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JORNAL DA TARDE
Publicação Diária

(tUMERO AVULSO 40 RS.
E' o Jornal de maior cir •

oulação Ea capital.
, fioiatracta-se a publica-
çâo de annuncios pelos
mais módicos preços.

I- .LARGO DO CARMO N. 16.

N úmero do dia........ 40 rs.
;; N a mero antgrjeç....... 80 rs.
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; Companhia Fluvial Marcí-
;-,. nhense.

ParaCaxias
,0 vapor Victória sahirá uo. dia

27'ás 12.horas do dia.
Recebe carga ató meio dia, pas-sagens o encommendas 3 horas da

tarde. 975

Para Vianna
O vapor B. de Grajuhú sahirá

no dia 27 ás 11. horas da noite.
Recebe carga até 2 horas da tar-

de, passagens e oncommondas até 4
horas. 993

Para o Mearim e B. do
Corda.

O vapor G. Dias sahirá no dia
30 a meia.noite reb cando barcas.

Recebe carga até meio dia, pas-sagens e encommondas 3 horas da
tarde. 994

Para S. Bento
O va por B. de Grajahú sa hi rá

no dia 31 á meia noite.
Recebecarga encommendas e pas-sagens ató o dia antecedente ás 3

horas da tarde. 995:

Viagens em Abril
Linha de Alcântara em 4.

t da Manga em 7.
do Pindaró om -13.

« de S. Bento em 16.
da Barra em 20.

t do Icatúrem 28.
« de Gajapió om 30.
« do Caxias 6 e 18. 996

Companhia de Fiação e
Tecidos do Rio Anil.

Tendo de proceder se á eleição
de dois membros da Cemmissão Fis*
cal desta Companhia, em 25 do
Abril próximo, como do 'annuncio
de seu digno presidonte, propomos
para eleitos òsseguintes cavalheiros
açcionist'as,de reconhecido critério:

Josó Pereira d'Almeida Bessa.
Joaquim Pereira de Carvalho.

988-29 - 40 accionistas.
Companhia de Fiação e

Tecidos Maranhense
Communico aos srs. accionistas

3ue 
ó de 71500 por cada acção o

evidendo relativo ao semestre (in-
do em 31 de dezembro, o qual co-
meça a ser pago no dia 25 de Abril
p, futuro, do meio dia ás 2 1/2 ho-
ras da tarde; e em observância ao
que determina a lei ficam á sua dis-
posição, no escriptorio da Compa-
nhia á rua 28 de'Jülhp,la copia do
balanço geral e mais documentos
referentes do mesmo semestro;

Maranhão, 20 de Março de 1895.
Manoel l. Dias Vieira.

(956—Q) D. secroiario.

Preços CompanWa^ramlca 8. Atten<.ãO
Não se tendo reunido numorode Foijão olho preto a 500 rs. o kilo.

dos produetos da fabrica da Companhia de
Fiação e Tecidos de Canhamo.

Estopa fina 1—37 polegadas, metro 540 peso por metro 375 granas.

t

Companhia Fluvial Mara-
nhense.

' Não se tendo realisado hoje a reu-
nião d'esta Companhia por falta de
numero dè accionistas exigido no
artigo 16 dos estatutos, são de novo
convocados para o dia 30 do cor-
rente, ás 2 horas da tarde na sala
da Associação Commercial afim dé
serem prestadas as contas do anno
findo e proceder-se a eleição dos
diversos cargos,-deliberando-se com
o numero de accionistas propostos
de conformidade com o artigo 18
dos Estatutos.
Maranhão, 15 de Março de 1895.
969 Os directores,

Manoel' José Francisco Jorge
P.

ManoelRodrigues da Graça S.

Companhia Popular
Seguradora

Convido os srs.. accionistas desta
Companhia, á rennirem-se om as-
sombléa gorai no dia 30 do corrente,

i'ás|Oojres; da; manhã, na Associação
Commercial para o fim de lhes serom;
presentes;as contas relativas ao 1.? e
2.f y^ést^s "^o anuo.proximo. ApdP,
bem;aàsim,d'e se proceder a eleição da

, dirçctoria, commissão fiscal o seus
fespectivos supplentes. . -*
.^MjyijBha^ i9;de março de 1895,

Carlos Ferreira Coelho;
• ,é ;;jOirectpr-Prèsidonte. 

'

„ Pft acçOrdo. cora a lei das socieda-
¦ ides,ánojymas em vigor, a escriptn;' da; fíQiçBganhia;acha-se á disposição
de^Uflquer' dos srs. accionistas des--

./4e^rés£ipie Mtà. '¦'¦ . 965M-

. ^jlttein encontrar, ou achar uns
..':.j*ç: óculos de ouro jáusadas;
queirts fazer o fa,vor de entregar na
offfijfn^^e cal;de.i,r,eiço de;Fprtuna.to
Joáô,Gorijps^ifc .G., qn.ç. será «ratifi-

Sociedade Beneficente de
S. Severa.

Tendo esta sociedade de mandar
sutfrugir a alma do soei., J ào An-
tonio Vieira, convido a todos os srs..
sócios, ea familia do finado.áassis-
tirem a este acto religioso 4.* feira
27'do corrente mez, na igreja do,
São Panlaleão polas 6 horas da
mauhã.

Maranhão, 23 de Março de 1895,
(979—1) 0 secretario',

I. Mello. ¦

Companhia de Laniíicios
Maranhense

Tendo deixado de comp irecor nu*
mero legal de srs. accionistas paraformar a assembléa geral, i-on*oca-
daiiaia hojo, são novamente convi-
dados para se reunirem no dia 2
de Abril p. futuro, pelas 8 horas da
manhã no edifício da fabrica, afim
de se proceder a eleição da Com-
missão Fiscal, seus supplentes e me-
sa d'Assemblóa Geral. Também se
tratará dn estado das fiuanças da
Companhia.

Maranhão, 20 do Março de 1894.
Semiãó José da Costa. P

/. Pereira dos Santos. S.
C972—3) ,

« 2-37 f 500 « 340« 3-37 460 « 3043-37. N 440 t 2934-351|2. 660 . 335« K-36 f 360 . 220t X—30 280 i 165« grossa B-42 670 « 542B-38 600 «490
« C-42 780 , 627« ¦¦;', D—48 ., 840 « 640D-42 «, 750 « 584t D—38 640 « 529« D'-35i|2-* 600 « 492«entrançada S—31 720 • 450« S—40 1000 t 526

Tapete cor' T—31 .1600a2200 «520
«grosso . 31 3500 «860
« r ;.v , 22 2400 « 610

accionistas para constituir a.sem
bléa geral annunciada para 

'h>je,
fica de novo convocada para o dia 5
de Abril pruxim>.Maranhão, 25 de Março de 1895

José Pinto Bastos.
902—4 Director gerente.* ¦¦'••"¦•'' ¦'i:'':\-i:,'?-%ÍÜ2Sl^^

Josó Cândido d. s Reis, Raimun-
do Joaquim dos Reis (ausentes),suas irmãs e Antônio César liayma
de Carvalho convidam a seus parou-tes e pessoas de sua amisade para

. assistirem a uma missa quo man-
j dam resar na igreja do Carmo, no
I dia 27 (quarta-feira), ás 7 horas da

manhã, em suffragio dà alma do
seu presado irmão e cunhado An-
tomo José dos Reis, fallecido no
Alio-Mearim om 19 do corrente.

Antecipam seus sinceros agra-

Em sacca 4Ó0 rs. o kilo.
Cafó bom a 11800 o kilo.

—Vendem--
Marques áC.

Rua Grande canto da de S. João.

/•Vcções
Bernardo de Freitas A Campos com-
práiiíalgumas da Companhia Pro-
grosso Maranhense.

Maranhão. 23 do Março de 1895.
(981-1) '

SACCOS:

Na Alfaiataria

Bicvlháo
N.

.  „_ ,.„,„- -do Cariman dr,Silva, precisa-se
docimentos. 990-1 -aeofficiaos de.ALFAIATE.

Maranhão, 25 de Março de 1895. f912-i;)
•¦•tóii^iSiJ____55___S_I_SB-BO_i

Aaiíiro Alexandrino Ro l
drigues.

D. Raimuuda da Silva Rodrisuos ¦ ,„ „, i ,
eseus filhos, Luiz Banho ^-^J^**™^?^1™* a"
cues sua irmã e sobrinhos aèrade * ;P,raonla' cominho, erva doce,

i-Estopa S- 31- 1-X75 o/- embainhado preço 1650 n. 955 gr.! cera de coração a todas as' posso.s" r^r,TAT\ Tm',ga, ^« 2-EstopaD-35lj2 90x60 n/-  p\eço 900%650gr.'que durante a enfermidade de seu "!*'fum0 em l««». o-oulroa.arti-
« J-EstopaD-38- 96x77 c/»  preço 1125 p. 856 gr.; marido, pae, irmão e tio Amaro v j u« 4-EstopaC-42-i,07-»x77e/-  Jrejo 1360 p,1013gKJ Alex-mdrino Rodrigues fa llociZoj Antn~^ndMe 

SQ.hmA{°7
« 5-Estopa Ç- 42 - 89x52 ç/» embainhado preço 1000 p. 612 gr. I dia 19 do corrente? lhes prestarão | 

A?-tomo l Moro,ra du Soazn-
« b-Eslopa 1- 37— 94x58 c/m  preço 760 p. 464 gr. os seus valiosos sorviços assim comoi ¦* Q~rt0Paj"oí7"~ 19^1 c/m  PreÇ°' 703 P- 426 gr.' as que se dignarão acompanhar o« b-tstopa 2- 37- 94x58 c/m  preço 710 p. 421 gr. foretro a ultima morada. Aprovei-« 9-Estopa 2-37 - 94x53 c/« ........ preço 660 p. 387gri tão a oceasião para convidal-osa as-« 10—Estopa 2- 37— 94x65 c/m  preço 780 p. 470 gr.! sistirem ;i mi.sa quo será celehrada«11—Estopa D- 48- 90x60 c/» embainhado preço 900 p. 637 gr.' quinta-feira 28 do corrente na iere-« 12-Estopa 1-37— 94x65 c/? ........ preço 835 p. 516 gr. ja de N. S. do Carmo. $98«13-EstopaS• 31— lm10x75c>embainhado preço 1780p.'l045er15-EstopaS-40—1» "M --~ " r —¦ b

24—Rua do Trapiche—24.'
(945-2)

Arroz

c 16—Estopa 3-37— 94
«17-Estopa S-40— 1»
«18—Estopa D-48—80
«19—Estopa 3-32— 80
« 20—Estopa 2-37- 94
« 21-Estopa S-40— 1»
«22-Estopa 4-351/2-91
«23-Estopa 3-37- 94
«24-Estopa. S-31—1,10

75 c/m  preço 1650 p. 825 gr.65c/m,.  preço 750 p. 420 gr.83 c/»  preço 1650 p. 909 gr.60 c/m embainhado preço 850 p. 873 gr.60c/m ... preço 620p. 340gr.
70 c/-  preço 840 p. 503 gr.55 c/».  preço 1260 p. 615 gr.60c/n  proço 1000 p. 445 gr.71 c/m  preço 780 p. 455 gr.75 c/mco-tura do-

brada e em

Aluga-se
Os baixos do sobra-

do a rua do Sol n. 23
com bastantes com-
modos e muito fresco,
aonde esteve ultima-
mente o GRANDE PA-
MAMA, a tratar no
mesmo sobrado,

Maranhão, 22 de Março de 1895.
• , Bja8SE33B6£â_i_Mrt-BS-l-^-BB-_^-^--_B_____________i

Cavallo perdido
A rua do Apicum desappareceu

um cavallo castanho de boa altura,
com os seguintes signaes, lem o póesquerdo branco o casco racha-
da do mesmo pi1, um pequeno signal
branco na testa, boas marchas e
uma pisadura no «ncoutro do pó,cujo cavallo foí'pertoucünie ao sr.

Dó 10 peças a 19 ditas...... 5
De 20 peças a 49 ditas  7
De 50 peças pára cima 10

fardo com 600 saccos  5
fardos com 1,000 saccos...' 7

De 3 fardos para cima 10

%
%
%
%
%
Va

dro Damasceno
Morcôz.

seminário dás
987-1

n 
• Y 

' 
ii bainhada.. proço 1880 p.1045 gr. _,1U111IU „,_..„„„,„ SBru gi:uill,,,!0Os pagamentos serão feitos no mez seguinte ao da compra e nã* quem o achar-por João Gualborío áfa-endo perderá o comfrador o descortto de 1% ao mez. Carreto e todo* rua de S. Panlaleão n/12; ou o pa '

as demais dospezas de embarque por. couta do ooraprador. " "

Naques a Irint i dias de vista
A Fabrica prepara qualquer quo seja a qualidade de estopa, bom

assim saccos, a contento do comprador remettendo para isso umaamostra. '
—Gondicções:—

de desconto

Inglez novo—Vinho do LISBOA
superior .

Vonde-se barato.
Antônio J. Moreira do Souza.
24—Rua do Trapiche—24.

(944-2)

Wiiite "Wiõdsor
-E-

íiarbolic Soap
Jintino MacacheiVa será gra"ii(ii,.d'o ^Sg f^f, i°m **?*** vaf•*¦
auem o achar- oor João Gulbanh á «°m de 
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Feijão Preto
-DO-

Rio
... :..

cadò 986r-2
Marah luió],%$£$ M^rço-, de ,189.5.

Fwtunaio Josêàtiín$s

Noyo,e Garantido
Um kilo...... 600rs...

•" —A'DlNHEIROr--Y;Y;Y
Café de Ia qualidadePil|i;llll:
Rua Grande

Telephono, 72.
Não tem bandeira no can-
,toY - Y^913-l)

José J varí sto finto
da Costu, sócio da casa commercial
de Manoel Rodrigues Gomes & C,
retirando-se para o Ceará, e não po-
dendo despedir-se pessoalmente das
pessoas de sua amisade, dovido en-
commado de saúde, vem por este
ineio, cumprir o dever e offe-
rocer seu limitado prestimo n'aquel-
le estado; '991-2

i> Maranhão, 24 de Março de 95.

Maranhão, 1 de Fevereiro de 1894.
O GERENTE,

Fardos de estopa fina—10 psças« ' « naccn* —Hfin ¦>.';••

—Casu IiHjIezi»-
13 rua do Sol 13.''':. 

942-3

DEAssueár
PERNAMBUCO

Vende barato,
Antônio J. Moreira de Souza
24—Rua do Trapiche—24.

(946-3)

eT <Mj**:

Na quária-feirá 27 do corronte o
agente, Narciso Josó Teixeira ven-
dera em seu leilão, um bonito ca-
vallo de sela com todas as marchas.

994-2

Casa e terreno
Vende-se a casa ín :157a rua de W magnífico o '-sortimento 

WS. Panlaleão, com optimos commo* tando-se para um mimo aos inoni-do. e um grande terreno nos fun- nos que forem amantes do musica,dos aló a rua do Norte, fazendo Vendem ^"' •"'
canto para a rua da Fonte do Bispo. Ramos d^lmeida d C. e Júlio Ra*

AriDODicasdesopfõ

m j *fe 4Í *'i
¦ r:.-.- 

'-¦ 'i-.Y ¦. .-.¦.¦¦¦

•neana-

Também vende-se os terrenos Por-1
trnho e Desterro, (rúá Fbrrndsa)
com uma casa e poço.Atratar com d. Maria José Serra
Carnoiro no sitio Mont Vcrnon ou
a rua de Sant'Anna casa n. 60.

999-5

Piano
Vende-se uin bom polr preço razo*

avel na rua das Hortas n° 28
1004-3

Bnumoíi caiai
vida.

Vende-se o sobrado n. 58, a rttà
do Sant'Anna, trata-se com o sr.

A d_é .lliada â ram-w-ifiU, »bre Mos.,, mm d.*^ Sft3_JSS_S_5
É assim que tem aparecido a tarte de comer» a carte de fallar»»

tantas outras artes. Falta a tarte de sentar». '
Para; auxeliar o desenvolvimento d'estò assumgto é quo a

Zsm Americana—
Grande.

O
1000-3

394
mos &C.

LIVREIROS.

A Ilsáa Americana
por Eduardo Prado.

Jlste livr,os foicompiscados e pro*hibido a 1. edição: entendeu o Go-
Terno quo era um crime havel-o
escripto, lel-o conspiração.

Vvolume...... 4$000
RECEBERAM OS LIVREIROS
Ramos d'Almeida 4 C.»e Júlio

Ramos áC». 852-6

LESSA
de cadeiras do todas it. tem a venda unia variedade o nergot.

formas, tamanhos e qualidades. 
"

^Lai^o do Cârmò--
qANTÓ ^BÜAYDO EGYPTO. 1605

vende phosphoros Vulcai a 4$800
reis a grosa e a caixa a 40 reis.

995—9

fashemer bouquel kl'¥ovor
O melhor 6 o mais bem prepara-do pó para o rosto, ató hoje .lonhe- Mensageiro dos Amante

cido, tem à propriedade dé tirar o; ou o meio seguro, e infalível de sermanchas do rosto,; amaciar a entis, feliz óiri amores,e faz recobrar todo brilho natural Variadíssima colleção de cartasda juyentude.' ! de áraòr para todas as casas.

,;¦ Moveis ¦
. Galdino Athanasio do Rego, vem*
de 1 sofá, 2 cadeiras de braço, 2
banquinhas, ou con.ollos, 6 cadei-
ras, 1 cama, 1 berço, 2 com modas,
1 aparactor, 2 toillets, 2 retretes, imala, 1 cabido e 6 cadeiras.

Rua da Mangueira n. 12.
930-8

—A Casa Americana. .
Largo do Carmo, canto da rua do

HEgyptp, "Y m

Cirurgião Dentista
i volume" 2$0O0 ene. !' Antônio Eerreira
Recèbóram., ' Consulta, dlak 8 ás 3 horas da tarde.
Ramos.de,Àlmeiç(a & Ç. e Júlio';- RUAT>Ó SÒI_N,Í8; Y
%*mb O, • ; ;Í95JÔ 

¦/, t- : Y : , (,790-3) ;

OLessa
Retalha banha aos kilos a 1$300

rói..' ;
; 1 garrafa do vinho bom 1000. "

928-8

oseSapal
Cara meninos e meninas.

Meias pretas e de cores para raonl-
nas e senhoras.

VENDEM :
<; B; Machado & C.

Canto Pequeno n. 44.
839—14 Rua Forttiosa,

Camisasde flaüteSEas
A Casa^ Americana, sempre soü-

cita por tudo quanto interessa ao
bem estar da humanidade, mandou
vir camisas ^de flanellá. qua^iwaet»vae dás constipaçííes o rohumatis*
.mò.. ...Yi/' YY'/1"
Largo do Carmo, canto da rua do
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PACOTILHA
O assassinato do dr. José

Maria e o ministro do
Interior.

0 dr. Josó Marianno publicou no
Jomal do Commercio ceusuras
doutra o miuistro da Justiça:

Vimos na Província um tele-
gra mina de 6, assim redigido:

¦ O dr. Prudente de Moraes, pre-
si douto da Hopublica, continua
doente.

Tendo recebido visitas intimas'
recusou formalmente a do dr. Gon-
çalves Ferreira, que sò ficará no
poder á-custa de. .muito cynisrao.»

Entretauto o Diário de YPer-
nambuco publica este telegramma
dó Itio, com data de 15:

«São completamente inexactas
noticias para ahi iransmittidas so-
bre.divergencias.no seio do minis-
terio, havendo a' maior harmonia
de vistas entre o sr.' presidente da
Republica a os sous socroíurios en-
tre si'. '"' Y .

Mantém a maior;cordialidade.»
. E como se não-bastasse, ainda o
mosmo Diário publica a 16 oste
outro telegramma bastante elóquèn-
te: ;.:. .'¦•In.oxacta noticia nomeação com-
raandan o novo districto deste Es-
lado.

Consta sorá provido nesse cargo
oílcetivãmente o actual comraan-
dante.

Indemnisacão
E' da Província do Pará o se-

guiute tolegrammn:
Rio, 19

Consta quo o g..vorno jda União

Írigurá 
um milhão de francos aos

lordeiros do engonheiro francez
Buette Etienne, fuzilado no Estado
de Santa Catharinn, por oceasião da
revolta. :

Pagará ainda cincoenta mil fran-
cos de indemnisacão, oin virtude
de reclamação relativa a outro ei-
dadão francez.

. Consta tinda quo a cada um de
dois marinheiros allemãos, maltra-
tados em Paranaguá, indomnisará
o thosouro nacional a quantia de
501 •$000, sendo processados oseul-
pados d'eslo facto.

Miss Anna Bookcr, a única das
passageiras que escapou ao naufra-
gio do lEIbo», ao enlrar em casa,
depois da-visita á imperatriz Fro-
derico, e.n Osborno, encontrou um
magnífico anel do brilhantes com
uma carta aulographa da impera
triz.

YtYY^Yi-'-f '¦'

-..*.•.-¦¦¦

¦*

jrV-'" 
' r Y

;A pacificação
tia entre'nós quem não queira a-

prender direito federal com a Suissa.
Eu, ao contrario, estou convencido
de que as lições desse "modelo do Es-
tado 'f-d.-r.tivo devem ser religiosa-
monto .(.«.ditadas.

Aquoll.is" instituições nào foram
ioipmvisiiilas por. alguns theoricos,
que -tinham a sou serviço, pára im-
p.ir a jum povo a sua creaçãò artificial
algumas espadas victoriosas. Foram
expri mental monto decretadas; des-
aliiveharám-da evolução do espirito,
o. para que sejam conliuuameuteve-
rihcádas ha o critério seguro do «re-
ferouclüm»

So tivéssemos procurado assimilar
a sabedoria politicii e administrativa
do povo quo iilicerceou com as pedras
do Mòrgòrten a mais solida conslruc-
çâo tia liberdade' humana, hão seria-
mos a esla hora o ludibrio do nosso
próprio.

G'xío não teríamos votado de afo*
gadílho uma Constituição exótica,
para deixai a depois sem o complo-
mento das leis orgânicas, como uma
barca sem remos, boiando ao som da
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Em uma bella manhã de desembro,
fria e clara, Jorge chegou a Lisboa.-
Precisa va absolutamente, tratar de ne-
gociose vinha fallar com o seu pro-
curador.

Os amigos ti verão um alegrão. A'
noite, estavam todos três á meza na

. casa do jantar do palácio da Lapa. j
Fora cuidadosamente arranjado de]
novo, graças ao cuidado do procura-,
dor. João e j_.ííme|iinham recebido
com alegria o novo dono. João servia-
o com a dedicação antiga de creado,
fiel. Sabia quanto o velho patrão a-
mara Jorge e reportava sobre este a
affeiçaò^tterdedicarrao morto.

correnteza das paixões partidárias e
dos fanatismos.wclarios.

No correr do minhas'observações
acerca da guerra civil do Sul, tonho
procurado provar que a intervenção
federal, nos casos previstos pela nos-
sa constituição, ó um dover, e cum-
pril-ò não deve r.epugnar ao gover-
uo da União, porquo ó praxe seguida
pelo poder central de outros Estados
federativos.

Lombrei.0 exemplo da Suissa, por
si r povo em extremo cioso da auto-
iiíinüa local.e por isso mesmo croou o

rof.-rtíiiduúuparase não deixar dos-
apossar delia. Nâo obstante, a Suissa
est ituiu e pratica -a intervenção, co-
mo inslru-nento necessário á conser
vação da unidade federal.

O exemplo mais recente ó o cita-
do por R. Salis no seu «Oiroilo Fe-
doral Suisso.

O conselho f-deral, ou poder oxe
uutivo, interveio, a mão armada, uo
Cautão de Tessino, para manter e
defender a liberdade eleitoral. O pro-
testo dos cidadãos, espoliados do di-
reito de voto polo governo caiitonal,
os preparativos bellicos para uma
lueta, a exaltação dos ânimos, 'i que
as aui-toridades locáes responderam

elo reforço da milícia do Cnntào,
astaram para quo o conselho f-deral

oecupisso milit-irmonte uquoll. o sè
interpozessa como juiz aos litigantes.

Lev.ido o facto ao conhecimento da
Assembléa Federal, esta approvou o
procedimento do poder executivo,
v..laudo as conclusões do parecer.que
ontre oulras ponderações registra a
que se vai ler:

«Nem ora possível deixar aos or-
gãos cantonaes, de mam-ira exclusiva
o cuidado de restabelecer. Para o
Conselho Federal, como pari todos,
estava averiguado quo estas desor-
deus, embora insignificantes, poliam
ter como conseqüência iminediata
uma guerra civil entre os dois par-
lidos, guerra em que o .governo
cantonal, na sua qualidade de chefe
de um dos partidos, nâo podia ser
arbitro de maior .xeepção, sobre tu-
do serviodo-se de trop-is irregulares,
que na vida civil fazem parto desse
mesmo partido». '

A leitura desse trecho, nv-ditudo
por legisladores austeros ôMesapaixo-
nados, confirma a definição que Hei
nard cTHa.cpurt da da pequena con-
federação modelo e que serve de epi-
graphe a obra de Oliiwell Adains e
Cunninghan —A Suissa é uma do-
uiocriiciii temperada pelo tioui senso.

Do feito, é sabido que os chefes de
partido jamais se collocão a cavalleiro
das paixões para julgar os s"u* ad-
versarios e nem pur outro molivo
todos os estadistas se empenham em
collocar a magistratura tora da ai-
mosphera incandescente dos parti-
dos..

Todos os publieistes-sâo concordes
em íipplaudir a organisação do poder
executivo suisso, qua nasço -He uma
gestação serena do Congresso Fed. ral,
e que offerece o exemplo do uma or-
gauisação que por muitos de seus
memluos perdura, apezor do reno
vomento dos partidos. E Adanis,eiija
obra é datada de 1890, cita o exem-
pio dos conselheiros Wolli, H.nniiier
ii Herlenstein, que permaneceram, no
poder apesar de ter ficado reduzido a
um punhado do votos o partido que
primitivamente os elegera.
; Por isso é que a faculdade do in-
ter vir não repugna ao povo súissuj
conta coma imparcialidade de juizes.

Entre nós, ó certo pensou-^e ju>ta-
mente o contrario. Entendéü-se que
o presidente da Republica devia snr,
não um funecionario imparcial, mas
um chefe de partido, sabido de lima

Slataforma 
de .legislatura moribunda.

Ias quiz a fortuna que a escolha ra-
eahisse om um espirito-sereno, lio-
neslidade iilibada e capacidade pjp
vada pela direcção b administrarão
da Constituinte e do seu Estado na-
tal.

(Continua);
José do Patrocínio

THEATRO
Será. hoje representado no S. Luiz

o drama—A Botija.

Líonenão o largava. P.ucoexpan-
siva, como tddos os cães de sua raça
contentava-se em o acompanhar por
toda a parte, fitando a raeudo n'elle
os seus olhos luminosos e bons.

A casa, embora triste e escura, ti-
nha.um ar magestoso e confortável.
A antiga sala de jantar, enorme, tra
toda de carvalho, ledos apaioelladós
efloreados. 1

Sobre immensos bufetes, estava
sposlaa antiga e massiça baixella

de prata. No fogão ardiam toros dé
lenha. Dois eandieiios de bronze,
muito grandes, sobro a meza, onde
brilhavam nos crystaes o pallido vi-
nho do Rbeno e o rubi quente do
Porto e do madeira. •

O jantar era fino e bom. Jorge tor*
nara a tomar o antigo cosiiHieiro do
tutor, francez experiente e sábio uà
sciencia das escarolas, que depois da
morte do patrão, abrira ura restou-
ranto, fechado pouco depois por. falta
de freguezes.

« des gpurmèts portugais, quelle
crapule I » praguejava, com conhe-
cimento de cawa, o infeliz Vatel. j

.; João, condoído da infelicidade do
antigo companheiro; vendo-o mize-

José Maria
Aquelle aquém acabam de assas-

sinar no Recife, em satisfarão á pro-
meditada vingmça do givornador
Barbosa Lima, era um dos últimos
roprosontantes do antigo o nobre
espirito pernambucano. Consagre-
mos nostas linhas rápidas a energia
indomavel|do seu civismo,-dorradoi-
ra saudação a quem não aceitaria
outra homenagem quo não a justiça
único promio dás almas varonis,
para que a vida ó um dovor.

Entro os que, uo auuu solerane
de 1817, so votaram ao supp.licio e
á morto para constituir nas torras
do Brazil um-i n-ição indopoudonto
a republicana, figuravam cs ascon-
doutos d'esta viclima reconU. O
nome de Manuel Caetano de Albu-
quorqno Mello brilha como ura e-
xomplo n.is luzidas trovas d'ossa
ópoca do luto e de glorias.

No anno do 1878, qu indo ascon-
dia ao poder o partido liberal, fal-
loeia com o sarcasmo na bocea, o
volho o fiel ropublieano, revolucio-
nario de 1848, quo a vurto, so-
gundo a sua expressão, no meio das
angustias e dos sobresaltos em que
a perseguição'imperial trazia os
companheiros de Pedro Ivo gerará
o homem leal e patriota agora issas
sinado no [.ceifo.

Compriu-so, pois, o seu destino
trágico. Elle o previa, anuunciou-o,
e não se detovo; arrostou-o, antes,
com animo viril, Não maldisse a
sua pátria; s-orviu-a, morrondo por-
que ó servir a sua pátria sacrificar-
so lhe com honra e valor.Caio Grac-
cho penetrou os bumbraes do tempo
e deprecou aos deuses que o vin-
gassom di ingratidão dos romanos:
este ultim i pernambucano, agoni-
sando sobre o monturo, a que, mo-
ribundo o laçaram seus assassinos,

Sróga 
a seus conterrâneos o amor

a pátria. Exhortação tílvoz perdi-
da I porventura somente de grandes
glorias I

E por que foi victiraado esse
grande cidadão, do votado á. sua ter-
ra e a sua gente ? Devódizel-o para
esclarecimento deste lugubre sue-
cosso.

Em outubro do 1893, quando
Pernambuco inteiro havia decidido
interpor-se na lueta entro os rovo-
luciònarios do 6 de setembro o o
tyranno quo ontão govornava o Bra-
sil, o governador Barbosa Limaac-
ceitará o papel glori iso de chefe
d'esso movimento salvador. Tudo
fica disposto para o triumpho ine-
vitavel, quando, subitamente, a-
quelle qu« hoje imndou assassinar
o sou utliado na, conspiração, nos
fez prevenir das suas duvidas o he-
sitaçõos.

Jo-ó Mari-i exigiu quo eu o acom-
panhasse a uma explicação decisiva,
com o traidor. Segui-o, e liveenião
ensejo de apreciar uma das sconas
mais dolorosas que a miséria huraa-
na pôde offeroçor aos corações ainda
não de todo pervertido.

Euo vi,a esse li uiioin,ainda moço
o já tão coberto d'essa incur«vel
degradação a que descera alm-is des-
Ienes e covardes; ou o vi, esse-go-
vernador, inlerpellado s bre a sua
traição, dizer,pallido e tremulo, que
a outro ô quo elle traia I

> Cercado de suas tropas; dentro de
seu palácio, a portas fechadas, des
culpava-se elle:

•Sim, pedra decretação do esta
do de sitio, mas fil o para illudir ao
vice-presidente I»

Cobrindo-o de baldões e de ira-

Sroperios 
arrastando o pola-barba,

osó Maria arr_ncav;-llio esta pro
va de miséria moral.

E subitamonte, governador atira-
se lhe nos braços,cobre-o de beijos.
Rolam os dois no tapeto dó salão
Impassível eu observva esta scena
degradanto.quando o assassino, só-
erguendo se, reclama paia mim a
gloria do movimento que elle tra-
hia.

—-Affastei- me concentrado etris-
te, mais desilludido do que sehou-
vera já presenciado o que depois
oceorreu.

E' d'esta humilhação infamanto,
corroborando a perfilia covarde da
sua indo:criptivol natureza moral,
que agora se vinga o govormdor
Barbosa Lima l-compararam-inia
Luiz do Rofjol

listo s ioz, oste brutal, ao monos
tinha valor: nãose doixava arrastar
pola harbi...

O cadáver io Josó Maria não foi
exposto á visti do povo de Pernam-
buco, assim como foi o de João Sou-
to Mayòr. O governador tove a cau-
tola do oceultar os rosto; d'esto ho-
mom enérgico, em quem os por-
nambucanos reconhociam um ho-
mom. Grave seria a lição de civis-
mo quo nós acaba do dar a sua mor-
te ignomioiosa..

Quo. fazer, n'esta nação que sup
pura e se dissolve? Para quem ap-
pollarmos, os republic mos a quem
devorou o idóal de uma pátria livro,
honrada é-feliz I Lamentar, como
Bayard moribundo, olhos voltados
para terra natal, a sorte do condes-
tavel de Bourbon, o trahidor trium-
phante?Ou simplesmente aguardar
o momento em que o cerrar de so-
braneelhas de um proconsul nos
intime á ordem inoluctavol de abrir,
n'um banho lépido, as veias dopau-
peradas de sangue?

Feliz tu, nobre pern-imbucano,
q-ie não sentes as exhalaçõos do
monturo em que lançaram teu ca-
daver I Desgraçados os que ainda
nos agitamos com fome o sede de
justiça á espera do punhal que nos
ha de revolver o seio, procurando
como um pensamento de liberdade.
iNelle fumanti viscere Ia col-
pa.»

Annibal. FalcAo.

TamLum ó falso que o comman-
dante do dislrii-to requisitisso força
do policia para inant- r suas ordens.
Em S. Paulo reina a mnis compl-ta
paz a., não ó fácil perturhal-a e em
caso algum o governo o admittiria.!
Saudações—Bemardíno de Cam-
pos, presidente de S. Paulo.. i

i
i

O dr. Bias Fortes, governador do
Estado de Minns-Geraes, por decreto
de 16 de Fevereiro ultimo, abriu
um erudito extraordinário de
250:000$000 para píjiameiito dos
juros do 5 % dos tilul-ns omittidos
para substituição, doa dohenluros da
companhia Bahia o Minas, existentes
no mercado in metirio do Paris.

Dr. Paes de Carvalho
Para a Europa seguio ho dia 20 do

corrente, no paquete inglez Obíden-
se o illustre facultativo dr. Paes de
Carvalho.

Ao embarque de s. exc. assistiu
grande pirle da sociedade paraense.

Acompanharam-n'o ató a bordo do
vapor, os drs. Lauro Sodré e Gentil
Bittencourt, governador e Io vice-
governador do Estado.

O dr. Paes de Carvalho seguirá
do Paris para a capital da Áustria,
onde conta obter melhoras á sua sou-
de alterada.

ravel, sem vintém, dera-lhe guarida
no palácio, e J rge quo tencionava
ir comer a ura hotel, sabendo do ca-
sò, aproveitara o ensejo de evilar a
fastidiosa comida de meza redonda.
Tihha-só assim encontrado com um
magníficocosinheiro. Logo o almoço
que este lhe serviu a chegada, foi de-
licioso. E Jorge convidara para aqu.l-
Ia noite os ires amigos.

•Amigos muito- difíerentes.. Josó
Wdrd Corrêa para elle uma espécie
de irmão mais velho, o que lhe dava
conselhos nas ocasiões próprias, mas
sempre bons e leaes, e sempro tara-
bem sem o maçar.

Álvaro Paiva divertiam-o e D. Vas-
çd, o único parente, se bem que afãs-
tado, completamente inútil, sem mi-
olos, masque no emtanto se mostra*
va sempre seu amigo.

Jorge era doido por flores. DiVas-'
co tinha-as esplendidas na Arribana1
e mandara-lhe braçados enormes de'
rozas o violetas collossaes, como ás!
não havia em Lisboa, á venda. E'dè;
facto era difflcil encontral-as mais
bonitos. A meza toda estava choia.de
flores, dispostas por João com grande

Passageiros entrados honlom do
Ceará o escala no vapor Cabral:

Raymundo Pereira,Manoel Quei-
roz, Folippe Thiago, Frederico dos
Santos, Alberto Santos, Antônio
Francellino, Maria Magdalena,Pau-
lino Feijó Mello, Manoel Feijó de
Mello, Raymundo Bocha, João F.
de Lima, Januário F. Lima, Maria
Vicencia Marcolina, Maria Fran-
cisca, Manoel M. da Vora Cruz,
Francisco R. da Lima, Lourenço
Alves de Medeiros,Ignacio R. Lima,

.Francisco J. do Sacramento, Josó
Alves de Almeida, Ign-iclô Francis-
co, Francisco P. Menezes, Mareei-
lino F. Gomes,. Josó Simões, d.
'Maria Simões, Antônio Moraes Car-
neiro, Fernando F. C. Branco, Joa-
quim Josó da Cunha, dr. João Ma-
ria M. Bastos, Paulino J. C. Bastos,
d. Georgina F Bastos, ClementM.
Macatrão, Freitas Diniz, Baymun-
do V. Braga, sua senhora e 1 cria-
da..

S, Paulo
Rolaiivamente a noticia quede-

ram alguns jornaes da imprensa fe-
doral sobre tentativa de deposição do
presidente d'esle Estado, assim se ex*
primo o próprio sr. Bernardino de
Campos em um telegramma á Noti-
cia:

«S. Paulo, 6.—Respondendo á
vossa pergunta, aífirmo ser inteira-
mente inexacto o que publicou hon-
tem o Jornai do Brazil sobre o
plano de deposição do governo e des-
acato ao presidente do Estado.

Este não se encontra a mais de um
mez com o coraraandanle do regi-
mento, nem ha quem seja capaz de
desacatar o governo aqui.

gosto. João era o typo dos creados
antigos, com geito para tudo.

Acabado o jantar, os quatro ami-
gos conversaram, tomando o cafó len-
lamente, saboreando-o, porquo João
ora o príncipe do café, como lhe
chamava Ward Corroa, que o conhe-
cia já, do tempo do tutor de Jorge.
Tinha um systeraa seu de o fazer,
rio sacco, á antiga, com umas praxesmuito meticulosas, passando-o quasifrio, durante horas e aquecendo-o' ipois.

João servira os lieotesuBénédic-
tine, Knmmel, cahna.de Paraty,
um glorioso licor deFocking, seccoe
forte, com uma cor pupura esplen-
dida, orhum, que elle, comoerea-
do hera ensinado e do boa casa, pro-nuhciava á ingleza.

; Jorge não tinha foliado em Beatriz
a nenhum dos amigos. Todos três va-
gamentesuppunham que a sua longa
estada no Porto era causada por alga-
má mulher. Mas Ward Corrêa não
se interessava por,essas cousas. Pas-
sava a vida ora viajando, ora em
Lisboa, mas sempre trabalhando.
Pouco se importava com a vida; dós
outros. YY'ÍYY

Do Mearira entrou hoje o vapor
Caxíense, trasendo as barcas Ma-
racú, Iguarâ, Itans e Mu-
nim.

Por nâo ter-se' reunido hontem
numero de accionistas sufliuiente,
pura ter logar a asserablóa geral da
companhia Cerâmica S. Luiz,, foi
marcado o dia 5 do abril para essa
reunião.

Não nos darão noticia da consulta
que o governador dirigio ao Congres-
so, relativamente a ordem do seu an-
leiiBSSor, para que as debentures
fossem recebidas, como moeda fidu-
ciaria, nas repartições fiscaes do
Estado ?

Dizem-nos que andam a cobrar
foros, e jáleem recebido alguns, de
terrenos que pertenceram á Irman-
dade do SantWuninha.

Nâo sabemos com que autoridade
fazem esla cobrança.

Existe ainda a Irmandade de Sant'<
Auninha ?

Não são esses hens, hens vagos ?.
Convém esclarecer esta questão.

Por telegramma particular salie-
mos ter. sido approvado no exame que
prestou de machinista de 3a classe no
arsenal de marinha do Estado visi-
nho, o nosso conterrâneo Miguel Ar-
changelo Domingues, irmã» do sr.
Silvio Nava, a quom felicitamos por
isso.

Falleeeu e sepultou-se hontem o
sr. Francisco Ferreira Ribas, que foi
por muitos annos estabelecido com
drogaria a rua da Palma desta cida-
de.

Deixa na orphandadu uma filha, á
quom, bem como aos seus demais pa-
rentes, sentimenlamos por lão doto-
roso golpe.

Falleeeu hontem em S. José de Ri
bp-Mar, d. Pafmyra Fernandes Sal-
les Hamburgo, esposa do sr. Holmin
do deSalles Hamburgo.

Nossos pezaraes.

Hoje falleeeu d. Maria Vidal de
Mattos, viuva do sr. Luiz Braz de
Mattos.

A sua familia sentimentos.

O cholera invadiu diversas loca-
lidados do sul do Estado do. Espirito
Santo, causando pânico na p.ípula-
ção.

A cidade do Çachoeiro dnllapemi-
rim está sendo ábandonadi pclOssí-us
habitantes; fechou o coiiiiiii-r.-io efo-
ram susponsas as corarauniiMcões.

O governo tem providen indo pira
que o mal não s. es-lou-la a outras lo-
calidades, ejá foi alu-ilouin credito
de cem contos pari soccorros"publi-
cos.

Na capital do Estado empregam-se
todos os meios para prevenir a inva-
são de tão horrível hospede-, tendo
sido nomeadas diversas com missões
sanitárias para o asseio publico da
cidade.

A febre amarella continua a lazer
viclimas não só na capital como no
interior do Estado.

Ti vemos o prazer de receber a vi -
Mtíj do sr. Torquato Machado, do
Rio de Janeiro um dos redactores d'
A Semana.

0 illustre collega passou para Ma-
náos.

Agrdecidos pela delicadeza da vi-
sita, desejamos-lhe prospera viagem.

•—Também visitou-nos o sr. Ro-
sendo Silva, que se dirigiu a mesma
cidade.

Familientap;
Era casa do nosso amigo, sr. ma-

jor Francisco da Costa Ródrigueá,
reunem-so hoje á noite, as sócias ef-
fectivas e honorárias da Famílien-
tag.

Muito bem feito ! .
Lê-se no Commercio do Espi-

rito Santo: ¦
• Realmente é digno de menção o

seguinte facto:
D.-senvólvendo sua actividade na

villa do Espirito Santo o adjunto do
inspector de hygiene, foi encontrar
no quintal da casa em que funeciona
o conselho municipal, enorme quan--idade de lixo e matérias era decora-
posição I

Consta que a autoridade sanitária
itnpoz a multa de500$000 á muni-

XXXIV
Eu vou fazer-to.íilk, um sò pedido,
uma supplica ou antes uma prece,
que este meu peito n'u'ma queixa tece;
ó puro e santo objecto estremecido.

Se fosse meu anior correspondido,
amor que dia á dia recrudece,
talvez tanta ventura mo fizesse
haver do há muito, filha,suecumbido.

Quero pedir-te, flor idolatrada,
quando vier a morte despiedada
minha vida roubar, que pesa tanto,

que de esmola mo dês dos olhos bellos
meus idéias,meus únicos anhelos,
uma baga somen.o.do teu pranto.l Y

. (Das Intimas).

G. dos Reis.
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Entrou hontem de Picos o vapor,
G, Dias, rebocando duas barcas.

Trouxe os passageiros seguintes:
.De Cexias—DrY Alfredo .Graça,,

sua senhora e 1 criada, Joaquina
ftosa. Edmundo C. da Silva, Justi-
no S, Gallosas, Luiz Reverdósa, La-
disláo R. de Alencar, Honorio A. da-
S'üva, Alipio A, do Carvalho, Josó Si
Pereira.

Do Codó—2 de convez.
Do Rasario—Horacio Q.-da'Rochaa 2 criados. " : ,

0 vapor Vtctoria segue para Ca*'Xins amanhã ao meio-dia. Y...-:c:.

Q vapor B. de Grajahú^ segue
para Vianna amanhã ás 11 horas dá
noite.

Boa lição. Assim aproveite

D. Vasco andava preoecupado porcausa dos agiotas, sobretudo pelo Ca-
chorro, um cohbte bulldog da
usura, que nunca largava aquillo queuma vez filara. Alóm disso apaixo-
nara-se quasi a valer por uma rapa-
riguinha hespanhola que pouco an»
les puzera por conta eque enganava oescandalosamente. Andava preoceu
pado e triste, talvez pela primeira vez
na sua, vida.

'; Sò Álvaro Paiva, mais curioso, ar-
dia por conhecer a verdade. Mas ti-
nha um certo respeito por Jorge e não
sé queria mostrar indiscreto. Recea-
va irrital-o, D.via-lhe muitos favo-
res e esperava ainda dever-lhe mais.

Conyersou-se sobre as novidades!
•A estação,deinverno• anhunciava**sâ
brilhante, pretendiaVasco, esquecen-
do os suas preoecupações.'

Estava annnnciado ura grande fes-tival. em beneficio dos innundados edos cyclonados das Beriengas. A com* I
pánhia de S. Carlos parecia ser rá-'zoavel. , .:;.•; ., ; |

Talvez houvesse uma batalha de1flores ha Avenida. E o tempo, bro-mettia conservar-se boqa. Emfimi ummagnífico inverno. ... i

No soneto LYII hontem publicadosubsiilua-se o segundo verso do ul-
tirao terceto, por esle: - .:., Y-
ieusó sei que és a luz appetdcida.»

Foi unanimemente absolvido pelo;Supremo Tribunal o medico da ar-
mada dr; Severiano Braulie Montei-
ro, que serviu com os fevoltòs-s.'. .;

O general Ávila está encarregado'!,
do expediente da Repartição de Aju-Y
dante General, durante o. impedn
mento do general Nienaeyer.

Telegramma de Montevidéo affir-•"
ma ter.sido degolado, em Jáguarão,
pelos castilhistas, um irmão do dn-
Barbosa Lima, governador de Per- -
nambuco, o qual fazia parto dos fé-:"-'
deralistas.

_J_P"-
IfS-- .;

Telegramma expedido de Ta/ang-
chim diz que os chinezes, tendo sido
batidos alli, abandonaram ofrarma*-'.
mentos.

'.¦¦'..¦'.-'¦¦ '• ':¦'¦'). '¦..'; -,- ';'"'¦ yY''Y;';::'Yv 
'-' 'YvY,v-;':"'ííYí:YY'^ '^:\HY^YfY(':Y':YY^

Elle já fazia parte de dnas com-missões de festas. Uma já estava or-
ganisada, a outra talvez se realizasse;

A primeira uma recita por ama-dores. Eslava tratando de a levara
eff.ito em D. Maria. Senhoras da-pri-
meira sociedade cantariam.:-Rapazes -'
da, fina tocariam -guitarni»: Já samét*
tianj empenhos para ah^iiti^Maér '
tes. D. Vasco rejubilava faÜaínídoYaa':
nossa festa. ¦¦;¦-¦¦ Yml^0k

Álvaro,, que o. ouvia com'- invèjtiv;i'i
perguntou-lhe; insidiosámónteiY^ -

-E você, D.Vasco, qtte papôlihe 
;

distribuíram 1 por certo não-deixam
de aproveitar o seu bom;gosto,,o sentalento? -. ¦;<¦]>¦>¦ • i ..-¦'

Mas Vasco,' não percebeu a ironia. •
e continuou: v^i . :

-r-Ài, eu declarei logo que.nõó-
queria papel algum. Isso ó bom para :
os outros. .Mas eu é que sou o enVpre-
sarm, eué quesou orgah.sadorv'de
tudo. Sem mini não ha festa possível ;
em Lisboa. Bem se viu isso, quandomwv^Batamadasfarti. ¦
Uráa porcaria IA primeira sim, essa ;?
foi brilante.;. também fui eu-què'a •
organisei l -i. l-;..... <\-x;.rIiY: Y\-

(fionMiltòa).

_.?'í's '- -£.-. ¦• y.-:"v. 
'.-¦¦vi.: ¦ .,: ¦¦.'_:.,: v- •'.'. ¦;". -.'." ¦¦ 
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. O dr. Prudento de Moraes já deu
auliencias publica».

__TerÇ:i"_:ir_^ 26 ic MarV° ¦& 1895
Quatro ou cinco muírjeres. carre- neste instante supremo o desolado,em bandejas velhas e sujas sempre tons sobro mim os teus olha-umas tanlas flores pnra cobrir a se-'

Das 8 ós 9
........ ..„.„., l,.,1„ ,,„„,, „ .„,., Armindo João du Rocha.

Tolographam de Porlo Alegro di- pullura do infeliz, acompanhavam'neste mundo insidioso colando «"«iso Dioniiio-da Conceição.
?.?i0Au^%^^^ "V Agora m stas onl^iesS'miressumiu a cli ¦(ia dos republicanos dis.
sidenios, era dnsoqueneia d. a ai u-
sos commettidos pelo sr. Castilhos.

Noticias telcgraphieas dizem queòs japonezes tomaram a Ilha Fui-
mosu.

palavra entro si.
Os gatos-pingados, á alguns

metros do porifio d'entrada d» Santa
Cusa, já vinham suando por todos os
poros e quem os visse dilatando acce-
íeradamente as narinas, como quemesta fu liga do e sem ar,. crina quenão eram capazes de levar o corpo
alé o cemitério se nào deseauçassemIndigitara para ajudante generu.  .,..„

do exército o general Carlos Macha- um pouco no caminho
do Bittencourt. " '

, Reverteu ao serviço activo o vice
almirante Francisco José Coelho
Netto.

"rr

'.' .':.--

Diz a Gazeta de Noticias sabor
de fonte segara, que o Marechal Flo-' riano tem pastado melhor dos seus
incommodos, graças a3 águas e ao
clima de Cambuquira.

S. oxc, continua o mesmo jornal,
conversa- expansi vãmente com os
amigos què o visitam.
'¦'*}. Referem os jornaes de Paris aue,
em conseqüência de continuar gelado
o rio Sena. fez-se em Argenteil uma
aposta curiosa, que foi ganha por um
peixeiro Este apostara que atravessa*
ria o Sena em carruagom.

Effectivãmente cnmpriu o que após-
tara, levando comsigo a mulher, e
séndô seguido de numerosos curiosos
que. queriam vêr o desenlace da após-
ta.

A'carruagem, e por conseguinte ao
pexeiro o á mulher, não suecedeu ac-
cidonte algum; mas já não aconteceu
nutro tanto com os curiosos, alguns
dos quaes, como o gelo cedesse, tive-
rum um banho forçado.

O governo hespanhol deu ordem
alini de seguir para o Ballico uma es-
quadrilha de qualro nu viés dogu«.r-
ra, paru reprusciiiãl-o na abertura
do canal que uouimunicará aquelle
m ir com o do Norte.

Muilo ahles, p-.ri*m- dos que viam
passar o oulerro fazerem estas con-
jecturas,.já os taes gatos-pingadostinham formulado o projecto de or
reiarem a curjja, logo que chegassem
em frenle ao Hospilal de Caridade.

E, de fuclo. *
Trocaram um signal de cabeça a-

coiupauhado d'uui— aqui sinistro o
a padiolu cahio -.osadumenle no chão.

Mas, tal foi u furça cum que elles
a ("escancaram sobro o solo, que o
caixão em que se achava encerrado o
cadáver escorregou dus travessas e
foi ao chão.

imaginem os nossos leitores a ai-
gazarra produzida pelas mulheres
que seguiam o corpo I

Uma chorava; outra mandava pa-ra o diabo upadiola; outra cobria de
impropérios os gatos pingados;
em summa era um espectaculo -tris-
te e ao irnsmo tompo curiiso.

Mais ral mus os espíritos, &>meça-
rara a proceder a reencerração do
cadáver, que passou bem diiis minu*
tos (nobre defunto) sobre as pedrasreslriad.is da rua do Norte.

Fechado dii novo o caixão e collo
cado sobre a padi« Ia, lá sc foi o des-
graçudo pela rua do Norte afora, con-
duzido por seus algozes.

não me doixes, ó mãe, abandonado.
Não-permillíis Infâmia, lova avanteo seu capricho uiáu, inl lerunto.

92." ¦
Os ventos cada vez mais furiosos,
iam tudo devastando na passagem,antigos pés de mangues alterosos,
cabiam rebatadosna voragem.
E nisto a deusa ouviudo os fervorosos
podidos do Fuinha na viagem,
sentiu-se compungida o magoada,
assim fullou com voz ontrecortada:

93.»
São vinganças d'Infamia com cer-

teza,
agora foi quo pude compreh-mder,
mas apizar do Ioda a tua destreza
prometto que nào hás de mo vencer.
Fuinha o prototyp.i da vilesa.
outra morte mais digna deve ter,
0 livro do.destiao patenlôa
que morrerá na forca ou ria cadôa,

94.»
isto dizondo prcsls se transporta
á Eólia, no mar siciliano,
do potente monarcha fi re a portaonde este a recebeu alegre ufano.
Prom piamente do Infâmia logo aborta
o seu mais bello e bem firmado plano.Em minutos apenas decorridos,
eram todos os ventas recolhidos.

(Contínua)

fl; towaMÉ

DON QUIXOTE.
O n.° 7 desle poriodici illuslra-

do é mais urna pagina gl.riosa do lápis
inspirado e vigoroso do Ângelo Agos-
tini. Os ancontecimenlos de Peruam»
buco ou, melhor, o bárbaro assassi-
nato do Dr. José Maria, que tão de-
sígradávelraente. lem impressionado
a opinião publica, fui o assumpto de
que se occupou o festejado artista

Na 1" pagina uma fera com a ca-
beca do Ur. Barbosa Lima, estorc••-
se crivada das seitas que lhe tôm sido
lançadas por toda a imprens* llumi-
nese, echo da opinião.

A 2*- pagina éum bellissimoqua
dro, em que se casara a indgna«;ào
do jornalista com a inspiração doar-
tisla.

D. Quixote apresenta ao Sr. pre-sidente da Republica uma fera açor-
remada,' com a cabeça do Dr. Bar-
bosa Lima: A altitude altiva do lie-
róe niauchi-go contrasta com o ar hu»
milhado do f«r z animal. Ao lado do
Dr. Prudente de Moraes a figura da
Republica aguchuda esconde nas mãos
o rosto envergonhado, diante do es*
pestaculo horroroso qu. so desenrola
diante si. Ao lado o nedio Sam-ho
Pança suspende pio cachaço duas
pequenas feras dn revólver á cinta,
allusão feita aos dous commandantes
da força publica de Pernambuco, on-
áe a opinião as indica como aueto-
res da morte barbara de José Maria,
um dos mas estimados e populares fi-
lhos d'aquelle Estado. E uma pagina
cheia de talento, em que vibra ain-
dignação de Ângelo Agostini, causa-
da pela horrorosa tragédia do diu 4,
no Recife. A'vista de tantos actos de
selvageriu, o D. Quixote e o Sancho
Pança resolvem vestir-se de selva-
gense assim se apresentam ns 4" pa-
gina. O texto, leve. variado, cheio
de bom humor. Brilhante o n. 7 do"excelente 

periódico illustrado. -

Chegou da cidade da Carolina o
nosso amigo Alipio Alcides de Car-
valho, negociante n'aquelle logar.

Comprimentamol-o.

Hoje o magarefe do açougue sito á
rua do Sol, canto do Ribeirão, ar-
vorou-se em auctoridade policial;
requesitou praças ao corpo de segu-
rança e andou em busca do um po-
bre diabo a quem vendera quatro-
cen tas grammas de carne verde por
qtóílientas.

Não sabemos se conseguio castigar
duplamente a quem só prejudicara
com a ninharia de cem grammas.

E' digno de louvor o acto pratica-
do pelo esperto magarefe.

Irmandade de S. Luiz de
Gonzaga

Resultado da sessão, ordinária da
mesma associação procedida no do-
mingo 24 do corrento, foram eleitos
mesarios para o corrento anno:

Presidente—Dr. Dumasceni Fer-
reira.

i.° Secretario—Pedro M. Rocha.
_.• " —-JoàoH. Séve-
Thesoureiro—Serapião Ângelo A-

zuvedo.
Coramissario—Manoel F. L. Coa-

racy.
Procorad-ir—R.ymundo N Mo-

raes. (1019)
Muianhào, 26 de março do 1895.

"*^&?&lÊlmmnrte^

Cota Reis

O oleo de íigado de bacalhaode Berte ó o unlco cujos proces-sos de preparação foram approva-dos pela Academia de Medicina dePariz, é duplamente mais rico em
princípios actlvos do que os óleosde bacalhao preparados por outrosmodos.« _' o oleo escuro que deveser empregado em medicina comexclusão aos dois oulros. »

Professor Tróüssbaü.
As crianças bebem facilmente ooleo de Berthé e chegam até a pedll-o porque«não è repugnante ».

Professor Bodchardat.
O oleo de Berthe é um recons-

tituinte de primeira ordem, de natu-reza a fortificar as constituições
fracas, os peitos delicados. Com oseu uso constante desenvolve-se acorpulencia. E' um dos meios mais
certos para fazer desapparecer amagreza. Merece oecupar o pri-meiro logar no tratamento dasbronchiteschronicas, das consti-
pações antigas, dos ozagres eengurgitamentos das glândulas.

O oleo de Berthe é o oleo debacalhao natural, preparado com fi-
gados frescos, directamente impor*-'tados aos cuidadosda casaL. Frere,A. Champigny et C", suce*****, dePariz, à rua Jacob, 19.

Só se vende em vidros junto aos
quaes se acha uma instrucção.

Um caso triste e ao mesmo (empo
curioso, tivemos oceasião de assistir

•Quem te ouve as f «lias... suspiran-
do passa,

Quem ver-le passa a imaginar que
sonhas.»

Dentro em nossa alma só traduz
prazer pela data de 26, qne com me-
moras o teu augusto natal, e nós, em
tributo de amisade imploramos a
Deus quo le dê um feliz porvir e que
sigas sempre na sendo do progresso.
22) -M..S.
2) H. B.'^^fflÊffi^

IwMé Io S1 Ju_

Egidiada
CANTO SEXTO

88.»

As vagas se agitavam temerosas
nas terríveis convulsões d'um epile-

ptico,
ora labendo as nuvens alterosas, .
attrahidas d'ura iman magnético,
ora desciam no Tartaro raivosas,
assustando o Fuinha vil e septiro
A' todo o instante a morte divisava,
que o terrível elemento lhe mostrava.

;': 89.»
De pavor o Fuinha assim transido,
e vendo que seu fim se aproprin-

quava,olhando o mar cavado, enfurecido,
cuja fauce hedionda escancarava,
todo confuso e de medo possuído,
porquanto salvação já não contava,
a sua amiga invoca, e protectora
cora tremulante voz commovedora.

90.V
Acode-me, querida, neste anceio,
desta morte medonha vem livrar-me,
tu.mãe, cujas licçõrs procuro e leio
e no mundo soubesle encaminhar-

na rua ao iNorie, quasi ., ' ".¦•' ' . . m>
Hospital da Santa Casa!lu> do,na de g°nero»° e larg° s°'°

da Misericórdia. " ¦aaasalho dos Mvardes. vem nouoar-
Quatro gatos pingados, revés-

tidos d*aquella gravidade que lhes é
habitual, condosiam em uma padio»
la, qu que ;nome tenha, o cadáver
de um homem, que a. julgar pela
simplicidade do enterro, era natural-
mento algum indigente.

| -.¦-.., . me,
a este fira funesto e tão tremendo
quo tanto, mãe piedosa, estou temen-

- do.
: ' 

oi.- ' :',

De ordem da mesa administrativa
destu faço publico que, no dia 28 dn
corrente, das 7 ás ÍO horas da noile
achar-se-ha exposlus a veneração dos
lieis á igreja de N. S. das Mercéz, as
imagens do S. B. Jesus da Canna
Verde e. Nossa Senhora das Dores,
havendo nessa oceasião instrucções
religiosas com cânticos espiriluues e
no dia 29 haverá Ia missa resada á<
4 1/2 horas, da manhã, outra ás 6 e
outra ás 8, ás 41/2 horas da tarde
sahirá em procissão as mesmas ima-
géns fazendo o trajeeto do costume
pregando no actò da sahida o revd.°
padre Balduino Pereira Maya é na
entrada o revd.0 Frei Amam-io da
Perseverança que abrirá o monte
Calvário aos fieis ficando a sua vene*
ração até ás 10 horas da noite, e paraassistir todos esses actos religiosos a

Das 9 ás 10
Bernardo Ferreira de Castro.
Manoel Vieira da Silva.

Das 10 ás 11
Carlos Antonio dos Santos.
Joaquim Marianno Duurte.

Das 11 ás 12
Raymundo N. Antonio Rodrigues.
Ruberlo Franco de Sá.

Das 12 á 1 da tarde .'
Thiago Jusé da Silva.
Josó Vicente Israel.

D«jlás2
Tito Belfurto da Silva.
João Damacono Martins.

Das 2 ás 3
Sutyro Galvão.
André Cursino Seira.

Dus 3 ás 4
Juão Antmio dos Santos.
João Antônio de Almeida.

Das 4 ás 5 . '
Cypriano de Assis Pinheiro.
Raymundo N. da Silva Rosa.

Das-»7 ás 8
Victorino José Soares.
Mithias Anlonio Ferreira.

Dus 8 ás 9
José Antonio Rodriguos.
Riiymundo Mnrlins Ferreira.

. Das 7 ás 10
Raymundo N. Ferreira de Barros. O
Antônio Severianoda C«sta Leite.
Paiia Nossa Senhora das Dores

Dia 28 das 7 ás 8
Asexmas. sras. irmàes

D.D. Anna Ramos Machado.
M-iria Amalia Mojólr.

Das 8 ás 9
M riu Clara B rges Veiga.
Marianna Peixoto Franco de Sá.

Das 9 ás 10
Josepha de Sá Vianna.
Adelaide Rumos Meirelles.

Dia .29 das 5 ás .6 da manhã
Amolia Rosa.Galvão.
S.-basliana Maria da C-nceição Leite.

Das 6 ás 7
Almcrinda Maria da Conceiçãi Souza.
Leonlina Amada d'Oliveiru Santos..

Dás 7 ás 8
R y mu mia Miii.ii da Rncha.
fi nedicta Maria de Jesus.

Das 8 ás 9
An-h ngelu Merandulina Correia.
R-iy in umia Martha A vdiua.

Dus 9 ás 10
Amhrusina dn Barros Vasconcelios.
Ii.-nrit|u« ta Senhnrinha Galvão.

Das 10 ás 11
Ardiangeli B nedicta Alves.
Abigail Maria Correia.

Das Hás 12 
*

F.-bronia Maria d s San tos Gomes.
Florencia Rosa Ribeiro.

Dus 12 á 1 da tarde
Luiza Rodrigues Nina.
Laura Rosa Vidal.

De 1 ás 2
Luiza J laquma Frazão do Lago.
Juliana R>sa de Abreu.

Das 2 ás 3
Paula Rosa d»s Santos.
Maria Joaquina Macieira..

Das 3 ás 4
Maria Joaquina Eirosa d'Almeida.
Maria do Carmo Gomes da Silva.

Das 4 ás 5
Maria Francisca Pereira.
Maria Ciriuea Marques.

Das 7 ás 8
Filomcna M..r«jira Gonçalves de Jesus.
Muriu das Dores de Abreu.

Das 8 ás 9
B.isilia Josepha dos Santos Almeida.

Mmum
' 

-.COMPANHIA DRAMÁTICA--
APOLLONIA PINTO

-Direcção do actor-GERMANO ALVES-

HOJE! HOJE!
v Penúltimo espectaculo

Grande suecesso de Paris t
S*s*"*""iiS_$"L

. Primoira representação da magnífica comedia em 4 actos, verdàr»
ífmr-nâi?" í.e.Í21r«a,lnadas» original francez, dos celebres autoreiMEILHAC o HALEVY:—A Botija—

PERSONAGENS' Albertina Paturel  D. Apollonia Pinto.Marieta Picou-actriz  « Herminia Coimbra.Baroneza de La Musardióre  « Sophia Coimbra.Anastácia Pichard, Porteira do theatro. « Mariana.
Rosalinu, criada de Mme. Paturel  « Birgés.
Nina, locadora de pandeiro  Menina Annita
P*11*1^, '•  S. Borges.
Barão da La Musardióre  , Germano AlvesDr. Martineau, advogado  , Livramento
Dr. Terigny, advogado  .. , Ed. Vioirn.Dr. Camouseau, Juiz  , Coimbra.
Modeslo, criado de Paturel.  c Figueiredo
Prospero.  ', 

Theophilo.'
Escrivãd-do Jury..  Fonseca.
Piotro, tocador do realejo  - Menina Mirieta.
Augusto Pichard  , Antonio.
OUcaiò....  Pedro. ,
Porteiro  Theophilo.

Comparsas, figurantes, povo, testemunhas do Jury etc.
A acção passa-se em Paris.

Titulo dos actos
1.° acto—Em casa de Paturel

; 2.° acto—Na caixa do Thoat-o.
3;° acto No Tribunal do Jury.

4.° acto-Em casa de Paturel.
Esta peça—BOTIJA ó u-n dos maiores suecessos de Paris. Nó Riode Janeiro, fez suecessi igual, em S. Paulo e em todos os Estados onde'

tem sido represontadi nbtom sempre o mesmo colossal suecosso. Esta-mos corto do quo a BOTIJA agradará aointolligente e illustrado públicoMARANHENSE Os nomes deMeilhac e Halovy constituom uma gnran-:tia para o bom acolhimento que esperamos morecerdo publico.

Quarta-feira ultimo espetaculo-Peça nova.;
A Empreza não podo deixar de agradecera illustrada imprensa, oillustrado publico MARANHENSE, o generoso e banovolo acolhimento

dispensado á Companhia Dramática Apollonia Pinto. : '
Partindo no «OLINDA,* enviamos a todos, os proUstos do nosso re-conheciraonto, e um ADEUS SAUDOSO.

(1016-1)
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irmandade pede a todos os fiei^que j Maria Ricardina Martins.
não deixem de enviar os sons anjos
provando assim o seu espirito reli-
gioso.
Maranhão, 25 de Março de 1895.

1008-3 0 secretario,
Quirino João de Moraes.

PAUTA
dos irmãos e irmães que teem

de fazer quarto nos dias 28
e 29 ao Senhor Bom Jesus e
Senhora das Dores. .
Dia 28 ao Senhor Bom Jesus.

• Das .7 ás 8 dá noite -
Os srs. Provedor e Zelador

Filomeno Antonio dos Santos.
José B. da Costa Sanios.

Das 8 ás 9
Eduardo Américo Teixeira.
Quirino da Annunciação e Silva. ¦::.-

Das 9 ás 10
Raymundo da Silva Brandão.
Bonifácio Bernardo dos Santos.

Dia 29 das 5 as 6 da manhã
João Bernardino d'Oliyeira.
Venancio Erico de Souza.

Das 6 ás 7
Fernando Au tonio Mendes.
Joaquim Aleixod'01iveira.

Das 7 ás 8

Das 9 ás 10
Luiza Gonzaga Alves.
J>>anna Paula Marquce.

Maranhão, 25 de Março de 1895.
1007—3 O secretario,

Quirino João de Moraes.

Companhia das Águas
S. Luiz.

São convidados os srs. accionis-
tas dosta Companhia a virem rece-
bor o dividendo verificado no ba-
lanço de 31 de dezembro- ultimo,
que é de 3$000 rs. por acção, do
1.° de. abril em diante, do meio dia
ató duas horas da tarde.

Maranhão, á6 de Março de 1895.
1012—4- A commissão,
Jose Fernandes Garcia.
Antônio Luiz d-Azevedo.

Anuncio
Albuquerque & G. com

casa de commissões o consignações
em Camocim, communicam ao pu-blico o ao commerció em geral queo sr Antônio Carlos ^Viriato de
Saboia foi admittido como sócio da
referida casa, o comp tal poderáusar da firma.

lompanhia de Navegação
Vapor do Maranhão.

Para o Pará e escalas
Seguirá no dia 8 do abril as Ü da

manhã o vapor Cabral.
Recebem-se cargas,, omeom-

mendas até as 4 horas do dia 1 e fe*
cha-se o expediente as 5.

Provino-so quo não seguirão as
cargas depois da hora designada.

(1013)

a,
lUílStl

Para Barreirinhas '
Seguirá no dia 27 do corrente, ás
horas da tarde o vapor Cabral.

Recebe carga até o dia 26, ás 4
horas da tarde e fecha-se o expedi-
ente na gerencia no dia 27 ás 12. lio
ras dò dia. 1014

Irmáudade do Senhor
Bom-Jesus da Canna Ver-

de
Tendo esta Irmandade de man-

dar celebrar uma missa na igreja de
Nossa Senhora das Mercôz sexta-
feira 29 do corrente as 7 horas da
manhã por alma do sou irmão bem
feitor José do Azevedo Maia convi»
da pára assisti la todjos os irmãos
desta Confraria, e a todos os paron-
tes e amigos do fallecido.

Maranhão, 2o de Março de 189b.
0 Secretario.

Quirino João de Moraes.
1009-3

Duas Bandeiras
NO CENTRO

Farinha d'agoa 320, 400 e 440;
arroz 360, 400 e 440; farinha secca
220; feijão 400 rs. o kilo.

Rua do Norte. (1017-4

Prècisá*-sé
Cincinato João Victor.

E nem ou posso crer me dosémpares Grugorio José Vieira.

de uma cosiNHEiRA, uma GÓMMA-
Camocim 1-,° de Março de 1895. dèira o um servente^ na má de

Albuguergue & C. SanfAnna, 76. Dá-se bom orde-
1015-5 nado, 1020-3

Brasileira!!
LINGÜIÇAS I!

De Lisboa—a dinheiro, v
1 Lata do 1(2 kilo lingüiças

2$500.
Sardinhas lata 1$000 e 500.
Azeite doce lata do litro 2$100.
Idem idom lata de 2 litros 4$Õ00.
Massa tomate 1 lata i$0O0. .-

.Ervilha 1$200.
Azeite doce lata de 1 litro 2$200

de 2 litros 4$000.
Alpista kilo 800.
Peixe em latas 1$800.
Oleo Hygioniquo—vidro duzia

22$0O0-ura 2$000.
—4^200— i -

Leite condensado lata 1$200.
Azeitonas lata 1$000.

¦ -^Fugareiros—
Aqui na Casa Brasileira vende-so

mais barato e desafia já, iá e já 1$—2$-—3$ e 4$ custa cada um fo-
gareiro paro liquidar-se já. !•! f

Casa Brasileira
RUA GRANDE N. 2Q.

Tem bandeira no canto.
lOfl^r*

Alfândega do Maranhão
EDITAL N. 25 v"

- De ordem do lllm. sr. Inspetor
faço publico quo na próxima quinta-feira 28 do corrente, ao meio dia
nesta Alfândega recebem-se propôs-tas em carta fechada pára a arrema-
tação de contas do que precisa o
corpo da guarda respectiva.

Alfândega do Maranhão 26 da
Março de 1895.
3—1005 O escriptarariq

Alfredo Qalvãa.
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TITÜIN
Preparados Pharmaceuticos de

ABREU SOBRINHO-
Toda approvada pela Junta de Saúde Publica

e Inspeciona Sanitária do

Brazil
Vinho de quins, nó/ de Kóla. glicerina,e l.c-

to-phosphalo do
...,,.,,' i CALyO.
Desperta o appelile, faregularisa ai digestões e faz readquirir ns

forças pordidas por qualquor moléstia ou por trabalhos ox-ossivos Mui-
to necessário ás crianças e pessoas anoinicas.

Einulsão de oleo puro de figxdo de bacalhau com
liypophosplúto de cálcio e derodio.

Como ó por nis preparado, torna-se agradável, ao pas.so que è ào
mesmo tempo um poderoso remédio om iodas as manifestações pulmo-
naros, dosdo a tísica ató ás mais simples pertutnções do apparolho respi-
ratorio. tosses, constipaçõos d, o tombem om todas as mauifostações es
crophulozas.

$ Xarope de hypo-phosphito de cálcio.
Muitas vezes preferido ao forro, princi almonto para as pesssoas

anciiicas, especialmente crianças, devondo usal-o sobre tudo qu mio a
estes incommodos se ligão tosses rebeldes.

O e Hei to então será promplo, o o sou emprego o mais racional e a
certsdo possível. -Deposito em-

MARANHÃO.
Ferreira Sobrinho & Irmão,

(5(30)
________ fi 

mmwmmmm**w****}

Piliib^iiisriii¥,i^ If fiuillK1rílumòumí |illf ÜQtU auilliv
com Extracto de Elixir Tônico Antlfíegmoso ao D' Ballllè

Freparadao pelo Doutor .Paixl Gr-A-G-ZEO ^illxo, iFliarmaoeutiao d« V OImbo

PABIS — 9, EOB DB QEBNBIiIiB-SAINT-OBRMAIN, 9 — PABM

MA/S DE TRÊS QUARTOS DE SÉCULO DE SUCCESSO
demonstraram que o ELIXIR do Dr aUILIjIE era o melhor
remédio contra as doenças do FÍGADO, da PELLE, RHEUMATISIHO, GOTTA,
FEBRES . EPIDÊMICAS, GRIPPE ou INFLUENZA e todas as enfermidades

causadas pela Bilis e as Fiegmas.
as pílulas de extracto de elixir de guillié

contém em peqiwwo volume todas as propriedades toni-purgativas do ELIXIR.
>A JUNTA DB HYGIENE DO BIO-DB-JANKIBO

Luvas de peilica
Para senhoras e homens, de toda

as coros. <
Despcchou hoje

—A Casa Americana—
Largo do. Carmo. 651

i k. APPBOTAÇXO DA JUNTA DB HYGIENE DO BIO-DB-JANBIBO Â

^m. BE ENCONTRAM À VENDA EM TODAS A8 PUABMACIA8 ACREDITADAS. Jm

_-~'ivA___l_*S»i^_--M---iM--i--------E----------------w '•"r"'' - 'JPX* 
fl_K*'' 

"_S*"^J

_S^ot*ASTHMA&GATARRHO í
m\ Curados pelos OI«A*£OB

Pana m
OPPRESSOES - TOSSE - DEFLUXOS - NEVRAL6IAS

AITUDVA1IOH B MUKMCIADIIH I'KI.A INBPKCTUUIA UK1UI. UB IIY-IKN1C DO BUAZIL
Vtnda par atacado 3. ESEIC, 20,1-uaS' Lázaro ora PARIS.- ExIJa-ltaltrma :
Depositário» uo Maraniho: JOÃO VIQTAi. de UATXUS o JLrmfto-

Srtos de Saúde

SB annos do sucessão. — Prêmio Orando.
Exposição Universal, Pariz Í889. — 14 Dinlomaa do Honra,

18 Modalhasde Ouro o 6 Medalhas de Prata.

IleÍTE CONDENSADO NESTLÉj
k . verdadeiro I.EITE PURO DE vacaas SUISSAS tendo conservados
'seu aroma e Iodas suas finalidades nutritivas. Além dos CTandi.-s serviços auej

FARINHA LÁCTEA NESTLÉj
CVTA BASE é o BOM &BXTB *J

E' o melhor alirm-nto 'ara as crianças de tenra]
Idade. Suppivá in-urilrlom-ta d-> lellti inatornal e
facilita d d-smainar. üiiinsii uso nâo lia diarrhea]
nem voníitjsu.suadlgest&o i5 lacll o completa.

Empre(a-ío latnbem vantajosamente como alimento para oi
Adultas e Com/aieioentee qu. im eitómagoa d.lioadot.

>esta 
conserva presta á .'rota, ao Exercito e aos Hospltães, cila tem ganhado

sua posição ua alimentitcão d~ """' "" —¦•- — "-"•
fc agradável, saudável o nalural

sua posição ua alimentitcão dos particulares; aos (juães ella assegura um leite
ia

Exigir a rirmaiHENRi nestiÉ ca Marca d.; Fabrica: ninho de pássaros.
A casa Henrl Nestló não tem mais, cumo ouli-'ora, uni único ageute para o

iBramil.- seus proüuclos acham-se nas principaes casas importadoras, dro-
[garias, pliarmaclas e lojas de comestíveis.

EHENRI NÉSTLÉ, em VEVET.j $% iéSiStü tt&ÜSZ**'1*

TÔNICO
ANALEPTICO

RECONSTITUINTE
OT&nieo

mais enérgico que devem
empregar os

Convalesoentes,as pessoas
idosas, as Mulheres,

as Crianças dêbis -
Pessoas

fracas de Constituição,

e as

DOE W
com QUINA

SUMO DE CARNE
PHOSPHATO.eCAL

Composto
com

Substanoias necessárias
e indispensáveis na

formação e no-
desenvolvimento da Carne
muscular a dos Systemas

nervosos e ossosos.
O VINHO de vial ô a Associçâo feliz dos Medicamentos mais activosuornoatei- a Anemia, a Chlorose, à Tísica, a Dyspepsia, as Gaslralgias ou Gastritas.aDíarrliêaatônica, a Idade critica, a .'rouxidão geral, as longasConvalcscencins.etoEm uma paravra, todos áquelles estados de Languldez.de Emmagrecimento de

^SS?!."?6."10116-?680!408 luaes os temperamentos de hoje esíüo fatalmentepredispostos. - Em Zyon, Pharmacia J. VIAL. rua de liourbon.14.
DepMltario^noAíaranafto: JOÃO VICTAL de MATTOS e IrmSo.

Purificam*o sangue e curam todos os desarranjos do
8 Uoraago e intestinos—Dyspepsia, Inchaqueca, Infartes
do fígado, baço e hydropesia.

Como purgativo 3, 4 ou 5 grãos em jejum, tomando em
cima uma chavena de chá da índia ou d'herva cideira.

Preço da caixa 1^000 reis.

BELLEZA DO ROSTO.-ÁGUA COSMÉTICA.
Destróe as sardas, as manchas miúdas das mãos,

devidas á acção dos raios solares, e faz desapparecer os
signaes das bexigas. A applicação diária evita.todo p qual-
quer mal de pelle.

ANJOALIVIADOll. .
CURA INSTANTÂNEA DE DOBES DE D.RNTES.

l_sl.(_ preparado que gosa de propriedades anesthesicas
e corrosivas da carie, tem a grande vantagem de produ-
zir completa insensibilidade do nervo dentário, e des-
trair-lhe a parte morbida,resultando de taes phenomenos
o desapparecimento completo,dá dôr, por mais intensa
que seja

AffecõVs i.üb. rculosif*.
Xarope de Hypopliosphito de cal—efficaz na tisica e

diversas aííecçòes do peito cujos symptomas mais graves
detém rapidamente. Dado ás crianças rachiticas .e escro-
phulosas facilita-lhes o desenvolvimento a par de uma
cor rosada.

ACUA DE MELISSÍA DO CARMO.
Empregada com vantagem na apoplexia, cholera, enjôo

do mar, aíTeiçôes. desmaios etc, olc. Também se emprega
como Anlispasmoilica e Carrninaüv-a, dando excellentes-
resultados nas digeslòos laboriosiis, gnslril.es e moléstias
nervosas.

âM 
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K ^^ ¦ ^"^: Cura quasi sempre! \
V flnw flnnn Allivio sempre! j
k SPPWP soloçíoIítíhehvosa }
f MIESTJAS Laroyennel
J\ ITPDTrnC* A VENDA EM GROSSO )í
% llíltlVllilAal J PABIS, 7, Bouluvard Oenaln, 7, PARIS Saf AlUJ-liyi-TAU | PHARMACIA DUREL \
|f 

', Depositário- no MaranSho: JOÃO VICTAL da MATTOS e Irm_o. V

?. jt t:$: 'yL^A^Ai *¦* * «

Maehmiis
ii-Yii. . —DE—
v YCOSTUR/IS :
Sflger, DoinesticâSy Dominas eSlnger,

aperfeiçoada para p4e.maoroqueha de melhor
no gênero, tôm sempre grande deposito e

vendem a preços rasoaveis.

RIBEIRO GANDRA & C

llc^íiicr; <lor do s nejuí-
Xarope de. diberiempregado com o melhor êxito para

curar: empingens, engorgilamenlos, tumores, viciosdo
sangue, aflecções da pelle, doenças syphiliticas, leves ou
inveteradas, rbeumatismo chronico, cancros, ulceras i
sarie dos ossos.

MOLIÍSTIAS 1)12 I-IÍLLE.
Sabonete aromatisado de Âlcatrão, Sabonete de Enxo-

tro e Sabonete Araroba, empregados nas moléstias que
se manifestam por uma pequena vermelhidão na pelle
tomando caracteres differentes, dartros, empingens, sar-
Ias, pannos etc, etc.

SABÃO ItUSSÍANO' Notável por sua suavidade, e composto dos mais purosingredientes.
O melhor antídoto contra as dores rheumaticas or

qualquer dor. Para queimaduras seu effeito é maravilho
so. Excellente para o toilette e para o banho.

XAUÒin; SKDATI^b.
De casca de laranja amarga com BROMURETO de POTÁSSIO chi-

micamento puro. E' o calmante mais certo contra as aflecções do cora
ção, das vias digestivas e respriratorias, nas nevralgias, na épilepsia, no
ttysterismo, nas nervoses em gorai, nas insonias das crianças durante o
período da dentição.

PURGAÇÕES ANTIGAS OU MODERNAS
Curam-se em poucos dias com a Injecção Antí-Uenorragica

Tonno Metálico, sem produzir o mnis leve aperto na uretra. Grando
numero do pessoas tem-se curado em poucos dias sem reapp:irecer o in-
commodo.

Pharmacia Franceza.
* 20-Rua do Sol—20.

Notável sortimento e espelho para
SALA

Tapeto, para sofáe cama.
Etagores e mesinhas.
Vazos,.finos e bonitos.
Figuras de biscuits e port cartão.
Gestas com flores para jannella.
Cortinas para jam-lla.-DESPACHOU-

A Casa Americana.
Largo do Carmo, canto da rua li-

gypto. (310V)

RsTí^ÕÕ
Par de luvas de peilica de côr, para

senlior.-i.
Vindo—A Casn Ampricnna—Ldr

gn ilo Carmo. .(.688

n3..Ü.UUU.Uli.H.ÜÍ»i.li.UU.-...%<
MEDALHAS de OURO

nas Expos/pOes Unlvoraaes de PARIS
1878-1889

Bordeos, DIPLOMA DE HONRA
na £x/Ms;pAo de 1882''

liiiiiiitiiirimii.iimimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii,iiiiii»i|' iiiniiiiiiiii.Miii.ii

0á$ mm

' , ¦ iBordeos (França)
Dos-jnm V. V. M. M. possnr bomcomel vos

cailinliftBollcln«'« Ituelxa J. FAB (|

inmmtrftrírirTnrtTHíttfírtRf-ín^

Nova Metroiogiado
Povo
-Ou-

TABOADADOSYSTEMA
DECIMAL -

por João Miguel da Cruz.
1 volume  400 róis

Avenda em casa dos Iídictores
Ramos d'Almeida & C. Succes.
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Maranhão—Typ. da PacÒtiLÍia-«

U»x\. AntrsTíin An?or ilr» Si'v>

L*^ -*»

ÜRAIINS
de Santé

du docteur
Jbanck"**__*__#**

VERDADEIROS GRÃOS
:SAUDEd0D.FRAÍ.CK

l# T.TCIBKnADOB Pl-XA INSI'UCTÜU1A UKKAI, IJK UYOIKNE DE «IO DI JUHIBO.I* Prisão de ventre, Enxaqueca, Malestar, Peso
rf gástrico, Congestões, curados ou prevenidos.

(Rotulo Junto erri 4 cores)
PARIS i Ph* LEROY. e em todas &s Ph&rmaci&s.

%

Grande deposito de machinas de todas as qualidades, sobresahindo
melhor de todas ellas

Columbia, Columbia,
-Casa Americana-

'"¦"•.YíY-''
¦Ãe_f¦•.¦:i;--i;.-,
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_E_Víefflí-,\mw_! I

Completo sortimento de fazendas de linho
infestado especiaes para o seguinte:
Linho encorpado para toalhas de mesa.
Dito uno especial para toalhas do baptisado &.
Dito fino e encorpado para lençoes.
Dito de varias qualidades para cer mias.
Irlanda fina para peitos do camisas &.

-TÜD0 A PREGOS'REDUZIDOS LIQÜIDA-SE NA-
LOJA DO SANrANNA

RUA GRANDE N. 6, FRONTEIRO AO LARGO DO
CARMO. 974

Neves Pinheiro & Ç.
A molhor machina de costura do «mundo.
Polas seguintes razões.
. Tom mais espaço debaixo do braço o duplo do que outra qualquerevitando amarrotar a costura.

Tem alagado.» maior, podendo assim levar mais linha, cose coma msior facilidada costura grossas e finas e portanto, serve para famílias
A laçadeira enfia-se num sò bnraco e a agulha acerta-si por si mes-mo. collocando-se na haste ató parar. 0 pedal ó feito com grande aper*-eiçoamenio, poisa dentadura ó dupla por isso não deixa encolher acostura. ¦ -.
Não gasta borracha no encher do bobim, o qual enche-se sem mo-ver o machinismo. m\ ¦•
São legitimas,

mericnas,
e feitos do melhor aço as peças sujeitas a gastar-se.üstá evidentemente provado que as machinas de costura COLUM-BIA são as melhores que tem apparecido.
ri, Ía?^a«er/B,0?'mas»segundoaopinião dos mestres da «cienéia, eda mechemea, ó a ultima palavra n'este artigo. ;
A^càlt^ da.,verdadeira8 machinas COLUMBIA temos sempre o nosso

Eldredge, Domésticos para pó e mão.Singer aperfeiçoadas, e de outras qualidades.-Ainda mais-
ElStia&TÍaS Sbger' ^^d'; New-Home, Domesticas a'
Óleos, corroas, borrachas, laçadeiras e mais todas as pecas necea-sanas para qualquer machina de costura W :Jlfm n??$

mechaS3 
S6CÇã0 d6 ******* acha"Se a car«° de um^ WM**

Ensina-se^ a coser, e faz-se qualquer concerto, gratuitamente,, na.

Wy

machinas vendidas pela nossa casaAsjnachinas vendidas a dinhèiro,tem um descontoJNao ha competidor em preços.
-VENDEM-

HeYes Pinheiro J a
h^o do Carmo, ca^ç:4a rua doj^y^to.

muito rasoavel.
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