou do Eudami-
das, abiio o guarda chuva o foi-se em-
bora, euiquauto ò sauhedrim so dissol-
via, oom modo de ficar molhado.

Geraldo Cunha.
Pedem nos quo chamemos a atten*

çao do sr. chefo de policia para um
homem do nome Manoel Falcão, mo*
rador A rua do São Pantaleáo, n. 1G7,
que som menor respeito aos sous visi-
nhos do defronte, p.-.sseia pola sala de
suacaaa, quo conserva ns jauollas a*
cortas, nò menino estudo em que Adtlo
andava ua paraíso nulos do pocoado,

v,)ue munia extravagante
Esta do Manoel Palcíio,
Querer mostrar so aos visinlios
Km trujos de pae Adfto.

O sr. Virgílio Máximo mostrou-uos
uma imagem do N. S. do Rosário, que
so iuQiimbio de enearuar, cujo tra-
ballie está n.i vordado digno do ar-
lista que o executou, sobresahindo o
bordado do manto que nada deixa a
desejar pela perfeição o bom gosto.

Foi encarregado desse serviço po-los negociantes Pecegueiro Suntos e
G.

Esta imagem veio da villa de S
l.uia de Gonsaga, a cuja capella per-
lonee.

Visinlios do um tal sr. Manoel Ba*
silio, morador por detrás do Hospital
Militar, podem-nos que chamemos a
attotiçao de quem competir para uma
jogatina iiifrono em que tomam parte
homens e creanças o que fa?. com que
perturbe h aoceso desses visinlios a ul-
gaiarra quo dal i so depren lo ondo ue
vô palavras que offülldom a moral.

Convidamos i\ policia a comparecer
neiso bairro o fagi com quo desãppa»
reça semelhante diversão tão prejudi-
ciai aos pequenos principalmente.

Filhos de Th.ilia

FeiTo-gravuras
IV

Orelhudu, Dr. de pernas finas
Molhado inquiri tão dezazado,
Nas comédias author, d'um tal noivado
So asneiras coutendb bem molinas,

N'a policia, pateta desatinas
E's "üm tmrro teimoso desastrado,
Vasio de eachola, mais dsmnado.
Intrigas remoendo pequeninas;

E*8 covarde, pequeno, feio, tolo
Tons uma alma de lodo toda feita
luda mais que tea—oorpo dosconsolo;1

Dos servis, o servil és acabado,
Puxa-vistas Bino tas-te desfeita,
E tu lauibus os pés do malcreado.

Monstro- Anit-Dituviàno.

Sstevo bom o espeotueulo do sab-
bado realizado por esta bem orgaui-
sada e incausávol sociedade de ama*
dores.

A primeira parte constou de vários
monólogos, fasondo parte elles os jáconhecidos e spp.audidos moços: Frau-
cisco Lopes, José Ôltteucourt, Caetano
do Souza e Ricardo Barbosa que fechou
com regular desempenho essa bri*
lhanta parte, sendo bisado pelo publi-co que tão merecidamente o aprecia.

Na segunda parte não ofYusoarani o
brilho que já tinham. Ricardo Barbosa
com aquelle sorriso sarcástico que tan-
to o òàrábterisá. tornou-se bastante sa-
lieute, nem só polo cvnismo com quese apresenta como pola naturalidade
quo nelle è bem patente.

Caetano de Sousa que fez o papel de
tabârneiro credor, com a creada Lui-
íitiha, sahiu*s*i bom sua voz agradou
acompanhada dos tregeitos que fazia,
dava-nos uma idea real de um usurario
tabernéiro, que so sente ferido aos*,-
ber da esperte3a de um seu devedor;
mas que com justo interneeimento con-
corre sem saber, para um tanto jantar
do seu próprio devedor, julgando ter
feito uma soberba conquista. O Bi;ten*
court na figura de ura alfaiate lezado,
esteve opsiiuamente.

Octaviano (creada Luizinha) ainda
uão conhecido do publico, na sua estréa
ganhou muitos applauiot. Justíssimos
foram para com o ueophito amador. A'
ultima parte foi levada «mi »oeua O
Malaquias peça jri ounheeida e bem
acatada pelo publico. NeÜa como ua
Creada impagável foi situfatorio o de-
sempmho, distinguindo-se muitíssimo
o .Tose Bittencourt no Ma'aquiag e o
sr. R.-"Telles no pae da prima Anicu.

Agradecemos ao convite que nos en-
viaram, animando os a proseguir.

Tu rnamas?
Esta nova companhia,

Quem diria I
Ondo ha formosa? damas,
T>.m uns certos lutagóos,
O us barbadosrapagúes
A' quem perguntam: Tu m'amas ?
Náo iii'amar 1 oh I IriBto sorte
Me disso n caia douEolla
Pois vá m'amar ii'uiü bispoto

Diz m'ella.
Cutiuco do sor bisconde.

ÍÍKL2
.Iiümú «1«* Direito dos .•at.iun.-ii-

t«»N du Capital do l.-tiulu do Mu-
run Ili. o.
EDITAL

Faço sabor quo desejfto casar-se Pro-
copio Joáo Teixeira, Maria Atauasia de
Moraes, que se dizem resideutos nesta
edade.

Ello de 22 annos do idade, filho na-
tural de Vioenoiá Maria da Conceiçáo.

Eih de ll) annos de edade, filha na*
tural de Cynaca Rosa do Gois; olle na*
tural do Pará; ella desta capital.

Apresentaram os documentos exigi-
pela lei.

So alguém tiver conhecimento do
ex.i-.tir impodoinentos* ucouso-os para
os fins do direito. E para constar o
chegarão conhecimento de todos lavrei
esto quo será aflixado no logar do cos-
turno e publicado pela imprensa como
é de lei.

Maranhão, 11 de Acosto de 1902.
O Escrivão'Antônio Màrçillino Romeu.

8GJ—3
Vapor «Lisbonense»
Este vapor seguirá para o Ceará

no dia 18 do corrente as 10 hon» da
manha.

MarauháO, 11 de Agosto de 19Q2.
Tavares & Cmmp. '

Consig.iatarios.
Companhia Pnrnonròüo Xa-

vogaç.-io A Vapor
Vapor -Ituk-iii..

E.te vapor espcrsdo dos portos do
Sul de I4 a 15 do corrente devendo
seguir sem demora para Manaos e
escala pelo Pará Parentins e Itacoa-
tiara.

Rectbe cargas e passageiros!Maranháe."f l de Agosto de loOÜ.
Moreira da Silva & Jomp. Suscc.

Condgn itarios.
Stlve o dia li do Agosto

A' Senhorita
Zu/.ú Viciru

São podia deiXHr pussar por deza-
percebido, sem que viesse saudar pelodia em jue completas mais uma pri-msvera no jardim da sua preoioza exis-
toncia, implorando ao ahissimo para
que se reproduza por longas datas.

INEDirOKlAES
Providencias

A celebre Venancia que no sabbado
pedimos providencias ao sr. dr. chefe
de policia, ooniinua na mesma liberda-
de obrigando o amasio a fazer o dia-
bo, no ssbbado a noite, a ponto do pu.Ciar revólver a um sou visinho diten-
do ser elie que o tinha botado na Cam
panha.

P. r isso mais umn vez pedimos ao
sr. dr. Tasso p.ra por cobro em táo se-
mediante megera.

A Justiça.
r*iVapor «Huminense»

^ Fica esperado, este vapor, de New
York via P.arás em 26 do enrrente.

Maranhão, ll de AíarçTdeT9Õ"2.
rdr-.-Tí', & Comp.

Consignatarios.

A pnr:{ÚI70 Antônio Guima-
fArULIlvCjslráes Gamara, pre-cisa comprar algumas Apólices pagasao portador Estaduaes e Municipaes,

Residência Rua dos Afíoir.idos n¦3?'  359-4
Antônio Guimarães

Câmara
Vende os seguintes moveis

1 Mobília de sala
1 Toilètt americano'2 GuarJas roupas
l Gu. rda louça a-orador
4 Bilheirc
i Lsv-torio todo de pediu

E
Compra Apólices dã Municipáii-

dade.
Rua dos Affogado n. 139.

379-3
AVISO

Raimundo Lima Pereiea,. com of-ficina de alfaite na rua do Sol n- 21,
previneaa pessoas queteem obras emseu poder 11 nãpi as virem buscar no
praso de iS dias, a conta- desta dataserão vendidas para seu èmbplçó, vis-
to qu^ trabalha porque precisa . uâo
p ir lnxo.

Maranhão 8 de Agosto de 190'--
360-2*"

Para meninas.
Grande sortimento de meia- bran-

cas abertas de S a 8 ponto*, rcc?beu a.CASA-BRAZILEIRA
F1(|í\s do éupal, madriporola,

•sonchns í*or do rotsa « preta*»vro«dk-M-fti*> ua Lo|a Leque.

A cerveja Ritter Brau
typo l-JIsen e oh seus dlf-

famatloros
ri

Copformc hontem promei^inos
publicarmos hojeumdòçujnetito im'
portantissimo e de valor, official quenos foi dado pela meretissima Junta
deste Estado, pelo qual verão 09 lei-
tores ç|uanta foi baixa e torptè a dú.
famacilo que se lançou m-dtvpl*.
mente contra a ;cerveja Mttfr, de düe
somos os nnicos agantei nesta praça.Eis o docu-niento. .'.;.::

I-oti«**\o
Exmo. sr. dr. dirècíór da junis

de Hygienc.—Manoel Motta e *C ré-
querem a v. exc. qnew digne a man»
dar certificar;

1—-S'' já esíá prompta a analyseda
cerveja Rltter-Brau, typo Pilsen, cujo
talão pára a alludida analysc fora
pago h 31 dc maio ultimo. 

' '
2. -No caso aflirmalivo, qual o tex-

to dessa analysc: .
3.—Sc alguém, alem dos tequeran*»

tes, também apresentou á esta Junta
a dita cerveja para ser examinada;•t.—N'- ca.«o arlTirmativo, quem Foi
que apresento>a e em que caracter:

5 —Sá ate .1 presente data esja Jun-
ia cõndenin • 1 a cerveja«Ritter Brau;»

Pede d. f ri mento. ¦ , •
Bolem. 16 do junho de ' l'902.--(fV

P. p.—Liberam Castro. '¦''': j .
Despacho —Ccríifique-se. "
I8-6-I9O2-A—ür. FrmdspoMi»

randa*
Certidão

Certifico em referencia aos.quísitoa
da presente petição c em cuuiprimen*
to ao despacho .exarado na* mesma,
que: i-j .'..:

1.—(primeiro) náo está concíuida
a andvse da cerveja -Rittçr.Prau»,
nem as" de outras qüalidadca de cer-veja appreseiltadàs, como a citada,
também em diver-os estabelcciraen-
los commerciaes desta cidade:

2.—(segundo)-prejudicado:
3. c 4 (terceiro e quarto) nma a»

mostra da cerveja «Ritter Brau*, typo«Pilsen».foi apresentada a estadirec-
toria para ser analysada com reque-
rimento assignado' pelos srs.. Kock
Souter e C. e datada de sete.de maio
do Qojrrente atino, nâo especificando
os peticionarios em que caracter pe*diam a nnalyse:

5 (quinto) esta directoria; «até. 4
presente data ainda náo condemnou
qualidade alguma de cerveja á venda
nesta capital»,.aguardando o resulta-
do dos exames, que nrandou fater. Knada mais havendo que certíhW, eu,Fernando Monteiro Bahi.T-./gfficiaí dadirectoria do Serviço Sanitário do
Paní, passeia presente que me.'*ícapon«
tO. .' , " '.;• .'.... Ti

Directoria do Serviço Saaharlo doEstado do Pará, vinte e sete dcJu-
nho. de mil novccentos.e dois^—(A)-~Fernando Monteiro Bahia. ' ' v ir.

Li e conferi-(A)-F. Braridáò Ju*mor.—Provada, como cstáva indignacampanha de descrédito . contra acerveja Ritter, náo sabemos o quemoveu aos srs. Hock Sautcr e C. arequererem exame na «Iludida cerve-
ja dc quem somos agentes. . :.i-.»|

Pretendiam, acaso, faxer propaganVda em ho«-,n favor? *
Com que fim se inventou cnlumnio-

samentü que a cerveja Rittei* foi coo-demnada ?
Bem vé o publico que náô podeser mais positiva e peremptória a de*claraçáo «supra» da Junta de Hy-

giene deste Estado.
Possuímos documentos,, em quetemos de nos firmar para em juizo ac-cionar brevemente a quem de direi-to.
Aguardamos apenas instruçç-óet» dossrs. C. Ritter e lrmáo, de Pelotas; e-níác liquidaremos contas em juizo.Agora os leitores já podem formaro seu juizo sobre ò descrédito, em

se quiz lançar a cerveja Ritter, resta-
nos a convicção de.que mais urnave»a dita cerveja, cuia industria tantomerece ao govrno do Estado do. Rio
Grande do Sul; aos seus representan»
tes electivos, ha de"áfBrtiiara sua ex-cel|encia pela grande procura em to*dos os mercados do Brazil.

Paia, *> dc Julho dé Iq02.—Mano-
d Morra ,*v 0.*

390-3' .',

Antônio Guimarães Gamara
Encarrega-se de recebimento de *¦

lugueis de casas, de contas oommer-
ciaer? particulares, de venda e compra-
de ca .as, de todos os negócios refe-
rentes a empréstimos e hypothecas,
de obter certidões em quaesquer re*
partições publicas, etei .-•*. .•.,¦

Quem precisar de seus serviços po-de procural-o na casade sua residett*
cia, á rua dos Affogados^U»}. .j>,

^os sapateiros ";;.
PECHINCHAI- -í

Na Fubricaa Vapor de Calçadoi Ma*
riinlrense encontrarilo por praçosextre-mamente reduzidos tudo quanto é ne-
cessa rio para o fabrico de calcaduá. -

N.íoadmittem oompetencia^in.vista
das grandes reduecões que fiserãm.

Rua do 861 24 
' .v,,

307*--6
A • PHARMACIA 'PAíiHANO
Possue òvmelbor iepjira-tivo., 'í:'

Rua Grande i. «J. . ij'
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Gompanliâ PaW MarâJitese
,-íav luenío do comníercio des-a praça, que

I Praça do"
de abrir o nosso cieposits de tecidoslevamos o coniieci
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pirector-^CHRISPlM ALVES DOS SANTOS

Bonets para ceanças, SSíãpI
Llfldo «tfirlinifllln ri. li «t-i/il. nm»] .' W»

Selam-!
' 
Ap.lopja.J.osé da SilvftSurra,

proprietário, da casa de armador
sita a rua da Madro do Deus,
(Crooulas) n. 99, declara ao pu-•blico-, que o scü ostabolecimcnto,
tendo recebido direetanlente da
f^jr.opa, variado e grande sorti-"mento dé mercadoriasícohcernen-
te.*> A arte, aehá-se habilitado a
aviar, oom presteza e pólos pre-
ços os • ji.uí? , rosoavois possível,.
quaesquer enconnnenda que no
gênero lhe sejam feitas.

Incumbe-se também de orna-
_ jnentaçõcs de igrejas, altares, les-
tas-de arraial e do casas destina*

.das a bailes, festas, etc, etc.
. Pode, ser procurado, o avia a
qualquer hora do dia ou da noite.

..,. tlieleplioii»' n. 200.
Rua dás Crc-óulas n. 99
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¦"¦a,1BPuru* como aaoorofia e nuperior que a do Carmo da Mntta,tnja QUal dado legitima, ao vende no Rio do Janeiro a rua l> do Marco loa
^neriptorio). fua S. Josó 03» e rua do Ouvidor U?(&ia caixas) Kilo 4.OU0 rola.—Matte do Paraná—-

Qunlidadas Rup_rio.es o regular.-; veudo-no em barrica ao proç. db 601) oM.róMo kilo. DepoMitarlo: ANTÔNIO CARLOS MADEIRA.

sortinicnio de b mcts
Çfcahça despachou-se pnra o
Amcricuno.

LAIVGÒ DO CARMO

pnra
Su

'-__ -c

500 réis
Pu-1 E' por quanto se vende n'«0

ris», uma latinha dc Hrngroisc.
Essência Aglaia, pó d'Arroz c sa*

bonctes, Esscacie Helena, Inalda,
Boi de Trctle, Sach«M« perfumados,
Óleos, Sabonetes dc diversos períu*¦a*t-,--a£*utt*>Tônicas cmuiibs outros
perfumes e essência do grande fabri*
cante «Dclettrcí*», despacharão even-
dem PINTO COELHO-& C.

O Parte—Rua Grande n. 5.

Crepe Inglez h
Despach_r«Hi, ••»..•• para o SUL

MERICANO.--Largo do Carmo
A*

Escumillia preta
RÈOEBEU 0-*-Sul Amciic.iuo.

• Largo do Carmo.
¦ -¦¦¦¦•.. ¦¦¦¦¦.! !¦¦¦¦ III _.,..)l . ¦¦

¦ 800 rs.
Um pacote do pé de arroz branco ou

roga, vende-se por este preço no Sg!
Àmèricano-*-*Largo de Carmo.

.' 12:000
¦£' quanto custa unia camisa para
bapiisado.—Sul Americano, Largo do
Carmo. hv

Leite
A raa da Boiada .0. 28 vende-se

a qualquer hora do dia ou da noite a
7(h> rs. a garrafa.- De duas para mais faz-se abatiuieu-
to. Leite garantido de vaccas da ter-
ro. Cario- ... tiuiliion.

Rio dc Janeiro—rua \j de Marco ns. 1 e 3

rados
,, Exmo i*»r.lemos o prazer de apresentar à apreciação de

Doutor.
V. exe. os novos prepe*

111119 ih-míu, woriio *> forru).

Casa
Vende-ae a de morada inteira á rua

4a Mangueira n. .23 e duas portas e ja-
nellas d rua do Norte, a tratar na rua
dç_ Affogados n. 13D, com

_»•('«_««/ Gttmtsruts Câmara,

} ,Vr.OH'n'"' í.r«-**--««lo U-forvoKconto.
2 Tliiaêiil, <|-anuindo nHMi.-iirndo.
» tiryvor<»|»ln»H|,hutof y.aiiula«lo(cal,• kola, «iranulado.
*-> Kola-Coi-n, «jiramilado.
tt l.olii.|»|ioMp!io-(-iyv»*c>ul qraníilado.7 IMiuNpho-iilyoo-oiil, («ranuladu
« IMiow[ihu-()i*,<;o-Nudiò, '•.rnnulado
O lUiiidiiraii;»o, «ramilariü.

lOÇouii o <'oiiriuran<'o,'jri.nuludo. . .
I I 1 ridi(*«*stivo «iramilad».
Iíi Pilulas ankilostoiniazo-(uòritra oppILnçÇo).I •» IClixir do 1'aruhybu.
I*? Tayuaira,

O 1 a Urosina, é um .preparado recentemente introduzido nu thera-
pneutica com resultados obtidos por práticos abalisudos na cura da arthrite,
gotta e mal He Bright é nevralgius chrouicas com certeza de «uccesse c éconsiderada um especifico antigottoáo.

O 2* o Tricol )á vós o conhecei», apenas o granulamos pnra facilitar osetj emprego. '
O i- aié o II sáo especialidades por vós já prescripias em diversas for-.mulas, apenas •oa-recommendamos granulados para a.s pessoa, que não no*ciem fazer uso dos vinhos, clixire. c pastilhas.O 12 e 13 süo preparadoi de um vegetal brasileiro estudado c classificado

pelo prcclaro e operoso profi.-sional o exmo sr. dr. Felicio dos Santos, em-
pregados por diversos clinico» com foliz resultado em varias moléstias Este
Vegetal .um poderoso paraciiicida enérgico é innociuicom vuria. indicaçúes,como podeis ver a sua descripçáo em hossocatalogo deste anno

O 14 o Tayupira concentrado em pequeuo volume, é um licor piu.ado cm.pequenas doses para náo fatigar o estômago do paciente, é uderoso depurativo composto de vegetaes de flora brasileira de créditosdos nu pratica. Vide descri pçáouo catalogo deste anno.
Agradecidos pela applicüçáo diária que v cxc. faz de nosso9 preparado»anima-nos a vos apresentar mais estes produetos industriaes de nosso labo'ratono fabricadoXfoin o.cuidadu que sempre nos caracterisou, certo de queobtereis os resultado» desejados em vossa extensa clinica.

De v.cxc. att. ven. t criado.

__. __ ^*'va Araújo
1 e it rua Priíituira de Março 1 cs 3

166 RUA 8. ANNA NKRY 150 !
Rio de Janeiro—Vendi; em todas as phannaoias do Brazil. í'll—15:

2:000
esse

L

m buiu espartilho véude-se
precd no Sul Americano
A K Ü O D O C A K M O

\Mjt

içor para ser
m po-
firma-

.t_._li_.B_

LiOüiir.çAü
Cerveja RITTER

Cüixu 62:Ü0U
Dúzia 1U:000

Cerveja IPYKANGA
Caixa 60:0()U
Dúzia l6:ÜUü

VENDEM
Mia-- de Mattos «V

:apptas paru
No Sul Americano encontram*

um lindo .ortiniehtò do cícrianças.
S U 1. A M E R I CA NO

Largo do Carmo

-•>lll|.

exce
, VINHO UE ALBERGARIA
Chegou nova remessa desta

leme pinga já muito conhecida.
Chamamos attençâo dos bons apre*

ciadores e comsumidores que ainda
náç.á provaram, dc vir buscar uniu
amostra para aprecial-a na réiíeiçfio.
E?te saborozo sueco da uvu, niio tem
competidor..

Maruuhão, 30 de Junho de 11102
Dias dti Mattos & C.

1 (Ml

Leião com attençâo I
ülèrooaria Seabra ooiafroiito

ao Cac*N' Vende azeite de Gergilim fab«ica-
ao lóterior, garrafa 1200

A-DINHErRO
dito doce 1400
Farinha Rio dos Cachorra k. 240
dito inferior 120
dita secca 120
milho ' ¦•-.¦'""> . 120
feijão preto bom 500
arroz inglez 360
dito da terra 3a')
aseucar.de i* 600
dito moíatinho 4fK)
t-pioca do Pari 300•.¦café vvJ 7ÜO'-.msaeca ' '":; H8)
0-bolla 1400-«achaca bo_, garrafa 600dita çanna-capim 800

; vinho do I.-, garrafa 8 0•dito inferi.or 600
cerveja «Ipiranga» 1800
Teutonia - 1800
kerozene, garrafa 240
potes J200
azeitona, lata 80ü
«-outros artigos que aó a vista do

fcegue*. ' .
87Q--4 .

„ COSU.HEIRA
Precisa ge de uma na rua Grnnde,

ft. «.-0,*~-Qj_inta do Lapembergue.
à 

¦ ¦':.""; -' .361-8

Thiocol Granulado —Silva Araújo—
O Thiocol é o Buceedanco do Gaiúcol. tendo todas as vantagens de serso-luvel, facilmente absorvido enão ter cheiro, podendo por este facto serem-

pregado em doses elevada?, sem accidenres e com resultados satisfactorioa.
Os doentes que repellem o gaiacol pelo seu cheiro enjoativo acceiiáo

rom prazer o Thiocol.
O Gaiacol concorre para que o estômago soffra em suas digestões e tirao appetite. O Thi-col, ao contrario, faz /oltar o appetite e por isso as forças

augmcnt_oeo estado geral melhora, a tosse diminue de intensidade e de fre-
qtiencia, os escarros perdem pouco a pouco o aspecto pururento, os suores
desapparecem e quando ha febre, esta desapparece «em haver necessidade de
ontipyrecticos.

O Thiocol ti aconselhado no tratamento das moléstias do peito, broachi-
te.j. tospe rebelde, caiarrho chronico e tuberculose pulmonar.

O Thiocol nio tem os incovenientes do Gaiacol e do creosoto, nSo Irrita
as ulucosas e é empregado eni- gerid nas moléstias chronicas das vias respi-
ratoria».

.\' Vt-uola em todas as boas drojjar-úas m pharmaoias
DEPOSITO GERAL

lei RIA 1' DB MARCO, |.J
Pharmacie Drogaria, Silva Araújo

Vinho e Coenac
MOSCATEL

DeJ. M. da Fonseca,Suce.
As mais acreditadas mar-

cas de vinhos e .Ofjnacs, ga-
ra 11 li d os de jmra uva, ven-
dem a preços sem compe-
lencia, os depositários:
Ferreira da Cunha & Comp.

Successores.
IWA DA SAAVEDIIA

Bordadas
Linda colleçáo de meias pretasbordadas para menina, de 4 a 8 pontosdespachou a

CAZA BRAZILEIRA

Letras douradas
_ Em diversos typo*, encontra se no

Sul Americano ao Largo do Carmo

Oliado para mesa
Cousa especial vende ò Sul Ameri-cano aci Largo do Carmo.

Renda de enfiar
Vende o Sul Americano. Largo doCarmo.

Costas de vi me
Em iodou os tamanhos encontra-se

no Sul Americano. Largo do Carmo.

D. AlvesclaSilvae G.
PRAÇA 1)0 MERCADO N. B6
Recebeu nova remessa de vinhos

Collares è verde, chama intenção dos
seus freguezes para vir apreciar o
puros viuhos ¦/MeneresD qu<; vendem
baraiiri-.imo.

Dúzia de ícbit-Ius
tf.COÜ

Collares
Dúzia de giiirafud

Verde Lavra do Cond-

gar ral a 7UO
8:000

garrafa 700

(Avia-se pedidos pura o interior)
36G-

rua Primeiro de Março n. •>, pedem, a bem de seus direitos, que vos dig
de mandar informar, se nesta respeitável Repartição *oi appovado o praclo pharmaceutic i denominado Thyecol granulado de J-ulio de Arauio e

Exm. Sr. Cens. Dr.DIRECTOR GERAL DE SAÚDE PUBLICA

Os abaixes assinados, estabelecidos com pharmacia nesta Capital, á" 
;neig
epa*

na
affirnriativa, se é verdade ter merecido A MAIS FIUNCA APPRQVAÇAO DA
ILLU..TRADA DIUECTORIA GERAL DE SAUDfí PUBLICA segundo se
lê oo prospecto junto.

Pedem e solidtáo favorável deferimento.
Rio de Janeiro, 15 de Maio de 19o2.

Silva Araújo & C.

DESPACHO: Esta Directoria náo consedeu
.icença algum., para ser exposto «í
venda o Thiocol granulado de
Júlio dé Araújo," sendo, por-
unto. fala_ o pro.pecto junto.

iXano de A ndrade. ü4S — t S

Coroas Mortuarias
O Sul Americano éo empório d'este

artigo, nem só por ter uma colleçáo
muitíssimo grande como também
ninguém o pode riv«lisar em gostos.

Encontra-se também titãs em todas
as larguras, lettras em diversos tama-
nhos, franjas de ouro e prata, emble
mas, cruses, âncoras, medalhões
etc. etc.

Sul Americnno
LARGO DO CARMO

Pílulas d _ feto macho, •>(.*<¦«.-
taos assucaradas

Não ha duvida que as lombrigabõào
causadoras de graves padecimentosdas creanças, co.no nos adultos, con*
vindo, pois,destruil-as. e para esse rim
náo existe medicamento que se com-
pare ás nossas pilulas.

As vantsgens que ellas offerecem
dispensar os doentes do repugnan
teaze ite que tanto os martyriza, princi-
palmente as croançaa, pois que ja s.1.
de si purgativas.
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dos us
LEIRa

iccas vestidas . de lo-
tamanhos. n'u CASA KRAZi-

Ao Commercio
O abaixo

Em 10 de Maio ít loOÍ

Ao Conunercio v ao publioo
oui tjcral

Antônio Nunes Barbosu, oominunica
ao respeitável corpo commercial desta
praça o aos de outras cora quom tem
relações commorciaea que, nesta data,
admittio como sócio solidário em Beus
eRtabelocimentos.fPadaria Esperança»
e Casa a retalho o sr. Chriatovam M.
Souza Rosário, cuja firma constituíram
Barbosa, Rosário ÂComp., da qualam-
bos sfto responsáveis, coutinuando aem
alteração o mesmo ramo de negocio.

MaranUfio', 5 de Agosto de 1902.
Antônio Nunes Barbosa,
Christovom M. Soma Rosário.

349-6
AN.TI.PAI_U.D0SA PALHANO

0 melhor remedie.para febres

assignado declara quenesta''data passou o seu euabeleci-
mento denominado «Victoria», sito arua do sói desta cidade sob o n. 91,livre e desembaraçado detuda e qual-
quer responsabilidade ao seu interes-
sado e amigo sr. Alberico Dias da
Silva.-Maranhão, 31 de Julho de
19(12-

Antônio Pedro da Silva..
348 -3

Gazes
Do seda branca, roxa, azul, íi'a«,
creme despachou m,v» remessa a

CAZA BRAZILEIRA,

Carro de Condução
Na Qni anda do «Canlinho. pertoda Estação, informa-se quem veude

um.

 37. ~ 2

BIXAS BIXAS
Hamt.urguezas* novas* vende-se e

{ applica-se, ua barbearia Dauphine de
Hvgino Ferreira, á rua Grande n 3é

371-3

' *;'i

.. s.e*
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_Í D IMI Et RO

O proprietário da conhecida loja de modas de-.
nominadá GAZA INGLFZA precisando retirar-se
para o interior do Estado resolveo abrir franca li-*
quidacão da reíerida Casa a contar do dia io de
Julho corrente.

IUÈ DO SOL N. 13

mm |HU« w\.« __1-L-V. *V_-»_»fc*u«***^i^__ar__---l_-_'*' -.^*_»\* gx___m

Crepólina
Lindos corlcs de orepólina para

,' vestido, medindo 9, 15 cm. acabade
receber ú CASA BRAZILEIRA.

Gambraias bordadas
A'

Lò)ádo_ ..
prtíçòà acima.

—a 1000 e 1200 reis—
me, icíii lindas càmbratí Vinca, bnnladas -*ue ven.le

l.-UA OO LEQUE
150-c

ESPÀpl-HOS
Na loja do Leque vende-se espartilhos de di-

versas [uaíidades e em todas as pontuações. Os
preços po baratissimos. Loja do Leque. |

Ao Publico
' Consultório .Me.Heo .•>_..__

.R. Pallmno A C, attemleudo ua iau-
meras difflcúldad-s monetárias porque
possamos, ooutrnctou um faeultativo
pára tlar consultas gratuitamente em
_un Plmrmneia, _, ilua Grande n. 0
das 12 aa 2 horaB da tarde.

Os que mais sotlrem aetualmento
nAo sAo oa Indigentes, que destes trata
o governo, são os que, precisando man-
tor certa posiçfio na sociedade, nio
ganlifio o necessário para íhso.

K* principalinemo u estoB que a
Pliarmueia Palhano oli. reco os cuida»
dos médicos sem roímmerai.tfo alguma.

Ans indigoute» medicamentos grátis
sosSnbbados.

Maranhão, 18 de Julho da lf|02.
R. Piühano «. C.

TENTADORES
Estes . liarmos tão conhecidos e muito procu-

rados pele n apreciadores do bom fumo encon-
trâo-se se pre à venda em pacotes c meios
pacotes n Loja dto Leque

Casa Trasmontana
Tapioca de forno para bolo k. _4

Ararutn especial k. 1:8-0
Aipistc limjH) k. SOO

Tapioca para gomma k. «lOO
Assucar dò E. Central

k. 400
VENDEM

..i_t_ «lo Mattot. __ Comp,

Manteiga
Náo consume nenhuma manteiga salgada, isem ter 6jtterim_-.tfl_t0 a

marca Duque*(dcLima Duarte) e a 1 res.nldo Carmo du Mat.U-se./í deb^
avlzo. Ambas sáo saborosíssimas de leite puro, superiores e inoflensivaa.

Em caixa.. 3.900 o kilo
Vende-se nas boas confeitarias e armazena de Ç0_3_idTei_,* _ ^peeiij.

mente, -. _ ¦ .l\a Capital Federal
HUA Si JOSÉ, 93 « UVA UO OUVIDOR,"14/jr

Lata dei fi kilo.. 2.400
Em S» Paulo

Rua do Braz. 135
Lata de -i<2 kilo.. 2.500 'J

mhhi. Antônio Carlos Madeira

0_

í_.-liL.lüjLlCLl-il I Goip* "*•

Previnem au publico que o. leghimos charutos e cigarros de sua fabrica
[fazemos ssllos do coüsunto PICÒTAÜOS com as inicias Ja sua rirtu»:

d. a c.
Todo o charuto qu; não tiver este distico, deve se reputar como

lal-jücaçádj

A fabrica v_-.e obrigado a esta declaração pelo facto de fabticaates
-aor.yn.os àproveitarem-sede caixas vãsia. da sua firma para impingiiem -eus
b_i-:os produetos como .aliidos da sua fabrica.

Contra os contrafactoros o vendedores do «ontraíaclos
*_*_ivcedcr-se-« de u.níormitlade com o <j.m1úji' -k*iiuI, art. JíSíJ o

-•"-«•r. tw ti. 8,820 ?.. :.0 de !»>o/cinbpo d« 1883:

Pharmarcia Ferreira
GrnnJt- depurativo do sangue licor

de Táluyá !
Molho lmliaiio, abre o apetite

auxilia a digestão.
Vinho do Jurubobn, simples e

ferruginoso, contra as intlanunaçòes do
figido e baço.

Pilulas o Licor de oaté Beiráo,
contra febres!

Oleo de IMqui, grande reconsti
tuinte das crianças e pessoas Iracas

Pilulas «le Teto Macho, contra
Solitárias.

Oleo tio Cninnrú, contra queda
do cabello.

.Sondas, Algaíios. Suspenso-
rios», Fundas, Seriiuja» e» X. ri-
qailores de diversos tamanhos,
tudo barato.

Vende-se aqui:
IMiarmacia de Jou4«iioi Lula

li-r reira
LAR..0 DE PALÁCIO N. 11.

-r-r

i e 3—Rua r de Março-r^i e 3 •
RtO DE JANEtRO

Calçados! Calcados!
Grande reduceuo em preços!

Botinas de beserro a ponto para homem ?.000 ,
Sapato. a . I.OOn'_
Borseguim lona com guarniçóes bozerro nmarelho 45.0OO
Ditos ile poleimenio 1- qualidade _0..QO' ¦
Botina n .8,0 Or
Ditos deduraque MQOQ
Sapatos 10.0CÒ
Ditos para senhoras 7.0CO 8.000 9.00010 000 ,
Ditos para creança de 3.000 a 5,000 f'
Independente d'estaa marcas ha muitas outras que.seria longo .citar

só com a vista! '
_•_;. Fabrica a Vapor dc Calçados Maranlioiise 393**-.

Hua do Sol 11. 24

ias escuras

de

O*»-LEGÍTIMOS CHARUTOS DE DANNEANN-en.otrftm-s.
todas _s ta. acari.. e mercearias de primeira ordem e no depo*ik> em co-

J. Franco de Sá tt Comp.__

18 RIA 128 DK JULHO

Ciiap.u. de Palha
Os mais moderno; copa alta e aba estreita, fita

preta e*de côr encontra-se grande sortimento na

Na loja do Leque encontra-ae gran-
de variedade de chita, escuras, azul
marinho com ramagens brancas, o
que pode haver de lindo, b.m e ba-
rato.

Loja do Leque
68-c

Tapetes avelludados para
Camas e Sophás

O que __ pode desejar de melhor
no gênero—despacharam

Albano M. da Silva a C,
90

.«VO- 1

Loja do Leque *9

Naloja do Leque vendem-feos me-
lbore. suspensonos para calças, co-
res claras e do fabricante Guiwt.

Loja do Leque
67—c

Esplendido sortimenlode coroas mortuarias, lettra_
Douradas, franjas deouro, fiias larqas, e bouquet biscüit,
encontra-se ctnslanleineiite no -Sul Ameiicãro—

GRANDES LOTERIAS DA CAPITAL
A venda é tranca 

'•"'

Na Popular Agencia Sonho d'Quro;li
1.XTRACÇÃO E 12 DK JULHO AM.. IIOltTS

Rs. 50:(UUj.'O por rs 10:000 ou rs. 5:(KHi$0(lÒ por ra. 1:200
Esta loteria aó joga com 25:000 bilhetes e distribúe 2584 premiro.importância de Rs. Mi:. .tü$U0u.

Kxtraee.*.o-SABBADO DE 9 AGOSTO—Extrácç**»
Ks. _0O:O00$i.0O por *2U:0000 rs. ou 100:0001000 ra. por 10*000 n. ou

10:.00$(KX) rs. por l._00 r_.
Este importante plano só joga -*om 50:000 bilhetes «t di.trtfcua

5488 prêmios na importância de ra. 450:00O|0O0.
KM 5 DE JULHO A'S 3 HORAS DA TARDE

Cominemoraçâo da Independência cio Brazil
Grande Loteria da Capital Federml

Rs* 50():0i)0$00 rs. por 20:000 is. aiiida bilhçtt ten, o lindo quadro dl
proclamação da Independência, nas margens do Ipiranga. ; '"

Este importantisíimo plano, alem do grande prêmio dc 500:00»_$<)0-_.,
dá uni de _0:0_0S, um de 15:000$, trez de 5:0(10$, dez de 5Í::)00$. :v_njt'<_-.l:000g quarenta de 500^, rs. e approximaçóes, dezenas, centenas e,.e._oiàa«
póes até o terceiro prêmio. . 

'
Um bilhete inteiro casta 20:000 ra. e tira 5_0:00C|*00 ¦ '
Meio bilhete _ 10:000 « 25O:«OO|0O0
Um quarto 6:000 o 125:OOOfOOO
Um vigésimo 1:200 _ 15:0001900 •

E' única Agencia Gerai üa Grande Companhia n'e.t« Enado, a pópttlaiSonho d.Ouro, na Praça João Lisboa. "
321- e
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eOLLAU.S L._H.
A MELHOR MARCA DE VINHO DE MESA 

'

ATÉ HOJE APRESENTADA NO MERCADO

Vinho leve. agradável, feito de uvas escolhidas, cuidadosamente

preparado e tratado sem a menor confecção que lhe altere as magníficas qua-
.; lidades primitivas, em.barris de $.-. e caixas. /vS

Recommencia-se como um vinho nuínctivo e indispensável i lios
EXIGIR SEMPRE, DESCRIMINAD0 A M.RCA C0LLAllES LEBRE^Í

R EVITAE GÍ.VNDE \UMEItO UE UArtCA DE QUALIDADES MAS E QUE VO CUSTA O MESJtt^ PREÇ«

gmm de sa _ d.
Tetalhaoiamente em todas as boas mercarias

....' 

¦* *' 
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