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Quinta feira, 8 do Marco

Folha da manha, diária 8 imparcial

Esiri| turio o ofliciuas—Hua Marqt.OZ do
Santa Cru/, n. 4

Jíiiii. letei/rajáico—QuovadlH

Tki.WHOÜii n.—Caixa postai, n. 70 a
—o—

Tarifa do assignaturas
(Pàgi adiantado)

Cap. Int. Kxlranij.
Somostro.... 30*000 3CJ0O0 40§000
A,n,o  GOiOOO IJOíüOO 80*000

São nossos agontos:

Rio Purús— Çanacury, o sr. coro
nol Pedro Goinos do Nascinionto.

Hio Purús—Caetê, o sr. José da
Costa Gadelha.

Hio Acre—Andirá, o sr. coronol
Francisco Fernandes de Moura.

Declnra«fl<» Hicceflwariu

A. reilacçilo do «Quo^Yadis^

provine de quo não dará publi-
cidado a noiiliuina queixa, ou
reclamação dirigidas á mesma
red acção em carta sem assigna-
tura.

MEIVIORANDUM
Adriano X. 0. Piiucntol-Eii-

genheiro. Residência, Praça da
Saudade n. 50.

A iigusto Mollo—Despachante
geral da Alfândega. Escriptorio
rua Marquez de Santa Cruz, em
frente ao QuoVadis?

Aida Marolin—Professora Di-

plomada-Ijecciona Allemão,In-
glez, e Francez segundo o novissj-
mo methodo intuitivo de BERLITZ
que permitte fallar praticamente
«ualquer lingua em pouco tompo.

Residência—Rua da Instaliação
n. 19-1." andar. " 

João Itoia—1' tabellião de uo-
tua da comarca da capital. Rua
Henrique Martins, n. 14.

risprucienciai
A consulta

¦Continuamos a publicar abaixo ai-
guiia depoimentos das tesleinuiilias
da Companhia do Seguros na acção
do indébito, para qup o publico con-
tiniio a vor como o sr. dr. Agosilúo
íoi sincero na suu consulta, especial-
monto na parto coiicernonto no ii."
pdriòdó, ãnalysado no nosso ultimo
artigo.

Queremos tpie o público veja o apre-
cie ostos dopoimontos, para poder ava-
liur com conhecimento próprio si,
(piem tem por si dopoimontos tilo
completos, tinha necessidade de ten-
Utr subornar juiz o testeniuiiliiis—
na carência de provas, o bom assim
quom foi ipie elVeciivamente sulior-
HOU.

Miiiiáos, i de manjo do 11)01.

Simplicio Coelho de Pezeiide.

Testemunha

Cobrado de Aquino Alvos Garcia,
com M annos do idade, casado, na-
tnral tio Marauliilo o aos costumes
nada disso

])r. Yallc—Medico Consultório á
rua Marcilio Dias. n. 14 o Droga-
lia Nacional. ,

• Residência á rua Silverio Ne-
ry. n. 183.

Chamados a qualquer hora.

Dr. Basilio Scixas.—Medico e
Parteiro.—Especialidades:—Par-
tos moléstias das senhoras e vias

jenito-urinarias.—Residência Ave-
nida Eduardo Ribeiro, 61—Con-
sultas P< armada Amazonas, das 3
aa 5 da .arde.

Dr. Coolho do lteziíiido--Advo-
gado. Escriptorio, rua dos Reme-
diosn. 39.

Dr. Astrolabio Passos-D:'i
consultas á rua Saldanha Marinho,
n 24, sobrado, das 7 ás!) horas
da manhã e das 4 ás 5 horas d i
tarde. m-"459

Joaquim J. Silvoira—DeBpa-
chante geral da Alfândega. Es-
criptorio, rua Deodoro, n. 7.

Miguel A. D. Tinoeo,—Advo-
gado. Escriptorio e residência:
praça 5 de Setembroii. 48. E' seu
solicitador o sr. Luciano Pereira
da Silva. _

J. F. de Paula e João da Silva
—Despachantes geraes da Alfan-
dega e Recebedoria do Estado.
Escriptorio, rua Marquez de Santa
Cruz, junto ao «Quo Vadis V>.

M. Virgílio da Silva—cirur-
gião dentista pela faculdade de
medicina da Bahia, com 18 annos
depiatica, acceita chamados para
casas particulares, parti tudo que
Be diBBér concernente com a ciru-
gia dentaria moderna. Endereço—
«Pharmacia Studart» o «Com-
raercio do Amazonas».

Santos Pereira—Official do
Registro Especial rua Municipal
n- 117. 18-1-90-. 44-11

Dr. Ribeiro da Cunha.—Re-
Bidencia Hotel Cassina—Consulto-
rio Pharmacia Humanitária, das 3
áB 4 horas da tarde.

26-1-901 45-m.

HOTEL FAMILIAB
DE PROPRIEDADE DE

Qtivrira ,§¦ sfyonçtitves
42—fiua fflunlalpal—4

Concoituatío por quantos o conho-
oom, ó por oxcollencia o prodilocto

das iamilias.
Eocomondão-n'o: a ordom,

o conforto, o acoio o a modioidade
tde preços

Respondeu: (|itíinto ao II." item
que nào foi embarcada pnra I. C.
Vollosò (f; C." a quantidade dò bor-
rneba quo estos oxigiram dn aiictora,
assim como lbo constou que, om lima
barraca no rio Madoira próxima do
lugar em que naufragou d «Cruzoiro»
aqui. Disse mnis que tem sabido quo o
naufrágio do vapor «Cruzoiro» não
foi devido a rombo algum qno foi
feito no casco, í-.-mh» proposital, poliis
informações quo se tèm dado n ros-
peito, principalnionto porque, proco-
oondo-so ás vittòriiis, estas deinoni-
traram sor falsa a causa u que o
comiiiaiidiiiite nttribtliu ter dado mo-
tivo ao naufrágio. Disse mais que na
sua opinião, na qualidade tle muri-
tiino, acha quu o sinistro do vapor
«Cruzeiro» ou foi proposital ou do-
viilu á muita iinporicia do comman-
tlaiile, porquo não si adiando o vapor
Btibrocnrrogado de morcadorias, não
se tendo dado arroinbamòhto no casco
e navegando o vapor com praias a
vista', paroco-llio que o naufrágio
podia ser evitado, :¦¦', não bouvosso
propósito de provocal-o. Disse inuis
que uma outra eircumstaueia quo tle-
monstra esle propósito do sinistro foi
o Boguínto: Acbuva-se ello tcstorhu-
nha em casa do eoiuuiaiidauto Arou-
ca, em dias do mez de rgosto ou
Bolumbro, pouco mais mi inoiios,quaiidn
ap]iarocou o commandnnto dn «Cru-
zoiro», Manoel Pedro, c tovo uma
conferência eom o mesmo Arouca.
Ao sahir o dito Manoel Pedro, fi
foimiiiindante Arouca disso a elle de-
poente que não assistiu á confereii-
cia, que o referido cominamlaiito du
«Cruzeiro» tinha vindo lbo pedir para
salvar 1. G, Velloso dos olloitüs desse
naufrágio que então já se attribuia
tor sido proposital.

Perguntado se o couimaiuliinto do
«Cruzeiro» era muito amigo do Is-
muni Cassio Velluso, que dispensava
todaprotocçfioao mosmo corainandánto
do «Cruzeiro», rospondou que sabe
que o dito commandante Manoel Po-
dro era muito amigo do I. C. Vel-
loso quo o protegia no commando
dos seus vnpnroi, isto é, dos vapores
da lirma social. Disso mais, (pio não
lhe consta que os réos tenham casa
eoinniereinl no rio Aripuiiufi ou Ma-
doira

(Assignados)
Silveira.
Cônrado de Aquino A. Garcia.

Depoimento do dr. Joào Mi-
guel Ribas.

Respondeu: -Ao 3,° item quo I. C.
Velluso oi G.'\ do quom ura sócio
até <j de maio do 1896, não podia tor
recebido em consiguaçilo de Palmeira
Bastos, do Madeira, a quantidade do
borraclia que exige da companhia de,
Seguros do Amazonas, porquo ello
dopoouto subo que o mesmo Pai-
inoira Bastos não tinha seringues
para lazer tamanha remessa, cerca
do õ.OOU kilos, sendo que a maior
quantidade tle borracha quo annual-
mento costumava mandar era sompro
inferior a 200 kilos. Disse mais que
o Suporhitondeuto do Borba, Couti-
nho da Fonseca, disso em setembro
do anno passado a elle dojiòonto que
o fiscal dn Intontioiicia de Borba,
tendo acompanhado o vapor <>Cru-
zoiro» afim do tomar notas dos direi-
tos liscaos, deu u relação de tor em-
barrado por Paluieíra Bastos paia
os réos somente 122 kilos dc bor-
racha, sondo 100 de borracha lina e
22 do sornamby. Disse uiais quo I. 0.
Velloso tlj (J." não podiam ter embarca,
do borracha no nòrae ,1a lirma, porque
não tem casa filia! no rio Madeira e o
único fròguezquo lhe roíuòtte borracha
em diminuta osc;;bi, como já disse, é
Palmeira Bastos no rio Aripuanâ.
Disso mais que o dito Palmeira Bas-
tos, depois do sinistro do vapor «Cru-
zoiro», possuiu unia ítiuchinlia dono-
minada «Aleansos», que lhe (oi en-
treguo por I. C Velloso, ignorando
elle dopoento o modo da transacção
dessa lancbinha.

Ao 7." itom respondeu que aeliava-
se, dansaiiilo em casa do advogado
Coelho do Rezehdo, quando tovo no-
ticia, cerca do 1 hora da noite, polo
lilho de Júlio Corrêa, Joilo l.oite,
quo o vapor «Cruzeiro» tinha niiufra-
gado. Dirigindo-se ello tlepoonlo pura
sua casa muito iiicoininodado, pois
ainda ora sócio de I. C. Velloso oi
C", polo telephone falou a Ismael
Velloso que, um quarto do hora (lo-
pois, respondeu quo não tinha no-
ticia do naufrágio, não querendonesta mesma noite onlentler-se com
ello dopoouto, quo o convidava, alio-
gando quo o faria no dia seguinte.
Dias depois o respondonto sonho que
o commandanto Manoel Pedro, logo
quo chegou a esta cidade, no mesmo
diu tinha conversado com Ismael
Cassio Velloso, portanto, esto já de-
via saber do sinistro, quando negou
a elle flepoonte sciencia do sinistro.
Disse mais que não ha causa conho-
eitla que possu justificar ter sido ca-
suai o naufrágio do «Cruzeiro», o
por isto o pulo que tom sabido, acha
tpie o sinistro (oi proposital. Disse
mais que so achando uin dia em a
casa coinmercial do I. C. Velloso oi
0.*, o seu sócio achou o respondeute
triste e, porgnntando-llio a causa, o
dõpoòüto disso quu ora natural, em
vista dn sinistro do vapor «Cruzei-
ro», com o qual naturalmente teria
a casa sérios projuisos.

A isto respondeu seu sócio Ismael
Velloso quo não tivesse receio, porque.
a Companhia havia de pagar os so-
guros.

Perguntado se a transacção dessa bor-
racha, quo se diz consignada ;i casa
commercial do I. C. Velloso constava
dos livros commorciaos dn inosma casa,
respondeu quo mio sabe, porque, sen-
do sócio comrhahditario, nunca ex.mii-
nou esses livros, nem mesmo quandodissolveu a sociedade, dissolução ello-
finada em virtude dn um resumo
tle balanço fornecido pelo seu sócio
Isuinol Velloso, ainda existente ein
seu poder

(Vtssighados)
Salastino Gomes da Silveira.
Joào M/i/url Ribas.

Testemunha dn justificação
Raymundo Vieira de Gusmão, com

12 annos do tidade, viuvo, natural dn
Amazonas, inovador ua fóz do rio Ari-
puanà, commorcianto o aos costumes
nada disse.

Respondeu: quanto ao 1." quesito
que a Companhia de Sognros do Ama
zonas, lendo mandando seu advogado
paru Borba, alim do so proceder á in-
qilirição dns testemunhas depreendas,
porquo, tondo so retirado o jui/. dc di-
reito da comarca para Manáos o, ou-
vindo dizer, qm; a chamado do Supo-
rior Tribunal de Justiça, o juiz muni-
cipnl ntto quiz assumir o exercício da
varado direito, passando seu cargo ao
seu substituto legal, allogando náo ler
tido communicaçiio do dr. juiz dodi-
reito. Quanto ao 2." quesito, eslá p o-
indicado com a resposta do primeiro
Quanto ao ü.", respondeu tpie é vertia
de (pie [smaol Cuspiu Velloso mandou
peitar as testemunhas que. tinham dc
depor em Borba sobro a precatória de
quo so trata, sendo a peita com o lim
das tostomunlius deporem n favor ile
I. C. Velloso ou não deporem rotiran-
do-se para o Aripuanâ, conseguindo
por dinheiro que umadellas do nome
Salomão Azulaque so retirasse pnra
uão depor, segunde confessou a elle
dopoento, allogando receber ainda tle
Velloso uns tresontosinil rflis -para iifio
esperar pela inquirição. Quanto aos
pontos du precatória; respotidouaoprb
meiro (pie tem pleno conhecimento de
que 1. C. Velloso ói C," não embarcara
mais de cento e vinlo e poucos kilos dc
borracha lina o soruainby, porque o
Uiijco froguoz que linha uo rio Aripua-
ná era Palmeira Bastos, om cuja casa
.o achava ollo dopoento, por oceasião
do embarque da dita borracha no refe
rido vapor «Cruzoiro», e ainda mais
corrobora o seu depoimento r. declara-
ção (pie ouviu do próprio sócio do Pai
¦neira Bustos, o qual era pratico dc na-
vio o lom o nome de Luiz Pedro dn
Moita, confirmando que o sou sócio ti-
nha embarcado conto e viuto o poucos
kilos de borracha na viagem em quo
naufragou o vapor «Cruzeiro», tendo
elle dopoento se achado p.iwenle, tao-
to na entrada como na sabida do vílpoi
«Cruzeiro» do porto do Palmeira. Ao

seu depoimento onde o dopoontó diz
que só viu embarcar no vapor «Cru-
zoiro» 120 ks. do borracha, quando o
conhocimoiito rogistra 5,000 Y Rospoii
deu (pio allirma que aiubarcaiam so-
monto 120 ks. mais ou monos, porque
assistiu no respectivo embarque, pro-
sumindo dahi serem falsos os conhe-
ciinontos o quo estes foram reformados
no logar retiro, depois do naufrágio do
vapor e (pio este lacto é atte.sl/ido por
varias pessoas do lugar, entro iiaquROB
ouviu declarar a Pedro Monteiro de
Sá o Ozona de Abreu, dociaraçíip esta
quo ouviu uni mez mais ou menos, de-
pois dn naufrágio do vapor.

(Assignados)—Silveira, Kayuuindo
Vieira de Gusmão, otc, otc.

Testemunha da justificação
Martiniano de Souza Rentes, com

34 annos tle, edade, casado, morador
na fóz do Aripuanâ, natural deste Es-
lado,empregado publicou aos costumes
nada disso.

Resjioiidou: no primeiro quesito,
que, quando elle. dopoontn chegou a
Borba, vindo do Aripuanâ uo vapor
«Botelho», neste mesmo navio desceu
pára Mandos o dr. Misael do Smr/.a,
jui/, de direito da comarca, ouvindo
ollo dõpoõnte dizor quo (ora a cha-
inadiido Supremo Tribunal do Justiça;
disse, moisquo na despedida do juiz
de, direito, COinpiirocOll elle, dopQ.il tlj
e viu (pto presente, se achava o juiz
municipal snpplonlo ijuo doviáassu-
mir o exercício de direito, passando
o seu cargo ao Superintendente, Ao
2." respondeu que, dürorito o tempo
(pie o dopoento esteve em Borba para
depor o juiz municipal snpplònto não
asMimiii a vara de diroito nem pas-
sou o oxòrcicio tle jui/, municipal ao
seu substituto. Ao ü," disse que elle
dopoontó víu um auxiliar tle l. C.
Velloso & C." chamar á parte a tes-
teiiiunha Antônio Xavier da (lama
e conversar com ella; que depois dos
ta conversa verificou, pela declara-
ção da própria testemunha, mandar-
lho Òfierçcor H00f.0l.l0 para as teste-
inuiihas irem embora para o Aripuaufl
o não deporem. Disso mais que uma
das testemunhas da companhia dn
noiiie, Salomão Aznluqiltí foi peitada
por o00$000 (segundo ouviu dizor aos
companheiros) por I. ('. Velloso para
não depor o retirar-se, como do (acto
retirou-se. Disse mais que 1, C. Vel-
loso mandara dizer ás testemunhas
que ellas seriam presas, por oceasião
do ombarqiLi para não seguirem para
Manaus Quanto aos itens da pio-
caloria, respondeu: ao I." quo se
achava uo porto do Pulmoira Bastos
quando chegou o «Cruzeiro» e, quan-
do sahiu, observou 1(110 o mesmo Pai-
inuira embarcou muito pouca borracha
entrefina o sernaniby, sendo esse, car-
rogaruonto avaliado em cento e pou-
cos kilos, Disse mais 'pie, depois do
naufrágio, o sócio do Palmeira do
nome Luiz Pedro ila Motta, e um cai-
xe.iro d i mesmo Palmeira, 'chamado

Salomão Alizaluque, disseram a ello
lepoeule que a ciun de 1'nl.nieira Bas-

tos só tinha embarcado cenlo e vinte
e poucos kilos do borracha. Disse
mnis quo 0 dito sócio de Palmei ra
Bastos, sabendo dello dopoento quo
havia um manifesto do cinco mil o
tantos kilos de borracha apresentado
por Velloso o por Palmeira, admirou
so o disse quo o sou sócio deveria
repartir com elles os proventos desse
arranjo, porque ainda não tinha rece-
bido um só vintém do tal negocio.
Di;so mais que noentondor delle tos-
tomunlin. Palmeira Ba.-tos não embar-
cou a borracho constuiito do matii-
festo nprosontndo por Velloso e r.eiu
a podia embarcar, devido aos seus
pequenos recursos, pois não passa de
uin pequeno negociante, com taverna
de molhados fornocidos por 1. C. Vol-
loso & C." Ao 2." disse que, moran-
do na fo/. do Rio Aripuanâ, muito
porlo do logar em quo naufragou o
«Cruzeiro», não lho constou até hoje
que appare.cesse uma pelle da borra-
cha retirada do «Cinzeiro», sondo
toda osta retirada por Antônio Guo-
des o trazida para Manáos. Ao 3."
respondeu allirnialivaiiiento, por ter
scioncia, attendi ndo-se á proxiniitla-
do do logar ein quo naufragou o na-
vio com o de sua residência delle
dopoouto. Ao 4." respondeu tambem
allirmativainento por ouvir dizor pelo
coronel Paes ti muitos outros cujos
nomes niio podo precisar. Dada a pa-
lavra ao dr. Procurador Seccional,
requerou o soguiuto.: Quo a tostoiuú-
uha declarasse como explica o facto
de ter dito haver sido embarcados no
vapor «Cruzeiro» cenlo o vinto e
poucos kilos do borracha por Palmei-
ra Bastos consignados a 1. 0. Velloso,
quando o conbôciinontó deste reza
cinco mil o tantos kilos. liosporídeü
quo tal cònueciiTíontOj na sua opinião,
é falso, visto tor assistido ao embar-
que da borracha em questão por Pai-
fileira Bastos, falaidado (pie, ouviu
dizer por Roraualdó Paulo de Sá, Joa
quim Nunes Collnros o outros, foi
praticada no logar «Retiro», do rio
Madeira, na barraca do Raphael José
Monteiro de S;'i,já fallecido. . . •

(Assigniidobj— Silveira, Mnitiiiiano
do Souza Bentos, etc, etc.

Testemunha da Justificarão
Antônio Xavier da Gama, com 31

(o/, do Aripuan.T, natural desle Ks-
tudo, lavrador, escrivão da prefeitura
de policia do termo de Aripiílliia o
aos costumes disse, nada •

Respondeu : ao 1." quesito ser ver-
dade (pio o Juiz de Direito dr. Mi-
saol, no momento da partida puni Ma
náos, esteve a bordo com o dopoento
o com o Juiz Municipal, quo hão as-
sumiu o oxòrcicio da vara de direito,
passando o da vara municipal ao su-
poriiitendeule, quo eguabiionto não
assumiu '/ oxòrcicio quo lhe compe-
tia, com o chamado do dr. Juiz do Di-
reito pnra o Suporior Tribunal. Ao
2.", acha-so prejudicado com a ros-
posta do primeiro. Ao H.", respondeu
quo è exacto que I. C. Vollozo man-
ijou Antônio Soares pòitttl-o a elle
depoentn, bom como ao seu compa-
nheiro Salomão Airütluquo para náo
deporem o se retirarem para o Ari-
puauá, conseguindo a retirada do
dito Salomão, com a quantia de !!00$,
segundo ouv iu dizer de outras pes-
soas do logar, nleni das testemunhas
suas compaiilieiras, quando vieram a
bordo da lancha «llorculos» para
Manáos. Quanto aos itens da proca-
toria, respondeu: ao 1.", (pie aeliava-
se no porto da Palmeira Bastos, a
bordo do «Cruzoiro» onde linha ido
levar umas cartas, o viu o embarque
dn borracha feito nesse porto por Pai-
inoira Bastos, quo pela sua quanlida-
de podia andar por uns cento e pou-
cos kilos. Disse mais quo ouviu do so-
cio de Palmeira a declaração de (pie
tiiiha embarcado apenas cenlo o vin-
le, o poucos kilos de borracha, decla-
ração esla quo ouviu a bordo antes
do naufrágio, e, depois do iiaufra-
gio, pelo referido sócio Luiz Pe-
dro da Motta. Ao 2.", respondeu
que a bordo do vapor «Cruzeiro» não
sahiu borracha alguma sendo toda ella
salva por Antônio Guodos, pois, se
houvesse furto de borracha, era lacil
descobrir-se, e até hoje ninguém foi
aceusado de o ter praticado. Ao !i."
respondeu ser exacto o quo ai lega o
quesito, porquo esteve alguns dias no
local om que naufragou o vapor o ob-
sorvou quo elle estava no fundo e
lendo gente vigiando-o, alim do evi-
tar qualquor desvio de borracha. Ao
l.", respondeu aüiruiartivamente.

Dada a palavra ao dr. Procurador
Seccional interino, por este foi per-
guntado como explica o lacto de ter
dito haverem sido embarcados no va-
por «Cruzeiro» cento e vinte e poucos
kilos de borracha por Palmeira Bastos,
consignado a I. Q. Vollozo & C", quan-
do o conhecimento reza cinco mil o
tantos kilos. Respondeu que o coube
eimento apresentado pòl'1. C. Vello/.o
òi C", foi falsificado, porquo Palmeira
Bastos não tem forças para embarcar
tamanha quantidade de borracha o
tdle testemunha viu u quaiitidndo om-
barcada e o sócio de Palmeira lhe de-
claroit que só tinha embarcado cento
o vinte o poucos kilos de borracha e
Boriinuiby, sendo o único froguoz no
rio AlipuilHÍlqilo lèm l. C. Vollozo òi
Comp."

No Tíièzoiiro ESCRINIO LITTERARiO

—10' certo quo chegou o BigtíV
—Ila quatro dins! Ainda uno está

om serviço da repartição, mas já lá
tom estado algumas vezos, para nao
perder o costumo.

—'Pronxe os papeis eleitoraes do
Baixo-Aniii/.ouas V

—Todos... Esta lua porgnntii é
ociosa, O Bigó, em assumpto oloito-
ral, nunca deixou do fazer as cousas
conforme, os chefes lho recoiniiieiulaui.

10 o Sá Peixoto? . .
—Figura nus netas com a votação

combinada. Divino sabe que o Bigó é
fanático polo Peixoto e, para conter o
seu Qiithusiasmo, mandou dar a esto
alguns votos.

—10 o Bigó, se é como dizos on-
thusiasta dn Sá Peixoto, não terá
arranjado maioria para osto':'

Náo creio. O Bigó nestas cousas
não é desleal. Seu fraco é íbrgicar
actas eleitoraes de accordo com o ca-
prieho o necessidade dos governantes.

Mar,, so elle, fascinado pola vi-
ctoria de Sá Peixoto, tivor desta vez
desobedecido as ordens àudivinoV....

—Não terá Coito tal. Alem disso ns
autheiiticas vieram abertas, para se-
rem examinadas. Divino é da escola
do marechal de ferro : Confia, tles-
cinjinnho sempre.

Não reprovo osso seu escrúpulo.
10' sempre melhor andar pelo seguro.

Divino ú juliiladi) um fraudo
eleitoral! Como sáo numerosos os en-
¦am los de fn'lidos

IND1FFERENÇA

(Ao dr. Cunha Mello)
Contam quo uin bardo quo illustroii ferrara
fora ouzado em amar uma prlnceza,
Mas o amor desconhece essa nobreza
Quo muitos por ahi julgum lão cara,

Eis a razão por que, na vida amara,
Eu passo a venerar quom me despreza,
Fico triste, e o meu pcilo nn incerteza.
E1 mais frio que um bloco dc Cairnra.

Porque me foges, flor, quando eu te sigo,
Eu que sou das cainellas tão amigo,
Das quo sio como lú, brancas, de opala?

Abandona o desdém, mulher formosa, {
Despreza este ar soberbo de vaidosa . [
Que, sem cessar, aos poucos me apunhala.

Jiis/íi CnnvAi.iKit.
«ttaattMEgmBBBWB

rospondou que é verdade não ter
sido desviada borracha alguma do va-
por «Cruzeiro» depois do naufrágio,
porquo ollo dóppòntSj sondo então pre-
leito do sogurançá, havia tomado todas
as providoucias, afim de evitar a reli-
rada de borracha quo (oi Ioda salva
por Antônio Gnodes e por esto condu-
zida alé Manáos, sendo de notar que
até hoje não consta desvio de borracha
ou apparocimoutò delia em casa do ai-
guin morador, apezar dello dopoouto
morar nus proximidades do naufrágio
e ter procurado na qualidade do nulo-
ridade quo era, sabor se havia algum
desvio de borracha do vnpor «Cruzei-
ro». An ij." respoiidoú quo sabe por ter
visto vigilantes da Companhia, alim
de evitar qualquor roubo do borracha
do vapor «Cruzeiro», sendo quo 3 pos-
soas encarregadas dessa vigilância não
so apossaram do navio, esperando pela
vistoria que tinham do fazer logo que
as águas baixassem. Ao d." rospondou
allirmativamonte. Dada a palavra ao
dr. procurador seccional interino, ro-
qitoreu o seguinte: So subo como so
explica a diiloroiiçu quo so nota em annos do odado, solteiro, morador na

assignados)-
Antoni

-Silveira.
i Xavier da Gama.

otc. otc.

NOTICIAS
O presidente, da Commissão Con-

trai do Soccorros dos pestosos do Ma-
ranhão, convida os membros da mes-
ma a se reunirem hoje ás 2 horas da
tarde, no logar do costumo.

iciir as actas da
futura eleição, elle tomou Iodas as
precauções contra qualquor trahiçáo,
o entro ellas uma de naturosa iufal-
livel.

Qunl foi olla V
—Mandou o Saldanha pnra o Rio

Branco.
—10 o (pie pôde lazer o Saldanha?
—Preso ao compromisso tomado

com divino, que lhe garanto a inipu-
nidndo dos crimes, forgicará as actas
de accordo com as ordens deste.

10 divino deposita om Saldanha
tanta confiança V

—Não; divino não confia ein niu-
guem; mas sabe tirar proveito dos in-
forlunios alheios.

—Náo te eomprohondo.
—Divino ontrou om transacção

com Saldanha, assogurando isental-o
de todas as culpas om troco de sua
lealdade e dedicação.

Então o Saldanha. ..
Permanecerá uo Rio Branco o

tempo preciso, para forgiear as actas
nunca, em favor do candidato que vai
substituir o senador.

Neste caso a desistência do se-
nador não ollereco mais duvida !

Nem nunca olíorcceu. Divino é
que anda querendo oceultar as ulti-
mas resoluç.òtn, para evitar o toque de
caixa dos que combatem a odiosa
pretensão do senador.

—lOjáé conhecido o noinodacan-
didato (pio tem de ser eleito V

—Nào é mais inysterio. Por estes
dias o eleitorado independente vai
ser agradavebneute sorprohondido
com a publicação...

(O dialogo foi interrompido pelo
Alinhes monoloijando umas tantas
phrases intjlezas).

Raymundo Sampaio
ADVOGA.DO

Esci/iptorio e ¦¦esideiu-i:.,
rua líntroso u* 1 •"», junto ao
Correio.

Visitou-nos hontem o sr. coronel
Antônio Barboza Cordeiro, chegado
do Ceará, no vapor «Planeta».

•Auradocemos.

A borracha dc inaniçoba está sendo
cotada actualmente na razão de. . .
100$000, por lõ kilos I

Eis abi uma plantação que dever-
so-lua introduzir no Amazonas.

10' preciso não esquecer que a bur-
racha amazononso tende a desapparo-
cer o quo, portanto, torna-se necessii-
rio, doado já, proparárinba o produeto
quo a substitua com vantagem.

Depois do fi annos do plantio co-
moça a eolhota.

Nos Estados do Nortedo Brazil já so
introduzio o plantio de mariiçoba o
o alguns delles já vão conseguindo
melhorar us suas finanças a cusla dos
impostos recebidos pola exportação
dosai) produeto. ,

Maranhão o Piauby crearam pro-
mios para aquelies que dentro do uni
praso apresentarem plantações em nu-
mero estabelecido;

Os podoros públicos do Amazonas,
dovom animar ossa nova industria não
só orçando prêmios como mandando
vir as sementes do Ceará para forno-
cer por todos quantos,queiram piau-
tal-as.

O eslado dos nossos soringaés vão
so tomando lastimáveis: já cançados
do fornecer a coiva, dentro om pouco
BÒrao abandonados pólos seus próprio-
tardos por não produzirem quanlida-
de de matéria Cxtractiva quo com-
penso as enormes despezas.

Por sou lado, aquelies quo possam
visar na inaniçoba uma fonte doriquo-
za, devem, por si mosmo, adquirir us
sementes e introduzir o plantio, sem
nada esperar dos governos quo, trau-
zitorios como sáo, pouco se imporiam
do futuro, ostaudo presos unicamente
ás vantagens do presente.

Um jornal iIim K4;k1o»j Unid >s
<The Dospnch», um ucccpeo do
«chauvinismo» nssns ciniprobon-
bívíI. Iirait tulpgri\phíii* do Berlim',
o publicava uma nnticiH em que
so (li iu quo o fiifnío imperador
da Alloiiüinhii clava loucamente
namorado do uma actriz amorica-
na, ini.is (Ji.'1'iddiiie flViTOr, actual-
monto trabalhando na ronl opera.
Dizia mais o jornal amoricr.no
quo o Kroiipfiiv/. estava deposto
;i sacrificar a coroa o o futuro, se .
,i actriz lho con cod osso a mílo de
esposa.

Verdadeira ou não. a noticia
camou sensação na Allemanha.
Uns sorriram se, levando o caso
a conta das fraquezas humanas.
Outros, indignaram-se. vendo no
procodimento do prheipe um ul-
trajo á grande nação germânica,
líffectivnmente, preferir a mão do
uma cantora ao sceptrò dos Ho-
hoiizolern, não é caso que se po3-
sa classificar do muito bom gosto,
além de ser contrario as tradições
da gloriosa linha dos fundadores
do império..

Haja dois annos que miss Ge-
ralmdlne Forrer fez a sua appari-
ção na scena tia opera real de
Berlim, tendo sido pouco notada;
mas a sua recente criação do pa-
pel de Manon, na poça de Masse-
rio.t, deu-lhe uma popularidade
enorme.

Revelou tanto talento o graça
(|iio se tornou o idolo tia capital
alloniã.

Não ó. p ds. de admirar que o
joven Kionprnz, que, segundo se
diz, tom u coração muito vulnera-
vel ás sotas do Cupido, se deixas-
se captivar pelos encantos da ar-
tista victoriadn. Contava (pie os
.seus dotes physicos e a sua alta
posição lhe oITerocessem seguras
garantias de triumpho; mas as coi-
sas deram se de fôrma diversa. A
cantora parece que se tornou ar is
ca, e para osí príncipes praticarem
loucuras não ha como... encon-
trarem cantoras ariscas no seu
caminho.

A Alma
Mamãe, nem todos vão para o

perigo. Outro dia foi para o ce
miterio um menino que tinha
morrido; o seu papae e as suas
irmãiizinhas acompanharam o cai-
xão. e choravam tanto que me
faziam pena. lão a chorar; fiquei-
le menino tinha sido raiiu, não 6
verdade'?

Não, naturalmente foi sem-
pr.i bom e sua alma, emquanto
choravam suas irinans, já estava
talvez no paraizo,—Alma, mamãe! não sei o que
é, não çòmprehenclo bem.

Maria, acabas do me .dizer
que tiveste pena de ver chorar as
duas pequeiTiiclias.. .

Tivo sim, mamãe; tive muita
pena.Ora bem, que é que no teu
corpo estava desconsolado e tris-
toV Eram teus braços?

--Não, mamão.
firam as orelhas?

--Ch ! não, mamãe,
''entro».

--Esse «cá dentro», filha,
tua alma, que so
entristece, (pio te repreliende
quando fazes o mal e quo está
satisfeita quando praticas o bom.

GriiliUA J.UNQUHIttO

era «ca

e a
alegra ou se

A jaaa ) 9 — participa ás oxins. la-'J"Jiuilia.H 
quo tom muitas

novidades, no.ita opticii o vondo barato.

Foi hontem recolhido aos co-
fies da inteiideiicia a quantia de
-tíiOSOOO reis, romettida pelo dr.
chefe de segurança publica, pro-
veniente de multas impost s á di-
versos jogadores, pelo o subpre-
feito Antônio Guayeurúsde Souza.

Veio trazer-nos suas dospedi-
das o sr. coronel Ozorio de Paiva,
digno commandante do .'!3.° ba-
talhão do infantaria, quo vai es-
tacionar em Belem.

Desejando lhe boa viagem, es-
peramos que o brioso batalhão de
seu comniando ao chegar no pou-
to de seu novo destino, encontro
eguai acolhimento ao que teve em
Manáos.

Ante-hofitem abateram-se no
matadouro publico desta cidade,
-1;) bois, 2 carneiros e 7 p i cos,
pesando 6.73;! kilos.

Assembléa Ooiiimercial
Realisa-se' no dia 5 do con ente

a posse dos novas directoi es eloi-
tos para gerir oa negócios desta
prospera socioilado no exercício
corrente.

Agradecemos o convite que nos
foi feito, para assistir esse acto.

A turma encarregada do ser-
viço dc dosinfoeção Municipal de-
siufeçtou aiite-hoiitom ifcsta ci-
dade um diversas ruas o praças 10
boccás de lobo o sargetas,

CIMENTO
B.irJsís *&í*.ilit.d!<)

O melhor que vem ao mercado;.

garantem a qualidade o vendem a
preço redimido

-BARATA JU-
NIOR ê O'. Rua Guilherme Mo-
reira n. Dell.



QTTO V-AJDISa ?

Sebastião
e o anjo

3-171

S. Sebastião, estando muito nceu-

jiiulo cm ouvir os sons inuumorps
devotos, uu» iij. mdooiiiiilo-llii) os bo-
noliciiis feitos duranto o iiimo, on-
tnw rojjaudò-ll u ftivoros novos, uno
tovo tempo pnr ti iiiivir ns proitos
dos políticos, oni gorai muito estou-,
sus o ínassadoras. S. Sebastião eba-
inoii cniiio mu mijo d oncni'i'iigou-0
do tomar nota do mio os poucos po-
diiiiii, n vir dizer-lhe tudo dopois,
nHiu do providenciar como fosso dó

justiça.
O nnj i nfii) gostou muito du, in-

cumlionciii. Rculinonto só inosmo uni'
Biinto como S" Bobastiilo podo tor pa-
eioiicià para aturar tal osJibçío do
devotos.

—Já sei, disso com us suus inins o
anjo. ViU) poilil* todos LJUQ II llioillll'-
chia soja restaurada... E' Builipro n

iiiosino cniilnr, quero di/ou: ósoinprii
o niosiiii) roiiar.

Ií foi ouvir ns pi eco*.

Ao ciilii) di*. muitas lioras foi dnr

conta ii S. Sebastião do fiitlganl.0
trnbiillio do quo su incumbirá.

O glorioso nmilyr estava risoillin,
muito uatisloslo, com uiiin porção dc.

Iloros quò rocobòrn du torra.
— Então? perguntou.
Uft'1 fez o mijo. O mimara dns po-

liticos ií quitsi tili grahdd como o

dus legiões colostos. Ouvi nlgilns uii:

HioirÒB o deixei os outros pura do-

p()Í8.
—Nao oitarns • .mulo? Os su-

biistinriistas nilo tfto tontos ussim.

Suo muitos, mas não om tão grande
numero.

—E' quo o nii.ni'1'o croscou. Nilo
iiiiiigina quinitii goiito estivo n ou-

vir.-. ,
—E disser» alguma coisa do novo

os nieiis dovotOsV
—Uns diaura mais ou monos isto:

cMilllgroBO Bttlltol Ollmi puni o nosso

Ha duas misérias, como ha duas
riqiiésaa.

Uma allcctao espirito, a outra
não p -rtenco senão ao corpo.

A miséria corporal so revela no
mendigo que anda du porta em
poria excitando a còmmiseriiçad;
na viuva quo estreita ao seio ex
ilãüsto a creança quò lho reclama
as enriciaa; no orphãoquo da cel-
la de lira lisylo eleva osseus olhos
ao céò procurando enlre ob cheru-
bine iiiiein o ponha em rolaçfli
com os auetores dos seus dias.

A miséria espiritual, oh ! a mi-
seria espiritual habita em palacioB,
passeia cm cochos, anda coberta
de nriniulios, a ir as t a luxuosos
trens. Tanto se vè debaixo da se-
vera toga do magistrado que; com
l,raii(|uillidaile pastriOBii, pronuncia
uma sentença do morte, como en-
Ire as franjas de bordada cortina,
que occulta ntíiiz de si amores a-
dulterin s; tanto se descobre em
veiierávois cabeças, orladas com
oa (lindointia dos annos, como noa
'•ijiiilhoa aiiiila não abertos aoso
,no da alegre biiui; tanti se mos-
tra resguardada cm sumptuosa
cathedral e ainda sob ornamentos
sagrados, como entre as vestidu-
ras da iinpudica meretriz

K' o verdadeiro assassino que
se occulta entre as sombras, que
fere, que mata e que, depois de
perpetrado o crime, sabe oceultar

pai/,! Livriu-o das settns dn iidvorsi
iludo, pendo lim nos inales quo lui

tnnio tempo nos nflligoni. Vfido a qno
estado inisero ebogou osta torra!»

— E outros . ..
—E outros ili/oin: «"Milagroso snn-

to! Pondo isto tudo «baixo! Esta Re-

publica não podo contiuunrl O pai'/
vai ii puni! Já quo os homens aqui

níio lôni siiiiguo, vnlei-iios vós com

o vosso l)riu;o lortis! Pondo tudo isto

abaixo!» Vi logo, por ossos palavras
todas, quo os Bobartinnistns estão di-
divididos om moderados 0 exulta-
dos.

—Engauns-to, mijo. Comproboudo
agora porqno diaos quu os sabastia-
nistas croBcornm tanto. E' qno não
(invisto só sobasliauistriBÍ inns iam-
liem ropublicanos,

—Uc.publicanosVi Sorá possivel?
Ah! Agora porcobo: os ropubliçanos
silo'os quo so liuiitnm a pedir quo
os meles do paia tenham lim. Os

Ui ,11,'ircliistus silo os. ano . . •
—Enganas-to iiinuii: os quo po-

dom que. venha tudo abaixo sào jus-
lamento os republicanos.. •

—Ailbosistati ...
—Nilo; históricos o alé prchistori-

cos.
—Pois olho quo quem os houve ...
—Tens razão. A confusM) ó fácil,

Eu vnOBino já custo, pelas falas, n

ii distiiigui|-os...

Jl, ;*c r.ortcr

OS3làoda [floda ">c -bou grande
801'tiinento de.chapeutí de sol, alem
de outras nóvidadi*s que niereüem
attenção.

Pela policia
Permanência du hoje :

cuidadosamente o seu delicto, ain-
da mais, sabe fiissili^r com a ap-
parente aureola da virtude.

. Quando passa ao nosso lado a
miséria corporal, é difflcilnflosèn-
tirmos repugnância. Os andrajos
são muito repulsivos Quando pas-
Sii a miséria espiritual... quem,
que tenha bom g sto.se não com-
praz em bater palmas V

ÀquellaB sedas, aquellas gazes,
aquelles rubins, a(|tielles perdi-
mes não são, porventura, a es-
pressão mais graphica do bom
tom ?

Que importa, pois,que para po-
der ostentai-os haja mediado uni
crime V

Quo importa que para vestir
um corpo se tenha despido uma
alma?

A sociedade applaude. Tal é
também a miséria social. _

A miséria do espirito é lepra
contagiosa (pie se transmitte de
geração em geração, de vida em
vida.

Quem (Tolhi se acha coberto,
largos séculos leva a purificar se.
A miséria do corpo6só um gemi-
tio, um ai arrancado ao coração
para dcspertal-o acaso da sua pu-
nivel indolência, mas quo, passa-
da a anciedade primeira, (lias de
verdadeiro júbilo proporcionará a
quem resignado a haver sabido
soffror.

Aquella ó o diamante que des-
lunihra, que euerva, quo cega,
que fiis-iina, arrastando não pou-
cas vezes até o crime.

Iísta 6a pérola da alma que re-
íliiue. que einbalaama', que puri-
lica. conduzindo quasi sempre até
o mnrtyrio.

Almas sensatas, escolhei !
1 or nossa parto,bem haja ami-

seria do corpo, e mal haja a do
espirito !

Quimlin Lopes.

Eíitre oa ars. Texeira Mendes,
vice-director do Apostalado posi-
tivlsta- e barão do Kio Hranc.o,
ministro das relações exteriores,
foram trocados as seguintes car-
tas:

Orãere, lucòrc et dirigere -lgre
ja e apiistolado positivista do Hra-
sil-Rio de Janeiro, 10 de Mol-
zés, de 11(1 (10 do janeiro do
1904)—-lllni.sr. 1'aranlio du llio
Branco.

Agradecendo-voa cordialmente;
em nome do Aposfolado positivia-
ta ilo Brasil, a benevola reincB-ia
do impresso relativo ao tratado
do Acre o documentos aiinexo.i,
peza-mo ter do lraiismittir-v,.8 á
expressão da magna profunda que
nos causa ver o vosbo nome em
um acto que, estou convencido, a
posteridade ha de deplorar. Sau-
de e fraternidade.—R. Teixeira
Mendes.»

«llio, 12 de janeiro do 1004.—
Illni. sr. Rayimindò Teixeira Men
dea. Muito cordialmente agrade-
co a carta com que me honrou o
a expressão tão sincera, leal e
delicada do seu sentimento, sem
pre merecedor do meu maior res-
peito sobre o accordo ti que o
Brasil chegou ultimamente com
a Bolívia. Posso ter errado, mas
estou persuadido de que os nego
ciadores desse tratado, tauto os
brasileiros como 03 bolivianos, fi-
zemos uma obra de pita e confra-
ternisacâo, attendendo a altos iu-
teresses dos dois paizes. Kssa é
também a convicção dos pleni
potenciarioB e do governo da Bo-
livia. Não pude achar combinação
melhor do que essa para —sem
danino, antes com gr ndes van-
tagens para a Bulivia—evitar a
repetição das luctas a mão arma-
da entre os nossos compatriotas
do Acre e os bolivianos, além de
outras complicações dahi resul-
tantos.

Oom o maior apreço o estima,
tenho a honra de sei* do v. a. ad-
miralor c muito aftenlo e obe-
dieiite Hervo--7ií'o Branco »

Pela Hyfflo.io
O dr. AHVe.dn Araújo, reniotlcu a

lista dos passageiros dos boteis Adit-
.nast.or, Onssina e do frança, óncon-
Iraiiilo-ns cm [íorloita saúde.

—-11111111111 (Instai), regente, da Esoo-
Ia Normal roqnoroóaò sr, vioe-govor-
nailor do Estado n sun aposentadoria,
ua loriim da lei.

-Pode" serabigiidn o prodio da rua
llpurique Martins, de propriedade, do
sr, José G. \<\ Villas-Dóiis, emvirlu-
de da visita sanitária procedida.

—A Directoria do Terras, enviou o

pedido de modicilllioutoi! necessários á
colônia Hoilro llorges.

—Joaquim CãriloBO .Veros, empre-

gado nesta repartição reqiieroo trinta
dias de liõõiioa para tratar do sua sau-
de.

—O dr. Alfredo Matta, mandou hon-
tom reparai os nrreios do carro do
sorviço de dosiiífoçilò pelo sr. An-
tonio Moura, pela importância do
duzentos mil reis.

Lauro Cavalcante, professor da
Capital, acbanilo-so doente e proei-
saudo tratar-se fora do Estado pódio
noventa dias do licença.

—O dr. Alfredo Matta, communi-
couaodr. lionriqno Alvares Pereira,

que está designado para a fiscalisiição
sanitária de todas as eiiiliiireaeóes que
entrar neste porto.

, — Pela directoria de liygiono foram
reinetl.idnsao ao sr. vice-governador
do Eslado as copias dos termos de ins-

poção de saude a que foram submotti-
do3 os soguiutes t'unccioiianos: Ba-
cliarol Manoel José Pinto, Juiz. Mu-
nicipal de S. Folippo e d.d. Maria de
Kou/.a llrioiios o Ainnnda Almeida de
Carvalho Cavalcanti, professora pu-
blica.

íüinüíMid*) liiMlo IDcíIí-kI.»
Thn sempre em deposito e vemdem

barato
Barata Júnior & Comp.

Rua Gullheeme dloreífa ns. 9 e 11

uaja 3 1 —Knorino sorlinionto mas¦J*",liriiiiiii(ido.s 
para eriaiujo

donde 200'roiselma.para 

Pola liitondoncia

O porteiro «lu Inleurtcncln aclia-
bo aiit.orlsado upugnr 500 róis por cada ralo
vivo ou 11101 to, quo llio lor apresentado,
doos os dias dai 8 íih-I lioras da tardo,

Pelo cciníiorio
hontom inliuuiados os cada-

"olat,

Na Bubprofeitura, o sr. Antônio
Qiijiyciirii8, escrivão Asceiiio Me
neucoiu o agente Marcellino da
Fonseca.,

—No serviço externo durante
o dia, o sr. Alberto Pinto com o
agente Oscar Von lloondolhtz.

--No serviço externo durante
a noite, os sra Branle Pinto e
Marcello Benevides com o agen-
te Santos Kalcão.

— Na Parada Pelintro,o sr. -loão
Menezes com o agente Joaquim
d*e Oliveira.

—No Bairro do Moco. o sr. Fio
rencio da Silveira com o agente
Olympio Wergett.

--No bond de Florea, o sr. An-
tonio Barbosa com o agente Ke-
liciiino BèntcB.

- No 1." districto, o sr. Mar-
cello Benevides com o agente
Santos Falcão.

-No expodiente. o agente Be-
nedicto Américo.

-No Rl-Dourado, o sr .loão
Braga com o agente Guiüíermiiip
de Oliveira.

-No Circo, o sr. Anlã" Souto
Lima com o agente Pat leio Lou-
ro.-

-Na Avenida Eduardo Ribeiro,
o agente José Rodiiguos,

-No expediente, o agente (lui
llicrinino da Silva.

jíH)pyjVW
Café Cantante
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Empreza fnetallo & Soanes
PAIÚÍ-MAXAÒS

Rs-poctaeulos todas as noites

hxioíhihnth nn montum

Petições c despachas:

O coronel superiutendento inti-
nicipal despachou hontem asse-
guintes petições:

Josó Maria Fernandes.--Ao dr.
engenheiro pára informar.

--Dusendschon & C.\—Ao dr.
engenheiro para informar com ur-
gencia.--Agostinho Pinto da Costa.--
Ao dr. engenheiro para informar:

-Antônio de Souza Caldas e4
João li*, da Costa Fernandes (at-
testados).--Pague se em termos.

-Almeida & Trindade.--Ao dr.
engenheiro para informar.

Francisco Antônio Nunes.--
Idem.

-Gomes & C.V-Ao adminis-
trador do mercado para informar.

—Bento Rodrigues —Ao liscal
para informar.

Géotto Santpno.—A 2." sec-
cão para informar.

—Raymundo Bayma do Lago.
—Sim, mediante recibo.

Cesare Veronese &. C.\—
Sim, pagando a licença.

--Brocklehurst & ("'.".--Como
pedem; pagando o quo é de di-
reito.

—José Foitimato (conta}.--Ao
dr. engeiigeiro para informar.

iMiram
veros de:

José da Silva, filho de João
com L'1 nunos, cearense, solteiro, sol-
dado, victima do derramenlo bilioso
impaludismo.

— Um footo, filho de Uiiynniilo Cos-
ta Riboiro, amazonense, nasceu morto.

—Lui/. lillinde Antônio de Sou-
•/.a Bomlim, com li annos, ainanonense,
victima de iute.rite aguda.

—.loão 1'inlieiro, ill lio de Manoel
Pinhoiro, com 20 annos, solteiro, vic-
tinia de eacliexia palustrò

—Marcilio, filiação ignorada, ida-
de ignorada, brazileiro, estado ignora-
dn, aspbixia por subinersiio.

—Manoel da Nativiilailo.liliaçfio i;;-
nora-se, beri-lieri.

—Raymundo Pereira (lo Mello, li-
llio
com
mo.

—lio/alia, flllia de 
'.aureiitino 

Ma-
noel da Lü'/, com !• mezes, aiiiii/.oiien-
se, lebre palestro.

I.ui'/. Vietal lillio de Belfoldo Paiva,
com 10 mozes, cearense, febre palus-
tre.

1,'iiiirdiiH-iiiariiiliii, iiliin do ni!oiii|iaidinr as
evoluções du (fliorra,

--A Imprensa lio Vlonim •! conaiirn ao ,1a-
pilo o acousa oh Estados Unidos por toroin
oHliiiililiido a (,'iiorru oqliollo |iaiz.

¦•Úoilsta (1110,0» golos blòqliolãiil os navios
russosaiièorados oni Vladivostoidi, impo-
illiido-ou do ir em Bocubrro da osquailra do
mar AiiKirolIo.

•¦Os russos iriarcliani ora dirocijüo a
Seul.

-O almirante Aloxoioll' ordenou rigorosa
còiislira nos tòlogrãíiuhas,

-AoHi|iia,lr.'ijiipouo/:i (pio dorrotoii a rim-
ia ora uoiiuiiaiiiliida polo almirante ''"ago.

Os^/apoiiozos oçuiijiãrain Massaitiplio o
Plldáll, ini|iiirtantoH idilados du (Joróa.

O niiliailo doorotoii o estado do sitio pura
tiniu .lapAu.

A BÓiln do grivoruo jiiponoz soru uiiidada
pura Kuioto, iddádo mais pronliuu do limo-
tro das oporroóos ípio Tol( io.

—O czar Nioolau, iiiHpoixioniindu os ar
Honaos o os quartéis do 8. PlitursUtirgo,
loi ooiistuiiloiuoiito o doliriiiitoiiionto ue-
oluiieido pólos soldados o polo povo.

—Oonstain om S. Potorsliurgo os so-
guIntOS dntullios do novo lioinliardoio do
Porto Arlliur, do qual resultaram projui-
zos pouco i:o'.isidoruvoÍH.'

As lon;as russas ioraiu atacadas.
A osquadra jupouozu, composta do lu

navios, surgiu á visla do Porto Arthur,
rompendo o lioinliardoio. Os russos rospon-
iloraiii com ilonodo, loiiiaudo parto na lucta
vasos do guorra o fortalezas.

O loiro durou 1 hora, muito nutrido du
parto a parto.

Depois os juponozos se rotirnrani levando
rumo do sul, tendo soIVrfdo avarias 1 cou-
raçuilo o .'/ cruzadores russos, todos al-
i'.uni;adi)s pulos projòctls inimiges acinia
da IIiiIih do llutlláçao.

Foram Instgulflcaiitos as baixas—10 mor-
los o B7 feridos--o do sumimos Importância
oHtritíçoa '»iii lortalu/.íirt.

—Circulou om '1'okio a noticia dn se lia-
ver travado cmnliato naval em Clioniiilpo,
sendo os russos dorrotados.

—Noticias ofliciaes do S. Potorsliurgo
asseveram que os navios russos atacados a
íiouto continuam Hiictiiãrd v.lo sor urgon-
tomoiito roparados.

—Consta om liondros que o ultimo lioni-
liardoio de Porto Artluir durou Üõ niinutos;
que oiicalliou um cruzador japonuz quando
luzia ovolllcOos porto du costu.

—Cliegon tologrumina conllrmaudo a
noticia do batalha naval om Ulipinulpp,
sondo aprisionados os cruzadoros rusuos
II'ariao o Kariàls. A osquadra iaponoza

so (iompuubã do 7 couraçados o H cruza-
diirns.

Sobro esta batalha chegaram a S. Po-
torsliiirgo as logllllltos noticias;

A aucRo começou as 11 horas do di»
o so prolongou ató 3 du tardo.

(Is juponozos venceram ainda.
A osquadra russa dlspõrspu-so, perdendo

2 cruzadores.- o Kitrlnt-, quo loi mottldo
a pique, e o ll'<i,'i(i,/, quo foi incimdiado

Parte da tripulação loi loita prisioneira
quando buscava roiugio em torra.

—d czar lançou um manifesto A nação,
documento quo Impressionou proluuda-
monto.

Consura o .Tapilo pola ruptura do rola-
çòos autos d» conboior os torinos da ros-
posta e encetando as liostilidados som
provia uotiltcaçUot

Toriniiia rogando*a Deus quo so amorclo
do seu povo o aliouçòo us armas russas

—Jornaes do liondros dizem constar quo
o govorno moseóvitò dou ordens para vol-
tar A lílisslá uma osquadra quo so dirigia
ao extremo Oriento.

Polo oxtnii.fflHro
POHTUOAL

(/1/i{ /,S' dc. janeiro)

Prosoguo a viagom do sr. Joilq
Franco. Km Vianna dn Castello, o
antigo* loíadistajoi recebido com en-

tliusiasmo, mas lílTtHW**1!! ' 'iij^Porto,

Falou no Coritrò liogdnuradüi l.ibe-

ral, reeditando as suas costumadas

aHiriiiaçfics. No jantar (pie lhe (oi

ollereoido, abriu a série dos brindes

o conselheiro Mtilhoiro Reymilo, qüo

principiou saudando a lamilia real.

D sr. João Franco levantuiulo-se foi

alvo de grande ovoçitq. Cs àpplau-
sos redobraram quando elle se pe.ni-
tóneiou dos erres da sua administra-

çilo ]iassada. O seu discurso pode
syutliotizar-so n'isto: só se pode go-
vernar com a opinião publica, O o

apoio du opinião não so obtém se-

não com' o respeito á liberdade e

intuitos dn progresso. Além (Pestes

houve ainda brindes levanta los pelo
abbadc do Santa Loocadia, Mello o
Soiiíti, dr. Antônio . Nogueira, José
Novaes, dr. Martins de Carvalho e

novamente Malbeiro Royinão.
No dia 15, o sr. João Franco se-

guiu pnra Braga, sondo muito con-

corrida a sun despedida. Abi espe-
ravnm-n'o mais 2.000 pessoas que o

acelainaram. O chofe regenerad„r-
liberal dirigiu-separao Orando Hotel,
acompanhado pólos manifestantes,

quo enchiam muitos trens. No hotel,
o sr. João Franco discursou, roierin-
do-se as acclamaõces.

Onde, porém, a recepeín* feita ao
ex-ministro

Ah Joiii'i «lu ¦frJiicor.n

Soliro o loilao realizado om Pariz, das
jóias ila Prlncoza Januarla do /iourbon
ein-oiilrainos ngora uos jornaes fraiicozes
poriiioiioros sobro essa venda O produeto
total das jóias attiligiò .ásoinma do 8E3.00O
Iraiicos. K as principaos jóias, com os
seus rospoctivos preços, Ioraiu as sogiiin-
tOHt

Uma cadeia de cinco graildõs osinoral-
das om fôrma do póra, cravadas om burlo-
quês do brilliaiitos, 130,00'/ Iraiicosi um
brotilio liotn unia oHinoralda cüfcftda üo
luilli.iiiloH, o pérolas, 'l.-iOOíM francos; ou-
tro broche, com uma osiiiorablu còrcadii do
de lirilliantes, 113,200 Iraiicos: um colar du
tros lios di. pérolas brancas do Oriento,
107.(100 Iriiriçosj dous hrnçplotos do pérolas
com fundadores de brilhas, 'll.IJOil francos;
iiiiiíi uva ÜO paralflO com iiliuim^iun 'In
lirllliliiitos, li.UliO trancos; um adereço do
KruuatlnH o liiilliíiiitm, \f),Q0p IrauiiOH* um
nrauulüto du brilliàntQH toiulò ao contro
uniu iiiiniutiira, 1'eilro II jovoil, em grau-
do unliòrnioi ly.550 .rançou.

mais alorosamente se

revelou, loi em (íitimnràes, seu an-

tigo circulo. A cidado estava om

lestas, as ruas engalaiiiidas, os sinos

tocavam, o o commorcio 1'oclioii as

suas portas. lOstralejaram dezenas de
do foguetes o inundavam o
os sons musicaes das bandas

lo o conselheiro Franco outrou
dra Ciiiinaràos. O enthusiasmo íoi in-
discriplivel. O povo quiz levar em

dúzias
espaço
([iianil

Conselho
•Mas tú. ilás muito na vista!
—Moça quo a todos namora
Das tias lica na lista:
0/i cubras bons pulam lóra'

(inibindo o que ha, vílo-so embora,
Pazonilo cruz & conquista.
A gente toda de agora
Nào cabe atila—é artista.

Dá trólil si', a um aujuoito.
Hogura um jittlit (iom ffuito;
Hoglira einqiiunto estás verdo 1

Tonto na bola, Cal ila I
Paz o quo digo. Acredita.'
r-QllOiri ludo quor, tudo perde !

HlTIl.

é^ALFAIATES^
fintonio p. Cafnelfo e Silvestre Silva

Podem ser procurados para os
mysleres de. sua profissão

Büailunipai u, 15, por cima da
Casa Turry, l.» andar.

(17:-—ra.)

Huinoiisnío

de Joaquim Pereira 
"' 

da Silva,
annos, aninzonense, impaludis-

Cimiento Ií<m"í<» OkuiOulo
'lêni sempre em deposito e vendem

irato
Barata Júnior & Comp.

Rua Guilherme Olopeira tis. 9 e 11

Polo fórum
c-fo oMinavitt cm 2 Ue. IIIIIIVO de /;/'/./

Prolííiças

«1 Uuo
Iro, protos o
dento.

(Jhapoos
cômodos e i

, q "1 -recoliou para lioinom,"-""clinpoos de colhi o lei-
do coros o que ba de muis mo-

le palha du Ilha ilu Madoira,
logaiitèa a /0$000

Queira :

A111111 liittii;, moradora ,*i rua
BiVífoSò ii. :iii, i|iieixti so do (pm
a su-i visinha iinipava com pnn-
çiuja,

MuUu,;
Por oITeiiBiiS :í moral foi iiiult.n-

du em 80J"* lü'0 o imlivuliio .luso
Miguel

CIMHNTO

O melhor que vem no mercado;
garan tem a cjualidaile e vendem a
l»r*«v° tóduáido

Faz annos hoje a senhorita lnáh
dou Santos, filha do sr. Antônio
Riunoa dos Santos.

—Passa hoje o iinniversario na-
talieio do sr. Raymtindo Bòa Vis-
ta. auxiliar do coramercip desta
pruea.—Festeja hoje o seu aiiniver-
sario natalicio o sr. Cnpitulino
Pereira da Silva, commerciante
110 rio PurílB.

—0 sr. Jeremias Oavalcaiite,
funccipbario publico, festeja hoje
u passagem do seu anniversa-
rio.

—A senhorita Maria Margarida
Cabral Ozorio dos Anjos, irmã da
exm." sr.il ti. Gertrudes Cabral
de Arauji) o ciiníiada do sr. Albi
110 Gonealyes de Araújo, con-
tractou casamento com o sr. Apri
gio Alves Barreira Cravo, com-
ràercinnte desta praça.

—Completahpje mais um anno
em sua preciosa existência a se-
nlipHt.il d. Laura Silveira, filha do
sr. Targinu da Silveira,zeloso em-
pregado do commerci'.).

--Mais um anniversario dc útil
e feliz existência conta li je o sr.
,J. II. do Barros Braga, commer-
eiáíite desta praça.

Seus numerosos amigos prepa-
ram se para saudal-O"

--Passa hoje o aiiniversnrio na-
ti,licio da exm.1* sr." d. Amélia Cas-
tello BraiícO de Oliveira, sogra
do íiiiijor João Leandro Hermes
de Arnujo. conceituado guarda-
livros ,1a casa doa sra. Burros &
Bevy.

Acha-se nesta capital o talen-
toso estudante Flavio do Castro,
filho do sr. dr. Breteslau de Cas-
tro.

Saúdaraol-o.

tL't<r.-i'tN c«m»|>le(ii.«» o
bacias coniniuns. Vendem.

Solto Mayor & Ferreira

1SII [ M

dos.
mandou

niar & 6'*. Rua
leira im.Oe II.

BARATA JU-
Guilherme Mo-

No vapor «Planeta» seguiu hon-
tem pnra Alagoas o sr. capitão
.lonalhas Matfcá, empiegado do
commerció,

São esperados no vapor «Her-
mano Alvnres» os si«. Avelino
Chaves e B. Vieira Lima.

Quoròinos votiü*'

O SEXO Flt.VCO

As senhoras do Arágilay dirigiram ao juiz
do direito daquolla comarca o soguinto ro-
qiioriuioiito :

.llim. oxiu. sr. juiz. do direito--As abaixo
assignandas:

Uousidoraiidoqiie, coiuqiiauto a (lonsti-
tlliçilo da üopiiblicu lira/.iloira nito faculto
positiviimonto o direito de voto á mulher,
mas Bondo corto tainbom quo ella não llio
voda esse direito e tüo pouco os regula-
iiionfos eloitoraos vigentes proscrevam im-
poiliineiitos para que se inscrevam eleitoras;

Considerando que o direito de voto á mu-
lliur o facultado om muitos paizos civilisa-
dos, como os E, II. do Norte, a Austrália, a
Noruega o outros;

Considerando quo os trabalhos oloitoraus
liao dispensam o concurso da iiudlior pro-
vando assim asila capacidade o discerni-
mentos intolioctuaos para encarecer o sen
voto;

Considerando quo a lei fundamental do
nosso paiz estabelece igualdade do direitos
som roHt,rioi;òos--prhioipio osto que so ba-
sôu 110 «igual juz que todos têm nos bono-
lidos resultantes das lols o nenhuma, razilo
lia para quo os tas favoreçam mais a uns do
quo a outros .como observa Kamou Salos
0111 suas «Lições do Dlroito Publico Consti-
tucional .

Considerando, llnalinouto, quo iiunliuiu
motivo ba para que sojam oxcluidas do alis-
tamonl.o eloit.oral--ma's mio tnndo certeza
que os sons requerimentos sojam áucoitos
por osso jiiizo--vóiii perante v. exc. poilir
pormissão parabaliilitarem-KO alim do sons
noniofl sorom incluiilos na qtiàliiiua^ilp do
ololtoros ilo.stii culado, do coníorniídaclü
com o rouiilauionto eleitoral em vigor.

BE It M.—Saudo o fraternidade—Ara-
(,'imy, So dr* janoiro tlíi lOól.

(> iríngÍHtradõ, citaüdo os boi loa oxpiriolós
do Luiçrocia, de üarmolia, da mão dos grac--.¦lios o dado Ooríülnno" rospondou dourada-
menlo quo o logar da mulher ó om casa, ao
ludo do marido o dos lilhos.

OLD ENGLAND
ciiiu», 

"l*or'tii^'im/> 
Bii-

%Uyf., i%nvinnnl
G7d—26

Uniu divisão japonoza bloqueou dentro
do porto de Cluuiiulpo um cruzador o uma
canhoneira, russos.

—A' ultima hora sabia-se om Londres
que, terminado o combato do Porto Arthur,
a esquadra japonoza, parecendo som uva-
rias, operava com lonliduo uniu retirada no
rumo do sul.

Os navios russos collocarani torpedos na
entrada do porto.

O Chile respondeu iiogalivanionte a
uma proposta Ia Kussiu pura a compra do
liilVtO.H.

—O governo dos Estados Unidos convl-
dou as potências para fazerem sentir a
liussia o ao Japão o dever de respeitar a
integridade da China durante a guerra u
dopois (Volla.

Consta 0111 8. 1'etorsburgo que as ava-
rins dos navios russos após o primeiro com-
baio nào tiveram gravidade

O sr. üoclussóom reunião do conselho
de ministros iloclaroii quo a França; acco-
denilo ao convite da Kussia, encarregou ao
ministro em Toldo do proteger os in-
torossps dos siilulitos russos o estabelecidos
no Japão. •

—A guorra assume um caracter angus-
tioso o alarmante em toda a Europa.

E' extraordinária a repercussão da lucta
nas outras potências.

-O czar loza declaração formal da guer-
rauo dia h do focoroiro, As ,;í lioras da tar-
do.

—O gabinete do Washington resolveu
que os Estados Unidos niantorào absoluta
noiitralidado.

—O logo do combato de Porto Arthur,
assovora-so, durou H lioras.

As bombas japonozas incendiaram bair-
ros contraos da cidado.

Morreu alugada parto da tripulação dos
navios íUiuulrulos.

Em S. I'otnrsbiirgo o onthiisiasiiio pola
guerra é cada vez. maior, ternando-so a
campanha muito popular.

Os estudantes se olTerocom para o sorviço
militar,

Não cessam os comícios na rua, ondo ó po-
ilida a guerra ató o extornilnio do Japão.

—Seguiram para o oxtromo Oriento o al-
mirante Skidloiflf, quo assumira o com-
mando da esquadra, o o estado maior do
exercito em operação.

—Assegura-sp quo o Chile vendou dlvor-
sos navios do (juorra ao .lapão.^

—Tològraroina áqúl rocobidò informa que
ó osporado om Sliangalltiian um batalhão
de tropas trancozas, nito oecuparão as for-
talezas evacuadas pelos russos.

O pavilhão tricolor sorá hasteado nos al-
liidldos lort.os.

Contra isto protestou um oflicial ingloz.
--A osnuatlrii americana das Felippinas

seguiu para a Cliiua,
--0 sr. (liolitti declarou perante a cama-

ra do líoioaa inteira neutralidade da Ita-
lia mi guerra.

O Siimino Pontifico tolographoii ao vi-
gario apostólico na Coroa rocòminondando-
lho toda a neutralidade anto a lucta o que
prostasso socoorro aos lorido.i, organisan-
do um serviço do missionários,

—Osr. Coiubor iloclarou quo a França
do modo algum impedira a liberdade do
acção no oxtromo Oriento, SB|n provia cou-
sultu ao parlamento,—O grão duque Miguel, nctiiiilmontu em
Cannos, disse que n esquadra russa atií
agora não entrou em combato algum sorio.

—O govorno chileno tolegrapllOU aocon)-
mandante do Btiquçãafto, actiiiilinonto na
Ilalia, que zarpo para o Oriento, com os

Prosidoiicia de oxm. sr. dosoiubargador
líaviuiiiido Perdigão; societário, Adelino
Costa.

A'hora regimental, presentes os oxmos.
srs. desembargadores Usvinnndo Perdigão,
Ainancio (loiiçalvos, Souza líubiin o Luiz
Calira., loi aborta a sessão. Lida o appro-
vuda a acta anterior, doram-so as seguintes
oceurronciaü»

Mitnáo. -Embargos ao acconlain — l'.m-
bargante, .loão Martins do Araújo —Km-
bargado, Antônio da líocba Wauderloy—O
oxiu. sr. desembargador Amando Qonçal.
vos requereu a convocação do um juiz vis-
to ter so declarado Suspolto o oxiu. sr. des-
oinliargudor Souza líllbilll,

Vista—'1'ollVi—Ifocursn criuiii—líucorren-
to, odr. juiz do direito—Upcòrrldo, Maxi-
uiiauo llarbosa llatalha—O oxm.
oinliargudor Ainancio (lonçalvos
dar vista ao exm. sr. desembargador pro-
curador gorai do Estado.

Accordào - Foi assignados os accordãos
proloridos uos autos seguintes;

Manáos-A ppelluçào eivei—Appollanto,
o dr. juiz. do diioito dos leitos da luzonda-
Appolluilo, .loão Vilhena do Aquino

Julgamentos—Manáos—Petição de luilmu
còrpia—IinpÒtrailtO, o dr. Solou Pinheiro
0111 lavor do lloaventu a Monteiro—Foi
convertido o julgamento om (loligoncia
alim do requisitar ao juiz lorinudor da cul-
pa, os autos em doligencia original por
unanimidade.

Idem, Idom—Impetrante, dr. Itaymnndo
Sampaio, om favor de XiooláoTorres—Cou-
vorteii-so o julgamento sem doligencia alim
du sor Intimado a comparecer ao Tribunal,
0111 sua primeira sessão, o roqueronto du
pregão de conformidade com o artigo UU
do regimento intorno deste Tribunal con-
tra o voto do exm. sr. dosenibargudor
Ainancio (ionçalvjps.

Idom—Petição de graças—Impetrante,
Joaquim Alexandre Soares

ldem, idem—Impetrante, Manoel Car-
valho dos Santos

Idem, iilein—linpotranto, Álvaro For-
naudes do Oliveira—Por unanimidade não
tomaram conhecimento devido não estaroin
decididamente instruída.

-Foi juiz semanário o exm. sr. dosom-
hargador Souza Uiibiin.

triuniplio o irroquioto dissidente re-

gonerador, (pie so íoi hospedar i»/

palácio do sou correligionário, conde
de Margarida.

Dopois do jantar, o sr. João l'"iau-

co dirigiu-se pura o theatro Dom Al-

Ibnso lloiiriquos, (pie estnvit li pi II lindo

de. gente, vendo-se os camarotes cheios

do senhoras. Abi falou largamente,
saudando Cniiniiiifies como tetra de-

sintòrossadn o digna, qno sempre so

orgulhara do representar. A seguir,

tomaram a palavra o couogo Vnscon-
collos e (is srs. José Novaes, Mello e

Souza, Lueiano Monteiro o dr. Fer-

reira. A' sabida, o sr. .Toar. Franco fei

acompanhado alé ao palácio do condo

du Margarida, por grande multidão

quo organi/.ou unia vistosa niarelin

uu.v Jlambeaux em sua honra.
No dia soguinto, o consel qoiro Fran-

co (oi recebido nn eaiiiara municipal,

conservaudo-se. todo 0 dia a cidade em

festa.
Hontem, 0 chefu dos vegeiuiradores

liberaes estava em Aveiros, onde se

hospedou em casa do dr. Jayme de

Magalhães Lima. Tmnbom abi lhe loi

foita unia importante recepção.
Como ora de esperar, a viagem e

manifestações do sr. João Franco tèm
iludo logar a diversos incidentes o
coiinncnlaiios. Um que nidila proniet-
tedar (pie. tollar é do sr. Pinto de

Mesquita, o notável advogado do Por-
to, (pie procurou responder 11'uni brin-
de, duranto o banquete alli realizado,
á carta do dr. João de Mene/.es na

Foz Publica, provando a improfiòui-
dade. da tentativa franquista para a
regeneração da politica poituguozii.
Consta-mo que as allirinações do dr.
Pinto de Mesquita, n'esse brindo, so-
rao largamente discutidas, com sig-
nilicativas rovolaçôos, n'uma série do
artigos (pie 0 Debate, folha republi-
cana de Lisboa, dirigida polo dr. Me-
nozes, vao iniciar.

(Continuei)

TELHAS DE MARCE-
LHA» ***c Hj»',,'l,ou ** tubos «ie
(ires, vendem Bem còpetencia

Solto Mayor & Ferreira

Grito do coração.
Um tio chama o sobrinho: estou resolvi-

do eutregar-to toda minha fortuna, com
uma condição, porém, 0 0! emqiiautii eu
viver ilar-ine-ás uma pequena pensão.Sim, mou querido tio, a mais pequena
pú&iivo) !

Um eiiiiip.ln, meiiilo a faceto, entra em
lim liotol (In interior o senta-se em Ironto
a um Hortaiiojo, ua inosiuu musa em quoolln osta va.

Dopois do tor pairado muito tempo, di-
zenilo graçolas o lacòcias, pogunta ao ro-
coiro:

—Osenhorii capaz de mo dizor qual a
dislunciu que separa um matuto de um
animal'(

—Pois não, respondeu o outro,- é só a lar-
(jura dosta mesa.

REGINA C7ELI

[ÀHINÜQ UM ÁLBUM]

Ao Júlio Tabosa

(Juo pincel morgiilhailoiia mais fina
tintado rosa poderá pintar-to,
sòdobóllo quou Esthetica domina
zoinb.iii, o zomliasdos lavoros ila ArtoV

E ou ousado, não hei doa peregrinalérina das bailas lórmasmodotar-to,
quando uão tonho inspiração divina
oaliiiaost.rollada, para ileseni.ar-to.

E's a estatua ilacarno alva o cheirosa,
rosplanil nulo viva, illuminailu,
uo sol dn Juventude iminiiiiosa,

tendo as lórmas, na plástica moderna'
du nutiga Venus iininortalisada
uooiornol hronze da belleza oterua!.:.

M.i L'-.V-.'/o/
HUMBERTO DE CASTltO

UMawmmuawaWÊtBWBw*w*mauwammKWaM

ÍI M

VOLl&MALÀGUTI
Cnomic sortimento tle cazénil*

rn» luKlóxns c fnzenrtns «lo
mellior itoMlo

Tratoallio «rnrniitltlo
G75—26

Conselhos
Ji' um bolo saboroso o. oconomico e go-

ralnienle lazso para aproveitar as claras,
desprezadas 0111 outros bolos, Para quatro
claras deit.u-so I colheres do assucar e ba-
te-se como pura suspiros, junta-se iiniaco-
lhor de manteiga o -1 colheres ilelarinha do
trigo.

Para que liqiio bom lôlo põe-se / colhe-
rinha, dus do café, do bicurbunuto de so-
da.

Forno commum

lie: citaw

6'inco colhoros bom clioias lio larinha
do trigo, oito de assucar, uniu de mau-
folga, quatro goiiiuias, duas clams o o
leito de um coco; colloqiioiii-su em 11111
vaso o batom-so bom. Isto feito, encham-
so foriiiiiihas, atiladas de manteiga, que
deverão sor levadas ao forno, não muito
quente, o abi tomos os deliciosos / Ura-
viontanos.

Com uma pimnu nova so escrevo com
saliva, tendo cuidado que a penna esteja
hum moliiuilíi

Quando se quor ler passa-so tinta ile
escrever sobre lodo o pupol, quo inimodia-
taineule se lava com água limpa. As let-
trás traçadas á saliva tornauirso desde
logo perfeitamente legíveis.

Veuxaiiieiitos

10' o orgulho quo mata a ló. Náo acro-
dictar em Deus, provém da pouca croiiça
quo sd tom om .si.

O ,0111110 é a muralha qno separa o amor
do ódio. *

As lagrimas também, exprimem alegria;
o prazer, sondo iihinoitso, pôde fazer os
olhos chorar; enláo as lagrimas sáo o.x-
prossõos da alma, oxprossOòs do coração.

Um amor contrariado produz o ódio.

Gasa Syria
KAItMS 

•iíONSOUIt 
& IIUIÀO

'1-KUADOS REMÉDIOS-4

O mnis completo e variado sorti-
mento de. fa/.iniilas, calçados o miu-
dezas.

Kece.be direclamente da Europa
e do Hio por todos os vapores as ul-
tiinas novidades em tecidos de lauta-
•/ia, lendas, bordadas, gregas, roupas
feitas o todos os artigos da ultima
moda,

:iilport,ie,'ão i- ICxi»or(a«;ão

A divisa ifesta casa é—•
Voiplor mais barato qua os S9US çollegas

flinguem lhe compete em preços
(18-i— qiiint. e domiiig.

^) líECÍSA-Sl!] <Ic uma
copcii';! «mu oasii tl'u-M'
«na

do Va-iio 11.

|)oi't*ii<|ue'/a
29-2-904 

'

!' l!!lili.*( i'l

l[ 1'oforõ so

G9í-:i

Mercearia Bahiana
Os propielarios deste estabeleci-

mento previnem aos seus numerosos

freguezes quede /.' de Março em de-
aula desafiam a quem quer que. soja

que venda mais barato do que a —

MPRÜEAIIIA 11AIIIA NA.

ü iJ «'¦iso curioso
No hispital do Norlolb, na Inglalorra,

ap pareceu um caso raro nos animes da
seiencia modica--o começo de muiiiiliciiçáo
0111 vida do um individuo de cerca do Jõ
annos.

Os músculos das pomas o dos braços do
doente ostáo so ossilioando quasi iuloiru-
mente, ossiiicaçáo que invado a lace. E'
òxtromamento pòiioso ao dosventiirailo
liouiom movimentar os membros, qilO ad-
quirom aos poucos a rigozu do mármore.

Os médicos não conseguiram até agora
explicar a niolostir. nem descobrir o sou
tratamento,

A ossificaçáo, desse que, om brovo,
Hora, talvo'/,, uma ostat.ua viva começou
uos 9 annos.

D lí

JVCOlNlSAO
Veuile-se o legitimo em barris de 5.'

Na Avonida Eduardo Ribeiro, Al-
faiataria Duarte.

(005- n:

ymm
Nn rim Mnrqüoá de Santa Cru/,

11, 25; infuriria-so ([iiem precisa
do um cofre bom.

29V2-9Ò4 ' <>93-7

jaqueiro-
No dia 3 do Marco com ns diiah

finaes dò piano 9.7—54.", se con-
cluir o recebimento; •

Í-8-OÓi IÜI8-4

Trovas

Polo prado vordojanto
As agitas passam cantando,
Mas neste meu peito umiiuto
Tua Imagem vae ficando.

Do ti fugir quero o tento,
Lucta nmbaiile o coração,
Embora sendo um lorinento
Vivo sompro osta paixão,

A "Neomathia"
aeha-se á venda na acjeriela de joir-

naes á i<ua da Installação.

Coiiiiiiaiido do 1"
Districto Militar

Existindo em deposito, no antigo corpo
de Bombeiros os seguintes genoros: 6*8
liarris com hanba do porco, 16* caixas com
manloiga extrangoira, 24 saccas o 2 barris
com sal o 7 caixas contendo lutas com azeito
ilóco, que não ]iodem mais rior aproveitados
pura alimentação da torça federal, no Acro,
pura o quo se destinavam, do oídom do sr.
geuoral-coiiimaiidante do /" districto niili-
tar mandii-so por om concurrencia para a
vonilaa quoiii mais vantagous ollorocor.

Os interessados podem onviar as suas
,pri>poslas alé o dia) do março vindouro ao
quartel goupral do conunando do 1" dis-
triclo mulo ifovorão oiit.ondor se com o
olliiiul encarregado do matorial do mesmo
conluiando, para o examo dos mesmos go-
noros.

Quartel General em 27 do fovoroiro de
Iflnj.—Allores, Súhieio Spter Oòrdõúil, on-
carregado do matorial,

3.

).;;;:: ;



QUO VADIS ? 3

«10 DE II-¦oíiilOS
Ao Publico o uo Commorcio
Os abaixo assignado declaram que

om vista do oloviido" preço (pio che-

gou a farinha do IrigO n'America do
Norte quo n contar elo I." do Março

VÍndüUl'0 cm diante vendem o pilo
iiiiinipolado em seus ostaliidecimontos
aos proços abaixo mencionados.

Pão írosco do 04 a 80 grani-
mas n. ....... • 'OO rs.

Pito fresco du 128 a 100 gram-
mas 200 rs.

Pilo fresco du 250 a 3.0 grani-
mas 400 rs.

Ao bulcilo de seus ostiihulccimontos
o liara 1 loteis a 1 000 rs. o kilo, o
nilo so rocobo pito de troca.

ManftoB 2G do Fevereiro do 1901

A.Figuorodo efc C." padaria Victoria
Antônio Pinto Caçapo padaria Con-

liança.
Corroa Santos et C." padaria Uni-

versai.
Correu Santos & C." padaria Pro-

grosso.
Silva Pinto & C." padaria Lisbo-

nense.
Cila ef: Pinto padaria Lua.
Sequeira & Araújo padaria Nova

America.
Simões & C." padaria Avoirenso

(S. Hj.ymu.ndo,).
Antônio Riboiro de Almuida pada-

ria S. Sobastiiio.
Mattozo Grillo & C." padaria Onça.
A. J. d'01iveira padaria Portu-

ouse.
Almoida & Reis padaria Aurora.
Reis & Almoida padaria Ama/.o-

nense.
Couto di Prado padaria Cruz Vor-

molha.
Carvalho &. Nunes padaria Nos

Tocos.
Antônio Augusto Dento padaria

No Moco.
Castanheiro & C." padaria I .uzitana
Pereira & Irmãos padaria Dois

Irmilos.
Pinho eÈ Mendonça padaria Gra-

ciosa.
Carvalho Diniz & C." padaria Ama-

zonas.
Antônio Rodrigues Bandeira pada-

ia Fraucfort.
«8.7-2

na

Ao coiiiiiiercio O as repar-
limões publicas

Leonidns Benicio de Mello e
Antônio Acbilles Cavalcante com-
municara ao eorpávçprhraercial
desta praça e do interior d'este
Estado que n'esta data constitui-
ram uma sociedade de responsa-
bilidade solidária, sob a razão so-
ciai de Mello & Cavalcante, para
o commercio de compra e venda
de mercadorias geraes e extrac-
çili de gomma elástica, no iga-
rape JuruiÍBinho, afílueiite do Kio
Machado e confluente do Hio Ma-
deira.

Manáos. 22 de Fevereiro de
1904.

Lconidas Benicio de Mello.
Antônio Archilles Cavalcante.

071—2

Brevemente a Tabaeatda Bljú
rua Marques da Santa Crua h, 1.

yriü/rçptyaçté
A molhor marca do VINHO 1)0

PORTO quo tom apparecido no
morcado,

Exportadores-A. Pinto dos
Santos tiauloF & G."—Villa flova
de Gaya-~Porto.

Veude-so em armazéns do estivas, inercea-
rias, botequins, hotéis, restaurants, etc.

(I1ÍI2 - HO

COLLEGO

Ghristofeo Colombo
ttil.itulo nu molhor |i»MÍção ilo Mniiúo*, com--

piei aiuciUc i'«v.í «iiia-iirio « aii^inuiBtiulo, ositü Òstaliolp-
cinuMito dc liisiisicçflio c Ktliliiciiçílo acceita uluiiino»
externos, Hoiiil-internos o interno.»* para on quaos
diMpOe ile òjitíning neeomoilncííos.

PcN.NoaS oconstanilemehte dirigido pelo seu di-
•.•color, o Collegio terá juara os uIiunnoN os cuidado»*,
ns atteitçííes e os desvellos de evtreniosos pães.

ÍH corpo docente, lialtilitado por lunga pratica,
devotado, até ao escrúpulo, ao ensino é penhor real e seguro ele
adeantameiito p ira os alumnos, que, com poucos annos de Collegio
poderão com satisfação e vantegem seguir os Estudos superiores no
Paiz ou ao Extrangeiro.

Para informações e regulamentos dirigir-se á Praça S. Sebastião
n. 115 contiguo :í Igreja do mesmo Santo.

O Director
Padre o Professor Francisco õosê de. Maria Villa

11-2-001 1137-m.

laieiM Üemaqny
i'r a incllnor e a mais reputada manteiga

4jnc vem ao IBra/.il
Premiada em muitas exposições com medalha de ouro

A' VENDA EM TODA PARTE

IIIus(r:.<;:ío Porfcuynezs»
José Caniillo Monteiro retiran-

dose para o Pará no vador«Ma-
ranhão» previne aos exn c. as-
signantea da «lllustraçáo Por
tugueza» (|tie deixa comi) sul)
agente n'esla capital o I"'° sr
Abilio de Freitas Azevedo na
Agencia dos .Jornaes (i

Credores
Pede-se aos credores de Do-

iiiingos Rodrigues Valente, fiille-
eido om Portugal, apresentarem
tuas contas á rua «losó Paraná-
giiii n, -21.

Mimáqs ¦_'•'! de fevereiro—004.
(108-21

11 1

yiiwii
mÉBLiuniu uti

DO CIRUflGIAO .— DEN 115 TA

my, m ™f?k' VM®a*£K
mi),

AL ftoiicaiües
m

Y^iifceiKíiiaiggsBJSi^JVí_-í;i- iitSSí'

41, AVENIDA E. RIBEIRO, 41
ESQUINA O A S. MARINHO. if

Um dos mnis bom moiiliiJoH no norte elo^Ürmtil j dispondo dos melhorou appa-
nilhoN alô liojo conhecidos, o quo concorro para a lifia execução do toilo o qualquer
trulialho, Consultas: tina 7 ila iiiaulül ás ii ila tardo.-JÜSlPXílOXAJLXlDA.S^

limitadoras com chapa iln ouro, dentes ja pivot, cordas elo ouro inteiriças
ostauraçóosíã ouro o dentaduras .10111 chapa, lixas (erowii anil hrfdgo worlt), (Jolloca
auiliiiiii óuturadoros ilo vóo ilo paladar, garaiUinelo a máxima piirloii;/lo um todos os
trabalhou;

I». H.— Os trabalhos sáo ajustaelos o pagos, motado no acto do principiar
o orstna conclusilo.

Execpptos
DOS ESTATUTOS DO

COLLEGIO 5.DE SETEMBRO
48, IVaou 5 de Setembro, -Vi

Ou cursos noato Co]lo£lo kilo :
1'ridmarin, om tros graosj socunilario para a habilitação a matricula na Escola

Normal; ucurativo, musica, plano u dançai prnudas domesticas.
DASALUMNAS OU ALÜMN.0,1

a) O (!ollu;rio ddtnittè aluninas ou ftluinnós iiitrnos, sumi-intoruos o oxtoruos, ontes
ató a idade do dez annós.

/<) Ar iiltiiruas ou lutornos.duvóin tor corrospondontos Idonoos na Capital, os quaos
so riwponsaliilisum in inlctjrum polasoUrigaçSiM docorrontos elo iutoriiatoo satislai;am
poiitualuioiito as poriãOos collogiaba.

e) Os pagámoutps silo trimonsaos o sompro no principio do cada trimostro.
d) NAo so lazoni doseontò do naturoza alglima por lorins oiiansoncias, ialvo quando

ostos excoderom do iim trlmostro,
e) Aa aluiniiasou alumnos internos nSo podom lor om sou podor jóias ou dinheiro.

A directora sor.á a dopositaria destes òbjòuto», o irA ontrogatltlo aos alumnos as quan-
tias roQliiflítadafl om cadurmUas apropriadas.

/) E' pormiltida a remessa de< presuntos ou ininios aos aluniiios ou alumnas, por
suas lamilas, mas dovoin sor ollos romotidos á directora, o llio direclainonto á interna
ou interno.

;/) Nas onloimidadiis ligeiras, o eollogio trará dò aliinino ou aluinua som ônus para a
amilill, correndo, purom, por couta desta todas as despesas oxtraordinarlas, quando lôr
inifltor a intorvonçfto da assisto.leia medira.

li) O alumno ou aluniiia quo provar inaptitlüo para o ostudo'i|iio uose tornar inconi-
pátiyol eum a ordem còllógiál, avisado pfoviaiíioilto Ó panou corrospondontu, surAeli-
minado elo Colloglo.

í) O interno ou interna tom tres relolçílos iluranto o dia: As Tlioras da manliA.caló
ou cliA com pão o inanoíga,- As 11 \y2, almoifO du solido, variadoo suljstanrioso; As lida
lanlo, juntar na mosma condições.

,)') As ppnsflosno CoUõgio su panam por trimostro, são, porém livros as matricula a
podendo começar em qualquer me;'. O dia,

fc) Qnatlllo a matricula nfto lôr roalisada no principio de um tiimostro, naturalmente
sorá nflga a pensão do dia da matrluula ao fiín do trimostro om vígonci»,

/) Os trimestres começam sonipro em principio de janoiro, de aliril, do julho o ou-
tuliro, attolidondo-so o disposto nas loi trás C o d.
-. iu) Os aliimnos niialnninas têm diroito a uma sahida por mo/., a visitar suas la-
milias, regressando ao Uollfgío .¦'is li letras da tardo

n) Trimostro: interno com diroilo As aulas do curso ooscola do dança, reluiçòes o
luz, oiilorinaria om moléstias ligeiras o educaçilo physica o hygienica, roupa lavada o
engomada 8905000

l'or musica vccal o piauuo 00500
doia trimonsal para lornocimOiitos de pennas, lápis, tinta, otc. [OJIlO
Trimestre de cnda aula que aceroscor 46$00Q
.Vfi/ri—Sondo dois ou mais ãlttuinos da mosma família tom di-

direito ao doseontò de 10 \ uo total das pousoos.
Soini-intorno : com direito a almoço 1505000
Triuinstro do ioia para uso elo neiina, lápis, ioúsa, etc. (obriga-

torio) 
lPfOOO

Musica o aulas aecioscidas, uomo o intoruo.
.Win—'1'uui ognalmontii o ilosiiónlo do 10 °(n no lotai das pen-

soes, quando olla abrangor deis ou mais aluninos ela mos-
ma familia,

Externo—primário: trlmofetro abiangondo as aulas o a jóia
para tinta, ponnao, papel otc. 455000

Desenho goòinotrico o artisliço, pintura A aqnarulla o a óleo ¦lõfUlKl
Spiído obrigados os paos oti correspondo..tos do aluumo a

tornerer todo o proparo para os trabalhos.
Por outra qualquor aula, menos tnusicaj o pianno, lriiuesl.ro 005000
A'otá^-Far-so-4 o eloscoiitõ do 10 "|„da 

pensão trimonsal, quando ella eiompròlion-
der mais do um aluuiuo da mesma familia.

Enxoval da liitorua ou Intornoi
o) A intorna ou inlerno devo, mnis OU monos, Ira/.or o Hoffiiinld:—1 uiiilorme de

pi. i in, n/.ul marinho o gorro como eiiihlema do collegio; 1 sacio para roupa sorvida] 1
cal ido para roupa diária; / nioza piioiinnn i om gaveta; / lavatorio com pertences. /
viimi. para noito; escovas para (Imiti s e nnhiiH, | enles para alisar o para bichos, espe-
lhe, lliesnuia do unhas, s;ind.'illi.-i para unilii o redes ou cama.--Enxoval branco ou
roupas inleriias, colchas lenços, nic, cemlurme ás posses da família; llevoin tanihoiq
tor salionelos paia banhei, pós paia dciilos, ole

p) Tildo mais quanto oceorens n Diniieria provera de accordo com o pae on
correspondo!e, com quem lera wiuipie a maior Iranque/.a.

(/) Ah férias tem lilglir dopois lio" exilios dos que para elle se hahilitrem durato
0 curso lectivo, uni principio ile iloVeiiibrn. As aulas conieçain a do/, dn .lanoiro d
,"ida anuo, porém as matrículas csliln Minpre nhortas.

r) A experiência ilUlaiA ns liiuililicnçénii it lir/.eir uo pieseulo roglllainuntu,
A DIKIÍCTOIIA.

itiuríu 'B'lico<!orn t«o.iculvcN «In .Silva.

AVISO.—Só é permitido méittir o Collegio aos domingos,
depois das oito horas tia manhã alé iis seis da. larde, afim de. ?iéí«
ser hilcrrompitlft a ordem doslraliallios.

/ # „
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Importantíssima
irai

Witti «ilali
A lioiiiftiBeja o pntlerosa Coinpiinhinde Loterins Nacionaes do

Brazil Iangou om circtilugilo eBtu iniighifica loteria, cujo préínio mntor
é ile 20ü contos (le réis ti a extracçílo se realisarii Biibbado proxi-
nio 5 do corronte. Esta liberrinia loteria è composta npemis ele 4000
dezeiiae; os bilhetes .sio elivieliilos em inteiros, meios e vigessiraos.M "' ' : '" quo se tem visto até hoje.O pluno é ei mais bem òrgánÍ8iido

PliANO
1 Prêmio de 200.000$,, i de 10.000$, l dc ó.OOOS; 2 prêmios dr !).00()$,

0.00(7$; _ prêmios de 2.000$, 8.000$; 0prêmios tle í,000§, ti.ÓOQ$; /0prêmios
de /iüOS, 5.000$; 2õ prêmios de20O$, 5.000$.

Promein na dozonn do 1', -• ei ií1 jinnnios.
0 populaflssimo Fiança está certíssimo de que o seu milagroso Uyuapupú

vai attfahltt uns importantes prêmios desta loteria para o VALE~~2SjM 
TEM e PaPa sua mimosa fréguezia.

fíüUÁ
No din 5 do corronto liavorá uma gvando leistn no «Valo Quom Toma, ondo

bo tomará íe vontndo o snliorosissimo o tradicional ÁLTJA';,linvorn musica, for
gueitiis, balões, nrcos, triumphos, nte ote.
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Maiuios/JiloMareeilelllOI, As 4,30 p/m

CAMDIO

Kio—Aliriu » 12 1(H bancário.
Pará—Morcado p«níiu animado, coiitinu-

ando os Lanços a sanear a 12 1 [B o fa-
¦/.ouilo cobrança a 12 l|ll>. Em papol par-
ticular cotavam os tufogrammaa do hoio,
tomadoros a lü ôjlil «ívondódoros.

Manãu.i—Aqui uolOU-BO liojo alguma pro-
cur» p.\r» as malas ila Europa, ollorocon-
do-so saquiis a li I [4 como faz-so algum
npgocio, l'«r* cobrança ragõlougoralmeu-
toa tujea do 12 l\S que tambom soobtuvo
para \*nlü.s òm ouro

Rui papul do borracha consta-nos tran-
sacçboa loiliada» a 12 Sitll1

IIOUUACHA

Porto ilo 25 tonelndas 'Io Hio Negro o
Solinnius pansÁrain hoje -i AOgiindns mSòs
ao» proço i do 7?I"0 o 7$2ÓOroàpoctfva-
monto. Ficam om sor (<Ti tonolailas.

O Augustino a sabii' aruánliS para a Eu-
ropa tiun alu airor.» um carregamento quu
nilo ú superior il 100 tonolailas.

Entraram

Gainaraglbo
lio .lanoiro
Uo Povorolro

E-itntintica

Borracha

10,2,S'l
2^(i I 503
!5,/.ll,748

Tolal Ç,ffi6,fi88

CASTANHA

Caucho

0,342
020,2.5/
712,512

1,242,386-

Alfandoga-12 l/H 12 1/16
Abortura no Kio-12 1/16 bancário
Abortura no Pará—/2 1/8

Btolotieu «Io Caiiíliio
DA

JlEVISTA DO POMMERCIO
Manáos, 2 Março 1001

S/Londres a UO d/v 12 flr32
> . a vista 12 5ió'2
Alfandoga 12 3\\G

Valor Ht.orlino
12 9/52 L mil, S/977. D/81,4

12 11/32 L, 1S742. 8/081. D/82,2

Associação CommGrcial
Diroctoros sonianaos om sorviço iluranto

o moz dn março corronto
Do 1 a 5-.I .1 Kiboiro do Amaral
Do 7 a 12—li elo Miranda Lima
Do U a t!>—Oscar Dtisoudachon
Do 21 a 2ff-Davld Schill
Do 28 a BI—E Pinto Kiboiro,

Ás /138 harrichas outraelns hojo do Ma-
iloira, sorilo vendidas aíríanliá ns 10 horas
ela manhã, oin loililo, por intoriuotlio do
agonto dorl1 *

AVISOS E TELEGRAMMAS

(Dia 2)
S. Salvador—Sahiu do Pivrá hojo a uma

hora da tardo com dostino ao nosso porlo,
onde devo ustarilo dia li pola manhã, con-
duzindb para nossa praça 7.W0 volumos
do carga.

Patagônia—Transioriu para d, a áaliidn
para « Europa.

Ainliroso—Sahiu ilo Funchal hoju.
Basil—Sò hojo do inanhá sahiu do Pará.
Obidenso—Ünógou liontoirí a Lisboa,
•lavary—E' osporado a 5, seguindo do-

pois rara Iquitos.
Ilildubranil— E1 osporado a ¦!, procoelento

do Coará.
Iluinaythá—Transforiu para amanhã a

viagom ao rio Madeira.

VAPORES K SAHIU

MARÇO

NOTICI V»

E' osporado no dia 5 o vapor .lavary,

quo soguirá para Iquüos, dopois ila indis-

ponsavol doinora.

Entrou hontom do rio Madoira, a lan-
cha Camaragibo.

Para os portos do Sul, sahiu hontom o
vapor Planola.

O paqiinto Aiiyiistino, sahe hojo para
üülom o oscala«.

Soguirá para Xow-Yorl< o oscalas no dia
li, o vapor UM i hrand.

Para t.ivorpool o oscalas seguir» no dia
Ij o paqunto Clouiont.

Devo nstai aqui no dia 8, procodontit do
Livorpool, o vapor Maranhense,

IIOI.KTISI
no

CORRETOR A. AZEVEDO

Manáos, 2 do março 11101,

BORRACHA
Morcado pouco animado.
Fizorain-so pequenas transacçõos aos

proços do':7$/00 o7í200.
O stock com a ontrada da lancha Cama-

ra.iibu, regulo CO touolalas mais ou
monos.

nOLKTIJH
no --

CORRETOR N.KHALED

Manáos, 2 do março 1001

Cambio

1 Compradores no Pará a 12 i\4 o om
iManáos a 12 5[I6| para papol particular.

Cobrança 12 .V((i.
Valos om ouro 12 1[/G a 12 I[8.

norrnchn

Morcado quioto. Um loto do 25 tone-la-
das passou do mão ao proço do 7^200.

O stock ó do 00 tonolailas pouco mais
ou monos.

KtttntlNticu ilJiirín

llorrjcha Cau"ho

Ailgnstinn, Lisboa
Clomont, idom
Ambrosii, idebn'apo, idom

4
16
2.V
S8

Entradas dn 1 a 2 do
março do 1901

Idom, idom om 1903 .

DilT. om 1901 ks.

/0.281 9,342

10 231 9.3*2

a mais
Entradas elel do julho

a 2 dn marçode 1903 Ü.987,884 170.9.435
Idom, idom 1901  I2.70O.S71 2.116.662

IlilTor. a mais 904 ks..

lio

CORRETORM.DE OLI /tlflA

Manáos, 2 do março 1901.

IlOUltAClIA"
Mercado passou calmo, oll'octuando-so

poucas transacçõos aos proços do 7ifl0O u
7í2oq; s

O stock com a ontrada da lancha Ca-
maraglbej regula 60 toneladas mais ou
monos. .

cou it f: io
Esta repartição oxpodirá hojo malas para

os soguintos lognros:
Polo vapor Augiistine, para Balam]

Funchal, Lisboa, St. Nazairo o Livorpool,
as-8 horas da manhã.

Polo Iliimaythá, para todos os portos (V>
i in Madoira, ao moio dia.

Polo Ajudante, para o mesmo rio, as
rhosmás hroas.

Polo Princeza Izabol, pura todos os por-
tos do rio Purús, as mesmas hornsi

.líllItlfCttOH

Da lancha Cároaragibn, ontrada hontom
do rio Madoira :

Marques Silva o c, 4894 b M22 a 9200
S|c 35/ castanha.

Almoida Lobo o c, 758 b 12."í s 554 cas-
taiiha.

Barros.St Lovy, 281 h 136' s 50 cast.
It Cruz o c, 142 b 157 s.
Montenogro o e, 40 b 15 s 45 s]c 174

castanha.
II Miranda Lima, 36 b 21 s d'9 s|c 6 cas-

tàuha,
,1 II Andresen, Suc.es, 120 s.
I.Israol e c, 970 h 02!) s22 «|C
A Fernaudos o c, 3.V0 S.

Do vapor Augustino, a saliir para Li-
vorpool:

Diisondsclion o c, 11410 b 8400 c 40500
.sicaucho ISHl cast.

Witt. o c, 2/76'0 b 17070 c 2Í3G2 S[c,
Noalo & Staats, 4000 b 4H0 s 480 c.
.1 II Androsen, SÚCCsj 6250 8[c.
Uooks & Rstlott, 17Us 1200 cOOOsic.

VAPORES A ENTRAR
MARÇO

Moa, idom
llasil, America
Fortaleza, Sul
Maranhense, Livorpool
Clomont, idem
Ambrose, Idom
Policarp, idom
Madeironse, idom
lluascar, illoirt
llilary, ldem

LANCHAS
Cacory Daria
Aguila S. Miguel
A voe Piaha
Ciiuró Onça
Ida Tubarão
Luiz Alves '1'ritão
Cuniin. Eduardo Carolina
T.-irnnucâ Jláo iPAgua
Caçmlora Dilocta
Maria Augilsta Fuscaldo
A Aguiar Água /iranca
Minerva 2" Itosuliá
Nhamundá Nazareth 2"
Ponsaelor Florinda

802.987 40(1./.'JO

amais

VAPORES ANCORADOS
Dunstan
Purús
S, Antônio
SoliniOos
Ajuilanto
liaixo Purus
Rio Pauhiny
Tupá

Horatiò
líilrú
Rio .luiahy
Saíra
iTeiniá
Acarahú
Perseverança
S. Izabol

Pantil Hemnunl
Do 1" a 7 do Março do 1904

20 por couto
linrracha fina, kilogr. . . 7ÍI10
Hita outro fina $
Dita samamliy, Idom .... ,'ifOIO
Caucho, idom 4f030

10 por couto
Anil, kilogr 300
Azeito vegetal,litro .700
Manteiga do tartaruga, litro . 300
Dita do peixe boi, litro. . . 300
Hàiihilia kilogr 10}Ooo
Breu on pão, kilogr 900
Castanha, hectolitro P.lfOtO
»it. de sapucaia, idom. . . ó'üí0()0
Cravo, kilogr 950
Cumaru, idom 400
Carajurú, idom. . . ,V00
Couros salgados do qualquor ani-

mal (vordos), idou 300
Ditos soecos do gado vaceum, (dom 350
Ditos soecos tro onça ou tigro,ídom IfúOO
Ditos do carneiro ou cabra, idom 700
Ditos do voado, kilogr . . 1J250
Ditos elo quaosquor outros animaos,
un 000

Estopa, kilograinma 300
Ormlo do qualquor poixo, idom 800
Mixira, poto 12*000
Oloo do copayba, kilogram . /}700
Poixo boi do salmoura, idom a Ç750
Ptixury ........ 4$000
Pirarucu o outros poixos . . 5»"60
Piasshba om corda, coutimotro 2$-100
Dita om rima, kilograinina. . 300
Dita om vassoura, duzin . . 2$0Ü0
Rodo do lio do algodão superiores,
uma GOíOOO

Ditas entro-liiia.idoin .... 20$000
Ditas infnrioros, idom. • /OJOIX)
Ditas do tucum ou curaná. . 80?()0()
Ditas inlorioros, iilom. . . GOíOOO
Ditas do tucum som ponnas,Jidom 405000.
Ditas inlorioros, idom. . . HOJOfíO
Ditas do mírity 72$000
Ditas |ius.-á o outras, idom. . /2#000
Ditas travessas, idom .... 12í00O
Sobe em rama, kilogramma . 210
Dito coado, idom .... 240
Salsa ontaiilijadá, idom . . 3J500
Dita por entaniçar, Idont , , 3$t00
Toros nu pranehòos de cedro, metro 200
Ditos elo outras mailoiras, idom. 200
Tucum em lio,kilogramina, . 3J0O0
Dito um rama, idom .... 2J000
Nào ospocilicatlo [ad valorom] • .

!"> por couto
Cacau, kilogramma 870
üiiaraná, idoin 4f000

4 por conto
Pirarucu soeco 400

NAVEGAÇÃO
IV

ma..^"" yy&vy.;yy.f

Paquete "flgqstinea

Siihirá para os portos dc Belém, Matleiru, Liaboii St. Nazairo e
Liverpnol, no dia 3 de Marco tis 8 horas da manhã;

Vapor Portuguez
ti 5>

Sahio do Porto a 25 do Fevereiro paru Manáos, onde é es-
perado a 15 de Março.

Depois da indispensável demora sahe para Lisboa, Leixões o
Livorpool, recebendo somente passageiros para todos os portos.

Os Agentes J. H. ÁndreBen, Sticcessores.
20-2-90. G80-3

Lanclia "S. Miguel"
Segue para o Copeá até o lago Amaná tocando em todos os

portos do Solimões na dia 4 ás 5 horas da tarde, recebe carga o pas-sagoiros. A tratar em casa de A. Fernandes & C. 2

Paquete "{tildebrande"
Seguirá viagem para New-York, com escalas por Pará e

Barbados no dia (i do corrente ás 8 horas da manhã.

Paquete Ingiez "Glement"
Regressará para Liverpo 1 cora escalas por Pará Madeira

Lisboa, e St. Nazaire, no dia 13 do corrrento ás 8 horas da manhã.

Paquete Ingiez "Javaff
Esperado n'este porto a 5 do corrente, seguirá viagem para o

porto de Iquitos, depois da indispensável demora.
As Malas no correio fechara 2 horas antes das sahidas dos va-

poros.
Escriptorio Hua Dr. Constantino Nery n. 3.

Agentes BOOTH & C.

i/
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Amazonense
uFande Instituto de Educação e Iustpoeçao

3 ÂNNO DE EXISTÊNCIA
imiajstAos

»5—ilU/t MaÍÍWllCiIPÁL-H.95

Brevemente será installadono prédio còiltiguo (n. 97), o palacete do exm. dr. Joniithaa Pedrosa,

por permuta domiciliaria, onde terão os aluninos viibIiih salas para aiilns, dorniitcrios o refeitórios e
ejjpaç, snB áreas para recreios.

CIJESO^BIMAI. I o
Está dividido em il secções, to dns rtiiúijuliís pelo Dii"e<;tor, <|ue para o ensino tão variado

da infância, dotou o estabelecimento do todos os aparelhos pedagógicos precisos, além de outros mate-
riaes de ensino quo espera da Europa.

A 1\ SECÇÁO c regida pela Exma. Sra l). Elher Eerreira.
A 2". ,( « « pelo Profóásòr SobnBtlil.. de Macedo.
A :i." .< « <í pelo Diroctor alé a próxima chegada, do Sul, de um professor eonipe-

tonto e illuslrado.

ClirSO NOCimdariO noAcademico
Linjioa Nacional e Grummatiea Philosophica -Professor Vicente Telles de Souza Júnior.
làiiijoa Latina - O Director.
Liii<|oa l''raiwcza-0 mesmo e o Professor Sebastião de Macedo.
Liiàjoa Iiu|lts/a - Dr. Adriano Jorge.
Goofli-npluiv Gci-al—Professor Vicente Telles do Souza Júnior.
Historia Gòrál-*- Professor Manoel de Beltencourt.
Aritluãotuüi o Alijòbfa—Dr. Hermano Bettcncourt.
<;eonicl.i"ia o T.iijo.ioaiolria ( Dj. p,,^ Ah,e8 D fá^fa
IMiisiL-a c Clanuua (
S*t!ich«ias Xalus-acs -Professor Vicente Telles de Souza Júnior.

CURSO DECORATIVO
Musica—R. Doni&etti Filho e Kranciaco Pacciani.
Ta<-Iii«ji"apliia—(Systenia Tnylor e Perrin, modificados por Silva Velho eJ. Martiniano—professor

Fábio Saldanha.

CURSO COMMERCIAL
(EM FEVEREIRO CORRENTE AS MATRÍCULAS)

Portiiçjuez-Redaeeão e estylo—O Diroctor.
Gc-o«j.-apliia _oiinnoi'<úa« c ceonoiiiica—Dr. Plínio (ionies.
Kseriptüi^a.Ao' irioí'-iuif_i. o eonlabilidiido—R. A. Tribuzy.

O Collegio, além da longa pratica, vocação e solicitude da Directoria, tem a cargo de uma ZELA-
DORA—senhora idoiíea—todos oa cuidados da rouparia, dormitórios c hygiene domestica.

O DirecUrdo ATHENEU, .gratíssimo á confiança honrosa das exmas. famílias que o tem penbo-
rado, espera collocar este estabelecimento ao nivel das necessidades educativas dos jovens anm/.onen-
ses, afim de bo evitar que nossos patrícios vão pedir a terra do ultra-mar instrucçâo viciosa, desnacio-
nhlisãda e carente dos influxosdoamor pratico.

Estatutos a disposição dos interessados.
."i-S-SMUl €í1I:S-ííii 0 Direetoi*,—••flostó ííkíüv-.iih «!'A ru ir jo Silva

Aviso aos Amadores
"o Profissionaos do Musica!!

•«eíswi», ^!r?»-^'¦

Tondo ade,|iiori(lo o importante deposito do musica» o inslriimeiitos da
anlipi ctw.il Max llriiiin, lovamos ao cobeciiiionto, dos nossos amigos o
frògueiios (pio do hojo oindinntq vomdomos por.

todas as mercadorias quo do Ia retiramos como seja;
B*iiin»« Iiiii-UMiiiiiaiiN, violoucclIoM, ylolffON gúlià".'-

fam, hatitloliiiM otüi ímuijo.s nhués, ilnuins (Jlai-inc--
taw snv»|iliotu>).w etc. «te.

E 'os respectivos pertences, assim como:
papel de muNica, operas completa*, dilerontesi parti-
taras piu-a òrciiosira e l.audas. iiietlioilos o trecho.**
ori^òniKvs para toilõs os iiisiftiMinioiitoS.

Chamamos a attoii(;ào dos amadores o prolissionaos quo aproveitem
esta oceasiiio para adquiriram bellas collccòos miisicaos por proços liara-
tissimos.

A exposição <-onwue<;ai"á Torça-íoii-a 5 «Io nió/ eoc-

ALA VILLE DE PARIS
Grando ostabolociiiiontó du jóias o Itologios

RUA MUNICIPAL N. ,r)7, esquina da RUA DA MATRIZ
6-1-'004 580-8

il lllíll li lí
L| UJ-lLlXill'

AMAZEMDEESTVAS
RUA MARQUEZ DE SANTA CRUZ N. 2-

d. telographico
SSairupiara

Caixa postal
»09

SáTE US TABELECIMENTO oncontrà-so mercadorias nacioiiaoo (a>
tiaogoiras, a proços som competência.

AMAMOS a iitlençAo dos srs. aviadoros para a localidade do nosso ostabo
loeimento, próximo ao porto, facilitando o roduzindo, por isso, as dospotas

iIoa.\inliar')iio (õGm**

MERCEARU BAHIANA
--. imm f^A^MM" ——•

llSweig Fonseca
-jZjAABOj^A.TOa^XO

Ohiinico-Pluirjnaceiitico
RUA HENRIQUE MARTINS N-1

PBOIJÜCTOS CÍllMICOS—Comprovada a identidade dos mesmos
pela competente analysc, nos iitiliscimos dos mais puros, nomeada-
mente os iodlitos alcalinos e tdcalinos-terreos, os sues de. quinino,
etc, etc. Importação recommendada.

S UBSTA FIA CIA S 1 PiGETA ES. A NIMA ES E ORCA NICA S-
Garantimos a legitima provenieiicia e a perfeita conservação (Vestei
differentes corpos, que ássignalam os progressos da iberapeuliea
moderna.

MEDICAMENTOS OFF1CINAFS-São confeccionados, observan-
do-se com maior rigor as pi esc ri peões do noro Code.r.

'11F'1 UBA — Prrparamol-iis por percollação. com o gráo do álcool e
¦nas proporções convencionadas por oceasião do ultimo Congresso
Internacional de Britxcllas. A nossa tintura de iodo per descon-
sum, iiialternrH n obtida, pelo methodo de Clarct.

VINHOS—'Podou confeccionados por macerução; sendo o vinho dc
quina abi ido ;«/o processo de Yvon, que torna-o mais rico em prin-
rii'ios extraclirus,

NÁPOLES— Os nossos .campes / riucipahncule. os balsamieos, não silo
] reparados com os cxlractos fitados, mas ]ielos meios que offere-
cem produetos mais snaveis e acção medicamentosa e/fica.?. Im-
puqnavios os .raroprs de fantasia.

1NJEÓOÕES TlYPODIúliMlCAS—Os sues neuiralisados são os
exclusivamente, empregados. Os vehiculos c os vasos que deverão
comportal-as nieliculosçiincnte eslerilisados, pura d'est'arte serem
evitadas os aberssos. Disputamos a coiicurrcneia.com as eslran-
yeirus.

COLLYBIOS Por vehieulo as águas disliladus.—Ou corpos simples
chimicamenle puros.

SOLUÇÕES-Expedimos as de sut>limudo, como precaução útil, co-,
radas em vermelho pelo carmim.

ÁGUAS D1ST1LADAS—A nossa ojfieinaprepara as de. uso mais
freqüente e empregando-se o maior cuidado para sua bôa coíi-
serruçáo.

ESPÉCIES iPHARMAGEUTIGAS
Hpppovadas pela Dii-estoida do Sepi/lço Sanitário loeal:

Ayua IiKjIeza (modificada). Segundo a formula do Dr Jacob,
seu inventor e inscripla na Historia da Pharmacopéa Porluguem
pelo pharmaceutico Pedro José. da Silva.

Tônica, aiitiçtipticíl) iinU-tcbril

Yinl.io dos Glycoropliospliatos
(Kola-coca-Qlyccropliospli&tarto)

Albiiniiimriii, Nouriistonln, Pliospliaturin, Convalescenças.
ELIXIR AMERICANO ÍERRÜ.G1WQSp-— Espsciílco contra a

cpiiaçao, Ane.iiia Ghicrosa, Estomachico. (filc.m

«9oi*aa«. h
euilirtiltaoM.

Vendo-se na
iIckííí 1'ollia.

a |H'.wo, paira

gerencia

NHGUH .O V.-i-TAJOMO
Se Irnspassa a conhecida e

aíreguesada taveinn e botequim
sito :i praça visconde Rio Branco;
o motivo da vendaé tôr de retirar-
se sen proprietário para o Sul da
Republica para tratamento desua
saude; quem pretender entenda-
se com os srs. Barata Júnior é
C. árua Guilherme Moreira, n.
9 e 11,

•25-1-904 584-18

MICEOBICIDA
& & 12

PAKASITICIDA
OU

Loção cliloro-tooricn
Formulada, o proparada polo pliar-

inaceutico dr. Teixeira do Magalbílos,
Liconciado poln Directoria (Jera

de Saudo Publica da Capjtal Fodorai
por titulo n. 166 do 2 do julbo d«
1901.

Destróo os micróbios o parasitas,
com o que cura: inllainmacão na boc-
ca o garganta, cocoiras, brotoojas,
írieiras, dartbros, feridas, ompigons,
caspa, inflammaçílo do utoro, da va-
cer o mão cboiro do suor nos pés
axilias, as inancbas na poliu, saídas
o pannos, amacia o clareia a jiollo, e
ovifa qualquor contagio nocivo.

Possuo mais a propriedade do -.

Evitar mosquitos
para o quo passa-so o «Microbieida
com um pincol ou com as maos,uo
rosto, ou em qualquor parto do corpo
a descoberto, deixando-o auecar som
o limpar, os mosquitos nilo ofTendoin,
Deposito.—Avonida Eduardo Riboiro
Pliarmacia Studart, o rua Municipal
Pliarmacia Galono. (m)

Chapeos de palha da Itália. Cami»
zas, Gravatas, Bengalas, Pei-fumai-ias

DêspíVeliòu
o melboK Boiitimonto u uano

_HüBHB-n^ i—i i _n _¦ i. _ hiim_é___i_i»i in iiii—ii— i m i 111 mu

J.I !i. 116 ít

íSiBdiüfutn í> HeJi vnSisIih"

(ccíihici-i.o ptecua ini.ií 5,íu-
rcc.tiat Bdcoiloi'o n. 4-íi

i-'Mioi (ío:ií!-

m

A

Excellentc Seringal á vendi;
Vende-se um magnífico serin-

gal no Uaixo Juiiin, con; 17-2 es-
Iradas ni.ierliis.eun'. mnisilc 100se-
riiigueiras era cada umn : o tom
maltas para abrir novas ostra-
das.

Esta piopiicdiidu tem umn ter-
ra firme, niargeiruílii per um ign-
rupé inívègAvel todo o niím.;
varias arvores friictiferns e gran-
des rocaã para mandioca"

A tratar cem Ani.imio R. da
da Fonseca, á nin Marquez úo
Saiita. Cru*. (i(i?--20

pcHRn:'r"l'""'!"i-''''"'" A"-'"'OL-LJrivJ cas, AliKiircs, Iiijui
etc. Vendem
bOTTÜ MAYOK li FHKR1CIRA

m

0 Dr, Coolho ds Rezando
tom 0 80IÍ üscrijilorio (louil-
vocacia com o Holicitatlòr
Coriolano Eíuraiid

ii rua ilos UdmodloH—39.
- -M—

Acceita íiuu'as
parn o Interior ilo Estado,
das ,|ii!iu» oticnrrogn advp-
jfinlu ,ln sua eòiiüaiifii.

i:

F,fira

-n m 14-
SAL^Q) 

~&& 
MOhDAò a» TUDO A PREÇOS REDUZIDOS

l ui
Gommlssòes e Consignações

14-16 r?ua GulIhoi<me IVIOKatua 14-16
Deposito permanente de estivas

nacionaes o estrangeiras, vinho
Coilares em caixas o baris de l.n
qualidade.

M bilias para salas, moveis
avulsos, lavatorios, com e sem es-
pelbo, austriac s.
I3ancos de rodízio para escripto-
rio. Geladeiras americanas—Alas
te—Aparelhos de porcelana e
grnnito. Louca em gigos e avulsa
de todas as qualidades.

Cal virgem de Lisboa em bar-
ricões. .Cimento da afamada mar-
cn—ÁGUIA—TamancoB e cava-
quinlios portugtie7.es".
Fogões e cofres de ferro.

uni*-*íi cas;. quo nelopta o syntonia amori-
cano vurilail(..iro--veii(l£)r barato o nilo vou-
dor Iluda (O)

0 SilLffO Dfl piOÜII
,lo fpilil
niodorna

recòbpu cnluaiíoa
''1'oi'H!, roupas leitas-, b(iii(fiil»sdiapuos de hoI o ditos para cao

l„.,;n.

NEGOGI0
Se olforeco um bom negocio; ca

cem leitolio cercado, pròpidopara cri
açilo de gallinliâ, com macbiniea paraiiicttbaçílo (cliocadoirá) o outros uten-
silios. Tom coulrato.

Informes— Avenida Eduardo Ri-
beiro n.39—Casa Ventura.

G70-6J

Avia para o interior do Estado
em condições vantajosas.

IloceI»c KCHcroH «lo Interior
tio Estado , viu coiiHiffliinçno.

2-,'l--jl04 rilQ—m

O SAliÃO 1)A MODA é sem
duvida a casa que mais bara-
to vende.

L.A6B&0 a>A POLICIIA
Acaba do receber variadissimo sortimento de estivas, vendem

de tudo por preços insignificantissimos.
Procurem somente a MERCEARIA BAHIANA, que tereis feito

grande economia. (líGm)

JsaCanavarro
ouques Holiro Lisboa c forto, ilhas, pro-

viiiciásdo ortugal, llcspanlino Itália
Agonies do Dtinco Norte do Brasil e Banco Coniniorciül do Porto Sub-

agontos doCrodit Lyoiiiíais, credito italiano,
tíaccam por moio do vales, sobre todas^is estações postaos da Itália, codo

ornio a guiaqfficialde 1902-1903,.do Ministorio da hista o Telograidio n-
lí<(ino da Itália (58 m)'Út <¥ 4 4 4 4 |> f :f 4Wí. i^<A^A><ã^Ak><A><iC> <Jl><^<Aí><x><x>'¥*A

[seeçao de obras)
.Cr, _tí'li^;i<v'!..•'-•;-i'-,

Wcsiã 1 ] (g i apliia se preparam, cL'È 
despachos, íacturas, contas, conheci-W.

m mentos, talões, cartões de visita, circn- M>
Jç lares, reclames avulsos e todo maisC^
M serviço concernente a arte typogra-ST*m 

pliica para o que dispõe de um variado m
k> sortimento de typos. C&

Í.Ç.
ç

A>c: 0
Jl IJJllUILtU UO IJpVOi ^ÍSA,.

Preços som coinpoteiicia|f
   _ u _

^v^^âí^ *^?y^ ^í?^ ^dr6^ ^_)p^ ^?3|6^ ^^^¦_7^^6^'^_^^* l\'t 9
^9 *f- *f- »4*- -f- ^ T T T T T '<?SM

Salão da Moda
-<. «gfflH ¦_» |l 

(Rua da Installação
canto da Henrique Martins

Importação directa. Grande reducção de preços
O mais completo sorlimenlo de artigos de moda para homens e senhoras.

Fazendas de fanlazia, o que ha de mais moderno.
Calçados ptifq homens, senhoras e creanças.

Rerfümãrias dos melhoras fabricantes.

Camisas, Gollarinhos, Punhos, Gravatas, Lenços, etc.
Elegantes leques de plunuts, gaze e papel.

Espartilhos a lu tluniica' modo.
Calçados finississimos para baile e passeios.

Poupas feitas para homens. r>
Vendas por conta das casas exportadoras da Capital Federal.

Finissimos sabonetes, pós de arroz e águas para toucador.
Escovas para unhas, cabello, dentes e. roupas, tudo de primeira qualidade.

para homens, senhoras e creanças.

iMeiiis dc sodii o lio do Eseossia,

Marins, filas, rendas e bordados, completa variedade cm gostos.
Sedas, Sii/ralis e. Grepons, o que ha de melhor_

CJTodos ao mkí a I a

MADAME
8aj Eloisa de Miranda

(Modista)
Offerece seus sreviçós às exmas fami-

lias desta capital; garantindo o bom gosto
aa confecção dos mesmos,

RUA DOS REMÉDIOS N. 21
«2—m

Rua «3a Installação, canto da Henrique Martins.
4-2-90-1.) ((iOfl—m.

Jj V ^?7'\/-''-.'''-''-\'''\''''"'.,._*\ '''"'\Z\'„',.u•ty-"«* Y "T y • V * )i • i 'r

J>- O DK. PEDROSA FILIIO,'^
U-teni a satisfação do oaiticipar-J
ÇVjao publico amaunneiise,, que in-. r-^
i(i süallòu o BÕu consultório pra stiaj
/•"residência áina Municipal ld"?,™**)
ft^oiido pôderí ser encontrado tò~>j
fv-doá os dias das 7 ás 9 da manliiV.l^
jC o das 3 ás 5 da tardo. 24-m_/5

y«DLHí8«A_, Bíegríaww o
3ni'dadui'in.<4 do Lis!>uiu
Vendom Sotlo Mayor & Ferreira

llllll
iQgiümo emVende-se o

barris de 5.°,
E.ilA MUraiCIFAL MI. 14.

DO
nu 11

DR. ANTÔNIO B. PRAGUER
ESPECIALIDADES : Parlns, Cirurgia omgéràl, Molosüas das sunhoias

o das vias urinarias, Cura das inoontinencias du urina '
por moio das injocçõus opiduraes do sorum, (lnr;i da gonorrliôa aguilâjialó trataniúiito

Janiil u da goiiorrhóa chronica pulas installaçõcs do dr, Oyuon
—'mHrfttm C^—

Para estas ospoeialidades, qno continuou a estudar e observar n'essa sua
ultima estada na lOuropa, trouxo o iiiBtrumontal nocossario o mais aperfeiçoado,

CONSULTAS : Na Pliarmacia Studart, das 8 i.Í/2 ás 10o 1/2 horas da mi-
iilift. Na Pliamacia Fonseca, árua Henrique Martins n, 1, dasí! ás 5 horas do

MORADA : Estrada Silverio Nery, antiga Kua 7 de Dezembro n.lOS.

çII DBRE PDRTUGAL E IS»
¦ O *¦• -nE3"3trn«"——

Ilhas e todas as cidades e
vil] as

VENDEM PELO MELHOR CAMBIO
XJUSE]T<riDSCTi:oJsr & o.

®S! ífe ^m te- ^m ue
®% Gifeo IiÜZITflltO r

Lio a to da Avenida Eduardo Ribeiro
Empreza--Jucá de Carvalho

HOJE HOJE HOJE
VARIADO ESPECTACULO

Principia «'ia 8 l-J horas.

Chovendo ató ás 8 horas acra transferido
o espectaculo.

A Companhia dará espectaculos todos os dias,
oxcopto sogundas o sextas feiras,

destinados ao doscanço,
Venda de bilhetes durante o dia na casa

de chopps a Avenida Eduardo liibeiro n. 'JU,
e de noite na bilheteria du Circo.

Não tem meias entradas.
^.VO

Cadeiras numeradas. . OSOOO
PJREÇOS: Oalerias nobres  d§0UÜ

(!''''»1 ' • • .^«f»
^Ss£?

Cessionários—F. Felípiie & Ahrou

SE SCOPAL DE S- JDSE
DE

Wm)*m
Sob a direccão dosP.P.doSto. Agostinho

Ailuiitív aliiuiiiiHN iiilcfaiitM, NiMni-iicorsjoN o li-vi oi'noa

O alumno interno  • ... , (i$000
Jui:i .....•..*••*.. . nSooo
O alumno semi-interno  oo$ooo
Jóia  (iSüOO
O aliiinno externo de curso prininiiu  ]0$000
O <- « « « secuníiario  *20$ooo
Jóia  ..Sooo

O ESTABELECIMENTO alem do curap littorario manterá
o curso do niuBica e desoiiho. O anno leclivo príiícipiuni no dia l do

janeiro.
(292—m) O PADRE REITOR.

ALF AIATARIA

POLI d MALAGUTÍ
^m.à

sa5> \s_jc_a W'<j/\.\ü tes^j fi"56

Um variadissimo sorlimenlo de casemiras Inglezas, o que ha de. mais
fino e moderno, para o que chama a attenção de seus bons frcyuczcs

Trabalhos garantidos
(298—ni )

Perdeu-se
Pede-se á pessoa que tiver aclia-

do unia caixinha contendo uni
pense-uez, o obséquio de entre-
gal-o na redacçilo do Quo Vadis?,
que soni"gratificado, querendo.

Adelaide Corrêa
-1'rofessora dc Piano-

Diplomada com o Curso Geral
e Complementar pelo Real Con-
servatorio de Lisboa..

Offepeee seus serviços
As Emas. fantilias (Peste Capi-

tal, onde pretende fixar residen-
cia,

Pôde ser procuiUda, á rua doa
Remédios ii. 55.

5-1-9(14 ")2í-2

BOTEQUIM.—Vende-se um
bem montado e afreguesado, com
bons quartos para moradia, o com
contracto,,sito a Estrada Silverio*
Nery, canto da rua dos Bares,

Quem pretender pode dVigii-ue
ao mesmo que encontrará com
quem tratar.

578-1.1 Mcinoel Rita

"SIR0S.Srt2
| |i'iipazi.'8 para vedor doces. Tra-

ta-se n'esta typographia ou na
rua Henrique Antony, n. 10, pro-
ximo a casii PANHOLA.

Paga-se bem ií)

Bom Negocio
Vonde-Bò uma bôa Mercearia

muito barato, a tratar na rua da
Iiietallaçáo na Mala Americana.

Í9-2-Ü04 055-1

Moveis
Yendem-se

' Familia que tem que retirar-se
(Poeta capital até ao fim de mar-
(,•0, deseja vender todoa os mo-
veia de sala de visitas até a cosi-
nha, existentes em sua ca.*a á
rua Joaquim Sarmento.

Todoa os inoveis são de gosto
o estão em perfeito estudo de
conservação; Para tratar com
João de Abreu na Liquidadora.
Armazém de Moveis.

Avenida Eduardo Hibeiro u. 15.
685 ¦ 9

S. GARCIA &. C
«0_K__>. • »• O •-¦ -fflttHT-*—

Armazém de estivas
GRANDE DEPOSITO DE TABACOS

S E MIUDEZAS
AO j

A viáíiiiPisíiOS
Praça Tamaiujlgpé n08. i e 5

12-2-904 71.4


