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DR, AFFONSO PENNA
>K"..

Antes de mais nada, como
representantes que somos
desta terra, cujos títulos de
honras e distincções a nós
tambem nos enchem do j us-
tá satisfação e orgulho, cum-
pre-nos o gratíssimo dever
de, juntamente com as nos-
sas homenagens, exprimir a
V. Exc, Sr. Dr. Affonso
Penna, o nosso desvaneci-
mento e regosijo pelo azo
que nos dá, de hospedar por
alguns dias, e pela primeira
vez, um eleito do povo bra-
zileiro para a suprema dire-
cçfto dos seus destinos.

O nome de V. Exc, re-
boando por entre acclama-
ções geraes, do sul ao norte
do paiz, como um toque ale-
gre de alvorada a despertar-
nos para o trabalho, para a j
esperança, para uma vida j
nova, precedeu esta honro-,
sissima. visita; e o Mara-
nhão em peso se movimen-
ta e se ergue para saudar.

' hoje, na pessoa do seu hos-
pede illustre, aquelle que,
já por duas vezes, foi por
elle sagrado, nas urnas elei-
toraes, timoneiro capaz de j
conduzir-nos, por entre syr- j
tes e rochedos, através dos í
mares tormentosos da nos- j
sa existência politica.

A vinda de V. Exc. a estas |
plagas é para nós um facto
auspicioso. Nós recebemos
esta visita de braços abertos,
quaes desgraçados prisio-
neiros, victimas de um pro-
cesso iniquo e summarissi-
mo, aos ouvidos dos quaes
chegasse um dia, além das
grades da prisão, a voz al-
viçareira dum juiz, que, pai-
rando acima de todas as pai-
xôes, abrindo-lhes as janel-
Ias ao ar e á luz do sol,
lhes fosse assegurar, em tro-
ei da verdade, a garantia
suprema da justiça.

Eis a nossa posição dean-
te de V. Exc. Somos uns
condemnados que querem
falar a um julgador desapai-
xonado e insuspeito.

- A nossa historia é longa,
porque é a historia da *nos-
sa:situação política. E triste
e dolorosa, porque a his-
toria desta situação, pôde-
se dizer, vem a ser uma sé-
rie extensissima de factos,
da maioria dos quaes, os
que não põem em revol-
ta a consciência universal,
enchem de um pesar pro-
fundo o coração da gente.

Mas o que é ainda mais
doloroso, porque tem a sa-
tanica virtude duma ironia
infernal; é que, segundo
nos chega aos ouvidos, so-
mos olhados, por ahi afora,
como um povo feliz, para
quem não foram feitas as
alternativas, da sorte. Tem
alguma cousa, essa ironia,
dos. .applausos,da turba de-
liráhte. em frente á execu-
ção,dum;condemnado !

E' a bôa fé do paiz que

naufraga, seduzida e illa-
queada, de encontro a fal-
sos informes e juízos erro-
neos, que são os rochedos
por trás dos quaes se oc-
cultam, e para cima dos
quaes hão de arrastar V.
Exc, numa divagação in-
terminavel pelas regiões do
ideal, as nossas sereias poli-
ticas.

V. Ex.,entretanto, faz uma
excursão de estudos, no
propósito de conhecer as
necessidades dos vários Es-
tados que vem percorrendo.
Força] pois, é que auxilie-
mos a V. Exc, patenteando,
pondo em real destaque,
aquillo que uma yisila de
poucos dias não lhe permit-
riria lobrigar.Tanto mais que

daquelle IVucto parecido tos serviços ao paiz. Tem a as-
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O nosso fim, pois, se acha
desde jaassignalado.E' apre-
sentar,com inteiras despreo-
ocupações pessoaes e, sobre-
tudo, muito amor á verda-
de, o reverso desse qua-
dro phantasmagorico, cheio
de grandezas imponderáveis,
com que procurarão distra-
hir as vistas de V. Exc da
sombra assustadora das nos-
sas grandes misérias.

Porque, em realidade, sr.
dr, Affonso Penna,outra cou-
sa quasi não temos senão"misérias — misérias mate-
riaes e, o que é muito mais
contristador, misérias mo-
raes extraordinárias!

Seremos ouvidos ? E' o de
que não ousamos duvidar.

Audi alteram partem—è a
palavra da justiça. E todos
sentem que, se fôra para
ouvir somente os recorridos,
nesta demanda que traz di-
vidido o Estado e onde so-
mos uma parte, vencida em
mais de uma instância, mas
recorrendo sempre, "V". Exc
nos não teria contemplado
com a honra duma visita.

Isto posto, comecemos pe-
lo principio.

Não. Seria tentar o impôs-
sivel. A eslreiteza destas
columnas não comportaria
a série indefinida de factos
que revelam, em toda a sua
nudez, o que é, na actuali-
dade, o.Maranhão, politica,
econômica e financeira-
mente, • - •¦ . kkk

artifícios de toda a sorle,
uma enscenação verdadei-
ramente estonteante, se hão
apparelhado para desviar a
attenção de V. Exc, pertur-
bando-lhe a nítida visão dos
nossos infortúnios.

V. Exc, Sr. Dr. Affonso
Périna, será convidado para
ver—umas praças ajardi-
nadas.

Mas sabe V. Exc que é
que essas praças represen-
tam?

—A obra prima do ma-
chiavelismo official...

Arborisam-se praças ef
plantam-.e-lhes flores nos
canteiros, para dar á cidade
um aspecto geral agradável
e risonlio.o aspecto de uma
cidade em festas. O viajan-
te, observador superficial,
nâo vê mais do que isso, e
isso lhe deixa no espirito
uma impressão cantante.

E' como se se guarneces-
se duma luxuosa mobilia e
ricas decorações, a sala de
uma casa de cujas portas
não saíssem os credores e
no fundo da qual se morres-
se de fome. .

Terra infeliz que és tu. ó
pobre Maranhão !

Dão te para cobrir as mi-
serias horrendas, encobrin-
do crimes e responsabilida-
des definidas, um manto
marchetadò de ouropeis,
que nem sequer te per-
tence.i!

Tens o aspecto—revesti-
do--assim*, destes jardins—

com a dourada cidra, que
de arbustos pende ás devas-
tadas margens do Jordão,
mas quo colhido e experi-
mentado leva á bocea, como
á bocea levou da sequiosa
Cymodocc, o amarissimo
sabor da cinza calcinada !

Nesta contingência, só
nos resta o recurso de soli-
citar a esclarecida atten-
cão de V. Exc, para a Cau-
tí aberta que, om folho-
to separado, temos a honra
de dirigir a V. Fac, Sr. Dr,
Affonso Penna.

O que se contém nessa
Carta, não é mais do que
uma rápida compilação de

! factos de notória pnblicida- I
j de neste Estado e, desde
I quatorze annos atrás, dia a
dia registrados nestas co- í

| lumtias.
Se falhas ahi se notam, o

i cila deve resentir-secle mui-
I tas, a maior, certamente, é
j a de não dizer tudo. Dcmol-a
i a traços largos e geraes
| Como quer que seja, po-
|rem, nella se condensa a
! historia para quo solicita-
I mos a attenção de V. Exc
jPor falar com quanta sin-
! caridade em nosso coração
! cabe, tudo ft/.emos. E, se,
I ao terminal-a. não nos en-
| che inteiramente essa inti-
| ma satisfação que só confie-
i cem os que já sentiram a
I consciência do dever cum-
! prido, é que ella sahio pai-
lida, lacunosa, defficiente e
não espelha, como quizera-
mos, qual Uno crystal esta-
nhado,, todaa siluação des-
cripta. Está nas mãos de V.
Exc melhoral-a.

Ba esperátur.

signatura dos. exc. a Ioi do 28
de setembro do 1885, libertan-
do os escravos maiores de 60
annos, a primeira victoria do
abolicionismo, o oorneço das
reivindicações da Ioi do 13 do
maio do 1888.

Proclamada a republica, o dr
Affonso Penna retrahiu-se; mas
os apreciadores da grandeza de
caracter o da valia do moritos
exigiram o concurso do sou pa-
triotismo e na assembléa de Mi-
nas s. exc. levo um dos mais
elevados postos, cabendo-lhe pro-
sidir aos trabalhos da commis-
são incumbida de organisar a
lei básica do estado.

Eleito presidente do Minas a
30 de junho de 1892, ainda está
na memória do todos a beueme*
roncia do seu governo. Foi no
periodo do sua administração
quo explodiu a revolta da arma-
da o Minas offereceu carinhoso
o seguro homizio ás victimas de
todas as perseguições (1'aquella
epocha do horrores. Quantas
vidas não arrancou s exc. aos
ódios e ás denuncias de uma
guerra entre irmííos? Quantos

serviços de uraa vida consagra-
da ao amor de sua torra.

Findo o prazo do governo a 7
de setembro de 189-1 — s. etc.
substituirá o dr. CesarioAlvim
—o dr. Affonso Penna negou-
se a acceitar a nomeação de
ministro do Supremo Tribunal,
ministro plonip)t(?üciario o ou-
tros, indo exercer no governo do
dr. Prudente do Moraes o carçj-o
do director do Banco (U Republi-
ca,em que deu as maiores provas
de competência. Damitdu-se a
14 de novembro do 1898 o foi
mais tarde cceupar o modesto o
honroso posto de presidente do
conselho municipal do Bello
Horisonte. -leito senador do es-
tado em 1899, a morto do dr.
Silviano Brandalo deixou a Mi-
nas o direito de indicar quem
o substituísse na vice-presi-
dencia da Republica e Minas
escolheu o dr. Affonso Penna,
escolha que as urnas do Brasil
suj.ragar.arn unanimemente su
a política do governo de um ou
dois estados —• Maranhão está
nesse rol—não patenteasse o seu
despeito.

Quando ameaçava agitar o
corações não pulsam ainda hojo j Brasil a convulsão de uma "crise
reconhecidos a s. exc ?

Minas deve-lhe a mudança
de sua capital para Bello Ho-
risoute; o milagre de uma.bal-
lissima cidade erguida em qua-
tro annos no centro do Estado;
deve-lho a fundação da Acade-
raia de direito e outros muitos{s. exc.»

assustadora, os chefes do maior
prestigi o e de responsabilidades
maiores ergueram a candidatu-
ra do dr. Affonso Penna á pre-
sidencia da Republica e nas ul-
timas eloiçOes as urnas de todos
os estados sagrara m o nome de

A comítfYa de. S* Exc.
r>_t?. -A_£tr**Êi,o fieis

Traços biügraphtcos
Com a devida venia do nos-

so illustre collega dVl Provin-
c*Vt,do Recife, fazemos nossas as
palavras que escreveu sobre a
personalidade do preclaro bra-
sileiro que ora nos visita:

«O dr. Affonso Augusto Mo-
reira Penna nasceu na cidade
d) Santa Barbara de Matto
Dentro, em Minas Geraes, a 30
de novembro de 1847, filho do
commerciante portuguez Do-
mingos José Teixeira Penna e
de d. Anna Moreira dos Santos
Penna, natural de Minas, am-
bosfallecidos.

Depois do terminar os prepa-
ratoriosno collegio do Caraça,
o dr. Affonso Penna matricu- |
lou-se ua Academia de S. Pau- j
lo em 1866, sahindo formado ;
em scieneias jurídicas e sociaes'
a 25 de novembro de 1870.

A 23 de janeiro de 1875 des- !
posou, em Barbacena, a exma.'
sra. d. Maria Guilhermina de
Oliveira Penna

Adepto do partido liberal, o
dr. Affonso Penna representou
a sua politica em tres bionnios
na assembléa da provincia de
1874 a 1879, sendo eleito nesse
anno deputado geral pelo terceiro
districto, ma-idatoi que so repe-
tiu com as intermittencias do
desempenho de outros cargos.
Ministro da guerra no gabinete—Martinho Campos era 1882,
ministro da agricultura no ga-
binete—-Lafayeto em 1883, mi-
nistro do império no gabinete—Saraiva em 1885, o dr. Af-
fonso Penna prestou em tão al-
tas funcçiTes os 'mais rolevan-

Não é um desconhecido
ao Maranhão, eespecialmen-
to aos leitores da «Pa-
colilha», senão uma legiti-
ma tradição do liberaüs-
mo adeanlado, que, na en*
tão provincia, teve por pala-
dinos Franco de Sá, Furta-
do, Fábio Reis, Carlos Ri-
beiro, Henriques Leal, Gen-
til Braga e tantos outros que
cooperaram para o engran-
decimento desta torra e lhe
conquistaram o titulo do

de Carvalho Reis, o illustra-
do excursionista nasceu a 6
de Maio de 1853, na capital
do Pará, para onde os con-
servadores, removeram seu
pae, investindo-o, embora,
de importante commissão,
no intuito de afastal-o da
direcção do partido liberal
do Maranhão.

O nascimento, pois, dc dr.
Aarão Reis,no Pará, questão
de simples casualidade, não
tem o valor de separai- o da

,, ~ •£&

Alhenas brasileira,o provoc-. familia maranhense,
to engenheiro dr. Aarão nelle revê um dos
Reis, figura primacial da mais iiiustres filhos,
comitiva do dr. Affonso to mais que, regressando
Penna e a quem a imprensa seus pais ao Maranhão, foi
carioca attribue o papel de j aqui qne elle passou a sua

que
seus
tan-

«organisador da viagem, o
conduetor da excursão, o
guieiro dos itenerantes.»

Descendente de distin-
cta familia maranhense,
filho legitimo do pranteado

primeira infância, foi aqui
que elle recolheu as impres-
soes que tíuis forte e dura-
doiramente se nos gravamna alma.

Qô. facto, foi aqui, no In-
dr. Fábio . Alexandrino de'stituto de Humanidades
Carvalho Reis e d. An na Leal collegio fundado e dirigido
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in folio—1893. Revista Geral
dos trabalhos da Commissão
Conslructora da Nova Capi-
tal do estado de Minas Ge-
raes. 1/ numero, 1895—íhese
de Concurso. As estáticas mo-
raes e a applicação a este ra-
mo da Estatística geral.

Traducções: TrigonomelHa
Espherica, de Dubois— 1 vol.
—de 1-872 A Republica Cons-
tüucional de Ed Laboulaye—
1 vol.—1872. A Idèa de Deus
segundo aPhilosophia Positi-
va, deE. Littrô—1. vol.—1876.
A Escravidão dos Negros, de
Condorcet—1 vol.—1881 .—Ar-
chivo dos Trabalhos do i?
Congresso das Estradas de
Ferro no Brasil, l vol.—1884.

pelo seu tio, o inolvidavel
sr. dr. Pedro Nunes Leal.
que elle encetou os seus es-
tudos primários.

D'aqni partio para Per-
nambuco e logo depois
para o Rio de Janeiro, onde
terminou os seus estudos
preparatórios, matriculan-
dose na Escola Central, hoje
Polytechnica, e recebendo o
gráo de bacharel em scien-
cias pliysicas e mathemati-
cas,em 1873,com pouco mais
de 20 annos de idade, após
um curso brilhantíssimo.

Desde então, o dr. Aarão
Reis revelou-se o trabalha-
dor infatigavel que tem sido
até hoje.

«Na vida publica correu
toda a escala das funeções,
da mais modesta â de maio-
res responsabilidades, ele-
vou-se, pobre que era, pelo
próprio esforço; e, de auxi-
liar gratuito na inspecturia
geral de obras publicas e
praticante, depois, nas obras
bvdraulicas da Alfândega,
foi, em continuo accesso.
em um esforço continuo, ate
aos ulti mos cargos, que lhe
deu a Republica, de d-ire-
ctor dos Correios, director
do Banco da Republica, che-
fe da commissão constru-
ctorá de Bello Horizonte,
tendo passado no império
por todos os estádios de
uma bella carreira \

Concomilantemente pres-
tou ao magistério superior
inestimáveis serviços.

No departamento das let-
trás a sua individualidade
se destaca com grande real-
ce, sendo de molde a dei-
xar aferir-lhe o valor intel-
Jectual as innumeras obras
que tem publicado, e das
quaes damos abaixo a lista
das principaes:

O dr. Aarão Reis foi aboli-
cionista intemerato e republi-
cano da propaganda, salientan-
do-se em uma serie de pam-
phletos, jornaes e associações
de combate, ao lad > de Lopes
Trovão, Miguel Lemos, Tei-
xeira Mendes e tantos outros

Ha annos atraz, quando le-
vantada a sua candidatura pelo
partido Republicano Federal
deste Estado, chefiado pelo dr
Costa Rodrigues, a uma ca-
deira no Senado Federal, como
representante do Maranhão, que
jà assignalados serviçpo deve ao
dr, Aarão Reis, bastando citar,
entre outros, a organisaçáo da
Companhia Geral de Melhora-
mentos do Maranhão e a execu-
ção da via férrea, a única que
até agora possuiraos,de Caxias a
S. José de Cajazeiras,—"axpres-
samo-nos por forma quo nos e
grata recordar agora.

«A' candidatura do dr, Aarão
Reis, dissemos então, para nos-
so representante no senado fé-
deral, abrimos com espontâneo
applauso o coração, oxactamon-
te porque o illustre candidato
não ó um homem unicamente
político. Os homons unicamen-
te politicos, dil-o Xavier Ri-
ehard no prefacio das Nado-
nalidades de Pi y Margaü, os
homens unicamente pliticos,
que não querem saber senão das
coisas da administração, ilo go-
verno, ficando alheios à histo-
ria, à litteratura, ás artes <*- ás
sciencias, nada conhocotn da po-
litica, que ó precisamente a rc-
aultanto de todos os conhe-
cimeutos, porque a politica sen-
do a coisa humana por exe.d-
lencia, convém conhecer-se per
feitamente o homem pira tra-
tar-se delia.

Sem esse estudo geral do ho-
mera ,conclue o exímio pensador,.
o político expõe-se, por exem-
pio, a confundir a politica' com
a diplomacia das coleries e a
supprir, pela pressa dos exped\-
entes, inventados au jour le-
jour, uma direcção constante,
racional e sensata para o fim su-
premo -ajustiça.»

Dr. Álvaro Pènna |
«E' um nomo. que apparece

agora o n"isso rnproduz o quo
SD tom dado com os secretários
particulares dos presidentes da
Republica, desde o dr. Pruden-
to de Moraes.

Explica-se, comtudo. Logar
do confiança, ninguém o pôde
exercer com mais dedicação do
que aquelle quo nas veias sen-
te correr o mesmo sangue do
chefe da nação.

Formou-so o anno passado,
pela Faculdade de S. Paulo o
foi advogar em (""anta Luzia de
Carangola.

Dizem-n'o um bello espirito
de moço, sem preconceitos nem
sub-pensamentos.»

Dr. J J. jSà Freire

mA-

A Instrucção Superior no
Império—;1 vol.—1875 — Li-
cções de Álgebra Elementar—
•1 vol.—1876.—A Rescisão do
Contracto das obras do Novo
Matadouro—1 vol. — 1879 -
(Publicação official do Ministe-
rio do Império.)—A instrucção
Nacional e o Djcreto de 19
de Abríl-l vol, 1879-27iese
cie Concurso á cadeira de Eco-
nomia Politica, Estatística
e Direito Administrativo da
Escola Polytheenica dó Rio de
Janciro-\ vol.—1880—A En-
qenharia e as Obras Public is
no Brasil—1 vol 1880.—A
Luz Eleetrica pelo Syslemà
Edison—relatório apresentado
ao Club de Engenharia por uma
commissão de que foi relator—
1 vol 1882—(Publ cação da Re-
vista de Engenharia) A Tran-
smissão e a Distribuição Ele-
ctrica d<i Força—i vol. 1884
(Publicação do Club de Ê<ige-
nharia) Açude de Quinada—
relatório aprèseutuhao Gover-
nolmpeiril— l v>l. 188*3 -(Pu-
bliciçSo <l' Miiii-itorio da Agri-
cultura, 0"uimorol > o Obras
Publica") A Electrologii em
1886-1 vol. 1883 A ti)cieLó
Ançinijine du Gaz de Rio de
Janeiro-\ vol — 1890*-(Pa-
recer publicado pAo Ministério
di Agricultura, i,ommereio e
Ot.ras Publicas)—Curso ele-
mentir de Milhema/ica—[
vol. — Anthmetíca —1893.—
Relatório da Commissão d'eà-
tudo dis localidades indica-
das; para a nova capital do
$íMq to MM) 1 gwsw wl<

«E1 engenheiro antigo « como
profissional ó muito conceitua-
do.

Oecupa o logar de cheia do dis-
tricto dos telegraphos em Mi-
nas, sendo, de muitos annos,
engenheiro da repartição.

E' do longa data a sua ami-
sade com o dr. Affonso Penna
e esta unida à sua competência
profissional, abalançou-o a esta
viagem.

Observador fino, sabe vere
quando se viaja, nunca são de-
mais os que vêem com 'usteza o
olhos delicados.»

Dr. Álvaro Silveira
«Director do Minas Geraes

& antes disso engenheiro da Ins-
pectoria do Terras o Colonisação
cm Minas. O modo por quo
serviu em um cargo lovou-
o ao outro, quando extineto, por
uma reforma, o primeiro.

Affirmam, quantos o conhe-
om, que a dupla condição de
profissional o administrador não
lhe tirou o apego às boas let-
trás: ó um prosador ostimavol,
teudo feito na capital de Mi-
nas, não ha muito, uma elo-
giada 

* conferência litieraria,
quando as conferências littera-
rias eram moda. No Minas tera
publicado excellentes monogra-
phias pobre a flora e fauna do
differentes sítios daquello Esta-
do.»

1 tenente Aarão Kois
Filho

Não ha muito tempo quo foi
promovido 1.° tenenteda armada
e veiu fazer o seu estagio a bor-
do do «Maranhão» por força da
disposição du marinha que dá
aos ofiiciaes novos um certo
tempo do praticagem em na-
vio** merca ates.

Reuniu, assim, uma viagem
instruetiva a uma bella excur-
são. Serviu, ultimamente, em
Jacuí-canga, nos trabalhos de
salvamento.»

Dr. Edmundo Penna
«E' medico do Lloyd e so-

biinlio do dr. Affonso Penna,
filho do coronel Domingos Pen-
na, ha pouco fallecido.

A situação de confiança, "que
os laços de familia lheimpu-
nham, designou-o para esta via-
gem. E' bastante moço e dizem
quo fez ura curso brilhante».

Ôs Jornalistas
São os seguintes os re-

presentantes da imprensa
que acompanham o sr. dr.
Affonso Penna:

Ernesto Senna, do Jorml
do Commercio; Raphael Pi-
nheiro, da Gazeta de Noticias;
Paulo Vidal, do Jornal do
Brazil; Mario Soares, do
Correio da Manhã; Oswaldo
Girijó, da Tribuna; A. Ale-
gria, do Dia; Cardoso Ju-
nior, d'0 Malho; Lindolplio
Azevedo, pel'O Paiz e Kos-
mos; Belisario do Souza,
pela Gizeta de Leopoldina
e Revista da Epocha; Fran-
cisco Bandeira, do Nooida-
des, de Lisboa; Miguel de

Recordando estes conceitos,
volvidos tantos annos, devemos
declarar que o que a essa epocha
escrevemos representa ainda o
nosso sentir de agora.

Sá ha uma mudança a assi-
gnalar.

k acção do dr. Aarão Reis na
política maranhense,que hontem
ustificavamos e solicitávamos

como util e honrosi para o Ma-
ranhão, hoje.imploramüs,suppli-
camos corao serviço indispjn-
savel, como obra de misericor-
dia a bora da terra dos seus
paos, empobrecida, anniipjilada,
envilecida.

Um dos jornaes do Rio,—reco-
nhecendo-o «homem feito por si,
labjrioso, experimentado na es-
cola do esforço próprio, em bebi-
do de boas doutrinas e bons co-
nheciraentos»,—proclamou-o ta-
lhido para um guia. E assim
è, na verdade.

Pois bem, sr. di*. Aarão
Reis, guiae-nos a nós, perdidos,
sem rumo, em noite trevosa ! -.—, — „.„...„„, ~..m~~. „,

Formulando este voto, p-u*- Barros, pel'0 Jornal e Pro
mitta s. s. lhe signifiquem >s, vincia do Pará; Abelardo Ta-
não representar elle um jinhAoJ vares,pela Ceipita/,de Nicthe-
isolado da «Pacotilha»", senão roy; Gustavo de Mello, pelo
uma legitima aspiração dos ma- ¦ Fluminense; Lafayette Silva,
ranhenses, que esperam, con- j pela Renascença é Álvaro
fiantes, que a nossa desventura I Silveira'pelo/or/iaZcr!'? Minas,
o comraova e que, de animo de- Vêm mais os photogra-
cióido e braço forte, s. s. se phos A. Mendes, do Kosmos,
esforçará para reerguer o ber- e Paulino Botelho, d'0 Ma-
ço de seus maiores, decahido! lho.
physica, moral e intellectual
mente d iquulla gloriosa posição
em que cll*s nol-o legaram.

Sede tara vi do, sr. dr. Aarão

Na typographia installadá
a bordo pelo dr. M. Buar-
que, presidente do Lloyd,
para impressão do diário de

/bordo ideado pelos Jorna*

Quadro Negro
Wú 40 $r. éffonso $enm * V

1

¦No oito do quadro-algozes o senhores,
(urvados em redor de vosso uoino,
Dobrando espinhas e atirando floies,
Entre a nuvem do incenso que vos somo.

Em baixo—o escravo, a victima entre dores,
O povo a consentir que se lhe tome
O minguado vintém de seus labores:
—Os maranhenses a morrer de fome !

Nó alto—o Senhor que nos governa passa;
Em baixo—homens anónymos, a massa:
Meio milhão de servos que so pisa !

No alto—, junto de vós, um Cezar novo:
È, dh mudez eloqüente, em baixo, o povo
Já despido da ultima camisa !

II

No alto—festins à custa do Thesouro,
Lisonja em brindes, retintim de taças;
Em baixo—os pariàs gemendo em coro
Desfiando um rosário de desgraças !

No alto—faustosas cornucopias d'ouro
Sorrisos despejando-vos e graças,
Baile era salões e musicas nas praças,
Risos, consolações; em baixo—o choro.

No alto—um palácio sondo construído
A' custa, aabe-o Deus, de que gemido !
Produeto singular de um sonho aéreo...

Em baixo—tristes, como cães sem dono,
Os I azaros, lançados no abandono,
Ao sol e à chuva, ao pé dum cemitério •

III . .

No alio—um tyranno, som 'etrum-J ao lado,
Poderoso, intangível o divino,
Ouvindo maldições, arrebatado
Nos conselhos fataes de Tigellino;

Em baifco—o escarnao horrível do Destin >
Mos'rando ao nosso olhar desesperado,
A par do Erário publico quebrado,
Morta a Justiça e envilecMo o Ensino!

No alto—faustos, discursos e etiquetas,
Luxo, banquetes o casacas pretas;
Ostentações de claques e do luvas !

E, em baixo,—esta irrisâo, este Calvário,
De dores d'ôrpliãos, queixas de operário
E supremas angustias de viuvas!

,| N v; : 1V \
No alto do quadro—a capital vestida
1 e avenidas podadas á thesoura,
Em baixo—todo o Int-rior sera vida,
Sera engenhos, sem braços, sem lavoura.

No alio—numa illusão que nos desdoura
A opulencia do Estado fementida;
Em baixo,-rcoroo se um castigo fora,
Guerra ao Commoreio, a Industria perseguida !

No alto—Cains de catadura feia,
CliefOes de roça, régulos de aldeia, ,
Mostrando os dentes num sorriso cru 1

E em baixo, corao a coroar a obra,
Lá no extremo do quadro se desdobra
A tragédia cruel do Grajahú !

Fora do cciXÉtciro
Desconfiai da plebe que se cala,
Do povo que tem fome e fica mudo:
—Depois de calmarias de velludo,
A alma, às vezes, em coleras, estala !

A força popular que nada iguala,
Sosinha, sem ter armas nem escudo,
Num simples movimento, annulla tudo,
Vence a soldado-, faz calar a bala !

Nossa febre jà toca ao desvario !
Cuidado I Quem dirá que os brasileiros,
Mais breve que se pensa, Cidadão,

Reagindo contra o estômago vasio,
Não converta corduras de cordeiroB
Em assomos raivosos de leão 1

1. Xavier de CARVALHO.

gaiolas «Gonçalves Dias» e Ba-
rão de Grajahú».

O paquete «Maranhão», de-
vi io á baixa da more, ancorou
fora da barra, secundado pelo
«ContineDt-*-», aguardando ho-
ras rasia tardUs afim de fun-
dear era o noeso prrto.

As três embarcações da com--
panhia maranhense, que segui-
rara a comboiar o «Maranhão»,
achavi-m-se embandeiradas em
ai co e repletas de p9seôis. per-
tencentes áa diversas classes
eociaes.

A's 6 horas da manhã já se
viam postades na Avenida
Maranhense, ornamentada de
fl mmul8s e gilhavdxtes, os
corpoB de policia e federal, vea-
tindo eate segundo uniforme
e equelle pr'mei-0. O corpo
d8 segurança publica formou
com um total nv.xirao de 60
pmçis e o do exercito, com-
posto do 5." e 35<* batalhões de
infanteria, com 100 a 120 sol-
dadop. •''•.'.

Em baixo, na rampa de Pala-
cio, viam-se a binda de musica
da Companhia de Bombeiros e
um piquete de cavallaria, sob.o
commando do s**. a feres Smith.

Recolhidos nos edifícios da
Intendencia Municipal e Pa-
lecio do Governo, vários col-
legios públicos, Bob a direcção
das respectivas professora?,
abrig3vam-se da acção corrosiva
do nosso torrido sol tropical.

Após a chegada dè sua exe.
seguir-se á um banquete, offe-
resido pelo governador do Ea-
tado, no edifício destinado a sua
hospedagem.

Vários photographos amado-
res, apanhavam o aspecto da
Avenida, cujos edifícios tinham
as sacadas das j anel lis repletas
de f&mtlias.

O sr. dr. Affonso Penna bos-
pedar-se-áno palácio episcopal,
asdra como todoa de sua comi-
tiva. S exe. será aboletado em
uma camara do andar tuperior
easdemsia peeaoas que o acom-
panhara ficarão no pavimen-
to térreo.

A's 2 Íi2 horas da tarde S.
Exe. desembarcou em a LVm-
pa de Palácio, vindo a bordo do
«Continente», que fora com-
boiar o paquete «Maranhão»,
o qual, como já düsemos; se
achaarcorado fora da barra, e
ficaá e?pera que o «Olinda»
abandone o ancoraloiro em
que se achn, afim de ahi
fundear.

Pelo adiantado da bora, dei-
xarnosde dar mais algutis in-
tormes sobro' o desembarque
de S. Exe, o que faremos em a
nossa edição de amanhã.

listas itinerantes, vieram
como paginado r-impressor,
o sr. F. Paternester e como
compositor, o sr. João Peixo-
to de Lacerda.

h çhegacla
Não obstante sir esparado

hoje, a-? 8 horas da manhã, o
paquete, «Maranhão», a cujo
bordo v-iio o exm. ar, dr. Affou-
so Penna, presidente eleito da
R< publica, para o próximo qua
triennio, ró nente ás 12 horas
do i*i 1 fortilMi As Mq Hnw

começou a fazer signal para
terra, annuncian loa approxi
xi mação da garb si ná..i da Com-
panhU Novo L'oy 1 Bra&il- iro.

Deaie as primeiras heras d»
manhã sahirà a seu encontro o
vapT «Couti"enté», da Com-
panhia da Navegação a Vapor
do Maranhão, levando a seu
bordo grande numero de p;s
soas gradai da s ciedade roa*a
nhense, auetoridades civis e mi-
litares, repre entantea da i n
prenda, etc.

Loga após ás communicBções
do semaphorico de São Marcos
partiram immediatamente, pára«lim da Ponta a» Arai», oe

SERVIÇO ESPECIAL
DA

Pacotilha
RIO. 4

O general Argollo, miais-
tro da guerra, recebeu tele-
gramma do general Dantas
Barreto, dizendo que se acha
tudo ein ordem ejque espera,
dentro de seis dias, chegar a
Cuyabà.

A assemblèa do Banco do
Brasil elegeu directores do
mesmo Banco o dr. Leopoldo
de Bulhões, ministro da la-
zenda, que assumirá o cargo
depois que deixar a pasta e
os srs. César Duque Estrada
e Lisboa Porto.

Na camara, após terem Ia-
lado os deputados José Car-
los dè Carvalho, Affonso
Costa, Barbosa Lima e ore*
lator Antônio Nogueira, foi
encerrada a discussão . do
projecto que fixa asforcas de
mar para 1907.

O «Correio da Manhã», ata-
ca o governo pelo abandono
em que deixa o exercito.

Exterior
PARI3/4

A respeito da questão Drey-
fus, o major Éstherozy es-
creveu uma carta ao jornal«Libre Parole», confessando-
se auctor do celebre «borde-
rèau>, escripto.segundo affir-
ma, em obediência ás ordens
do coronel Sandhen.

Consta que brevemente
será proclamada a inuocen-
cia deDreyfus, sendo rela-
tregue no seu posto e proma-vido.

a — 
.*' i ¦ i.

PETERSBÜRGOj 4
A. Duma approvou, porunanimidade de votos, a apo-

lição da pena de morte.

Hoje está de plantão a phar-
macia dos srs. Ferreira Júnior
&.Q', árua 88 de Julbo, V5<

*m
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Circo Martinelli
JMuito concorrida isteve a

funeção de hor tem, sendo assás
eppl.udl ios todos os artistw.

E tiv3rara, hontem, no es-
criptorio desta folha, divarr oa
artsUs,inclaa[vô o director da
compai-hia.

S mos g-alos a sua gwtilôzs.

Edital

DIA íSilii
Fazem anno»; \

Uoje—0 nosso distincto amigo sr. Sebas-
liào Alhanasio de Carvalho, negociante da
praça.—0 sr. pharmaceutico Joüo AntoniJ de
Mattos Valle. ...—As gentis senhoritas Cai olma do Am-
paro Neves Teixeira o LalS Meirelles.

—0 sr. profe sor Domingos Affonso Ma-
chado. , ,-^•A menina Lilii Rocha de Sou a.

Parabéns.

PELO MAF
Devem entrar os vapores:
«Amozcna?», do bv 1, a 6.
«Rio Grande, allemão, dá Tu-

toya, a 7. .a
Fluminenre, do Havre, a 12.
«S. Salvador», do sul, a 10.
«Manaus», do norte,a 42.

Devem seguir:
«Cabral», paraCea-á e eEca'a,

a 7, ás 7 horas do dia.
«Maranhense», para Pedrei-

ras e escala, a 7, ás 10 horas
da noite.

«G. Dias», paraPedreiraB,a7,
ás 11 horas da noite.

«Ypiranga», para Caxias, a 7,
ás 10 horts da noite.

«Vianna», para o Engenho
Central, a 12 ás 5 horas da ma-
nhã.

«Vianna», para Cajapió, a 9,
ás 3 horss da manhã.

Entraram hoje:
«Olinda», do sui, seguindo

heje para o norte.
«Maranhão», do noit°.

ACTOS RELIGIOSOS
Principia amanhã, na igreja

deN. Seclnra do Carmo, a no-
vana da SS. Virgem do Carmelo,
constando de Missas pala ma-*nh3, de reza, cora benção,e pra-
lica á noite.

No artigo sob a epigraphe
«Vapor allemão Rio Grande»,
inserto na edição de hontem
deste jornal,dfcu-se um engano,
que noa apressamos em corri
git: • . ' 

.
Onde se lê que eu havia ti-

do vario li, leia-BB— que .eu não
havia tido varíola.

Augusto de Faria Bailo, aju
dmte em exercicio de escri-
vío de casamentos e do regis-
tro civil da capital do Estado
do Maranhão etc.
Façú saber aoa qua interes

sar possa que, em meu carto •
rio apresentaram memorial
para habilitação de casameato,
EstHvam Cyriaco de Faria e
Ilalina Barbos i da Silva elle
filho natural de Simphorosa Ma-
rianna Teixeira,, com 21
annos de idade, d:z ndo ser
natural e resideate n sti cida-
de, ella filha natural de Ale-
xandiina Barbosa da Silva com
18 annos de idade, dizendo ser
natural da cidade do Brejo,
deste Estado e residente nesta
capital.

Apresentaram os documentos
exigidos por lei. Si plguom ti-
ter conhecimento de fxistir ai-
gura impedimento, legal acca-
se o para ob fi ib de direito.

E para constar e cVgar ao
conhecimento de todo*,' 'avro o
presr-nte para ser afixado no
logar do c atura?.
Maranhão, 2 da Julho de 1936.

Augusto de Faria Bello.
2073-3

Attenção
A abaixo assignado Vem . por

est3 meio fazer ver aos mora-
dores das buss terras do Ita-
qui, assim como aos srs. José
Ferre:r3, Fileto, Victor e Seve-
roque venham pagar os frros
das mesmas terras, sob pena de
de chamai-os judicialmente a
prestaçõss de contas.
D. Maria Thereza Muniz Sala-
zar. 2079-3

Julieta Moreira
Joaquim Ribeiro Moreira,

Hortencia Maria Lopa?^ Julíôta
Moreira, Ondréa Moreira, Julia
Eugenia Fernandes, Barnarli-
oo José Paiva (auzent?) e The-
reza de Jesus, irmã1, tia, p i •
mas e padrinho da f*lhcida
Julitôa Moreira, convidam aa
pfsfoaa de sua amizade para
assistir uma missa que para su-
f"sgio de sua alma mandam re-
sir no sabbado 7 do corrente, na
Igreja deN. S. do Garrai ás 6
t|2 horas da manbã, pelo que
Beconf ssam sumamente gra-
toe.
Maranhão, 5 de Julho de 190B.

2078-9

Elixir de mururé
composto

O combate
Sob o titulo ncima principiará

a sair n'este mez uma gHzota pe- Da-se um prêmio ao syphilitico
riodica, cujo fira é combjcer to- ou rheumatlco que não fienrbom
das as opiniões, idéias, crenças, rapidamente com este poderoso
ensinos, lheorias & & & prrjudi- remédio. 1541
ciaes á humanidade. O Combate é .-..,--.- ;
propriedade de uma sociedade, « n i i .
que cumprirá fiel c Inexorável-1 j^ ^f |j|ten{|ei|te

Sem competência

íiionte o seu programma. Estão
autorisados a acceitar assigoantes
os seguintes senhores:

Gonçalves Rocha & Irmão (Tra-
vessa do Theatro n. 33, canlo da
rua do SanfAnna).

Antônio José Ferreira (Rua
Grande n. 3 (Sapataria)

José Gusimiro d'01iveira Fon-
tes fTravessa do Portinho, sobra-
d"11',1),- .. .. , Convido os srs. accionistas do

José 1-onscca & C. (Travessa da B (lo Maranhão a virem ie
Sé, ua Vista Alegre)

E' bom que um dos jornalistas,
hoje chegados de um posseio ao
fim da Rua do Norte canto du do
Bispo, para verem o quanto está
cliic dignado noto; só de nn In
tendente como o actual. 2j71

Cimento Heraraoor Corôt
Pedras de cantaria PM2 .
Canos de grôz
Lâminas de vidro branco
Talhas de vidro branco
Latrinas do symphão
Mictorios
Rysternas de patente
Z oco em folha
Folha *?e Flanl>es
Rill?s nickladoí< 8,10 e 19, ti-

ros

Banco do Maranhão

José Robarto Pereira da Silva
rBecco ou rampa de Campos Mel-
lo, n. 2).

Pedro Augusto dos Reis (No
mesmo Campos Mello, n. 2).

capitão José M. Almeida (Na In-
tendência).

Eudaraidas G. do Reis Gomes
(Praça do Mercado)

Quirino Marques (Praça do Mer*
cado, n. 55.; 2031-1

ceber o-96 devidendo relativo no
semestre findo em 30 de Junho
ultimo a razão de 3.000 por cada
acção, o qual começa a ser pago
do dia 9.do correute (segunda-
feira) das 11 horas ila manhã aíé
2 horas da tarde.

Maranhão 4 de Julho de 1906.
Zeferino José M. d'Almeida.

2077-5 Director Gerente.

Lindíssimas sandálias de vel-
ludo branco, granado, bordadas
a ouro c brata; especlaes para se-
nhoras, despachou a LOJA MA-
RIPOSA. 1857

^^W^íí$te-i

Bandeija8 fantasia
Graxas para calcado
Oleado para mesa
Panno para mesa
Tapetes avelludados para salas
Photoraobiles moderuoa
Pistolas Mnuzer
Tinta para pintar, sortimoritò

completo
Óleo de linlvica genuíno
Dito para ra -dunas
Gazoiina.

1

J. Carvalho & Comp.
—VENDEM ~

Rua de Nazareth ' 21 1941—3

Mechanica

Cutinina Corroa do Ligo
Approvada p 'la exma. Direc-

toria de Saúde Publica.
Efficaz no tratamento das

aardas e espinhas, dá core bri-
lho á pelle, enceb-eas manchas
do rosto, callo, braços, dispen
Bando o pó d'drroz, sobre o
qual tem todas as vantagens,
principalmente de adherir á
pelle sera ser percebida.

Preço: 5 OOO rs.
Único depisito: PharmEcb

Galvão—rua Grande n. 15.
2020-2

Salve 5 de Junho de iOOfí.
A 'iiinba querida madrinha,

Laura Meirelles.
Sándo hoje a telíz data do uo-

vo nasc m-rato, vá&fn saudar-
vos des<j"ndo-lhe toda sorte
de venturas para completo
prazer dos nossos carinhosos
pães, e de todos iquelles que
como eu, despja Ih ver feliz.
2083—1 Seu ffilhadinh-,

Newton.

§_____^_*)_^í^S_á___-3Ê_^r»^ —**^*w*Íb1\

Tsrraohasas ráóiii cp r-
f,!içíuú: s ^recebernpi, a
Vcaotrajü o prtços mo-
(iicos, pura reçlUimè.

iVJc'i(.ic:i Guimarães
. ít i o;«p.
C*S!i Confiança

'mm»1*
¦ '-»*«>?fc»»rr- -~~

Ru* ae SaWAuiia.
2008 -l

Dissertando sobre a vida social
e sobre oseason» prestes a ser
outra, escreveu a 14 de Maio um
correspondente de Londres de
uma folha parisiense:

«Apotência ou as potências te-
mi veis e rnysteriosas que no seu
velado retiro dictam leis sobre
i moda a seguir pelos homens e

.pelas mulheres, parecem seria-
mente inquietas com o relaxa-
mento geral qua ha alguns annos
se vai operando nos trajes mas
culinos. E' o auto mobilismo que
traz tão deplorável estado de cou-
sas. _'.- Com o vehiculo moderno é im
possivel usar do chapéo alto e
envergar a sobrecasaca, e essas
duas peças essenciaes do arnez
elegante tendem a desapparecer.

Vemos hoie no Piccadily cava-
lheiros de chapéo baixo a todas
as horas do dia e outros até com
pretenções á elegância que, ves-
tindo sobretudo de cinto justo,
usam chapéo coco, o que é im-
perdoavel solecismo.

Tem-se, visto mais este horror 1
-homens de fraque, calçando bo-
tinas amarella. Para onde vamos?

Trata-se portanto de reagir con-
tra o relaxamento, de restaurar a
sobrecasaca e o chapéo alto, o
collete de fantasia, os fraques
debruados com fitas de seda e o
transparente no collete. Vence-
rão os restauradores? E' licito
duvidar. ,

«Isto» que é o automóvel, ma-
tara «aquillo», que é o chapéo ai
to, a sobrecasaca, que só torna-
rão a ser vistos nos casamentos e
nos enterros ¦'..'.

Imaginem que hoje já se vai
merendar com senhoras, de fra-' 
quee até de jaquetão; que ha
quem use, em sala, de cOllarl
nhos de üanella ou de seda e que
o collarinho branco, alto, bem
duro, vai desappareeendo e só
resiste ainda o collarinho alto do
brado. •

Deve-sé dizrr que toda essa
mudança paro o pouco cuidado
no iVestir, só se refere ao traje do
dia. Para o traje da noite a casa-
ca preta, o collete;preto ou bran-
co e a calça preta tèm resistido a
todos os assaltos. A única diflfe-
rença que se nota é no collari
nho, que agora é alto, de pontas
arredondadas e quebradas. O col-
».. inho cabido e expressamente

pbJMdo cora a çasaci.»

Ricarda Gosta Fer-
reira, e sua mulher, Maria da
Gloria Costa Ferreira, vem por
este meio agradecer as pessoas
que se dignaram a acorapa-
nhar sua sempre lembrada mãi
e sogra, dnrante os seus sofri-
m ratos, e bem assim aquellès
que acompanharam sté a sua
ultima morada. Aproveitam oc-
cisião para convidar as pessoas
de eua am zade a assistirem a
missa que celebrar se-á no dia
7 do corrente, ae 01(2 horaa da
manhã, na egreja de S. Anto-
nio, 7 dia de seu faliecimento e
desde já sé cmfsBsam agradeci-
dos.
2079-2
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Sociedade II1 de Janeiro
A.^hltMBLKA GERAL

De orfíéra cie Sr. prezioeutr»
d' {sm Sociedade, convido á to
doa otj gvcitsa reuüirçm.s') Bro
sessão iio a s meleis ae -1 ao
di-i 10 do corretü (3 f«ir») a-
7 tiprfis.tla noita uo log-ir dó
costume para tratBr-se u* pres
tação de contas e de nog,cio d-j
muito interessa aos associados
Maranhão 4 de Julho de 1906

Oi'. Secretario
2080-6 F. Santos

ütó Èhmm

Ao publico
Pede-se a quem tivar dado

agasalho a»üm* msnina de 6 a>i-
nos de edâíde, por nome Joseph
de cor parda e cabellos crespo •.
o fwor de mandar avisar :--)^
paés áruadeS. Pantaleãon. V.

Evtamenina sahio a4 diis
sera aue raa;s voltasse a casa.

2 -7 906. 204'í-i
Gregoria Nazazcnia Ribeiro

CHAPEOS
A Samantaaa retirou hontem da AJÍánde-

gst uma esplendida collecção de chapeos para
senhoras, de leitios modernissimns, bem como
chapeos para menina, em pilha dTtália, «gene-
ro Directorio»—alta novidade. 1999

Rua do Soi* 13
UNDERWOOB

A machina dy escrever Un-
derwüod ô * ráaia ajioifdiç a.ia
ea uuicfi cora tMdo v i!«i>i»líjio
sor.opre á viuto.,

A.-raáchiniiQO escrever Uu-
derwood não ó um objeclü de
luxo, óaes um mo* d necessário
ara toda a casa commercial;

E Uri; as muitas vantagari i da
ura.* tnachttin da escrever, no-
bin-sa &s ««ííuiates: r;ipiiez e

çoni raiadê lórapo.poisqaecóm
ila ascre^-sa de tres híjiüc.o

ura legivo! ¦¦¦; b'<xú e.ffiiló.
"«tão á vnvl - íi preces e condi-

\, -Secção da Ty-
¦iüiís de efcrever

1887 -7

-r,ii yezüs ràais qúa y iiiüo, esçr-i
Estas ir.?;; buss tíe Ò3cro.vor _-,_..,...
èxcépciònae?, nos ARívlAZEN^ riLiAüií l4»0~<a ça.vwj'v*VMww' j •?***% -¦'*" ~ „

í pográvura; õpIco deposito a agpncia da? o
1 Uaderwood heatd Estado' o Piauhy.

--•"-f
(í.
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Pa^a o Mearim
vapor «Gonçalves Dins»

alé Pe ireiras no dia 5 de Ju-

jrxaazcns Toixeir.0%
«A,

fepeciliaiades Opiíuào insuspeita
b"l

Chamámos '-: ".?!eTção d.^ pu
o pa"a »a s^uiatüsqu^ »ca-

Hoiíposo parecer
O illràiVJ !-a João pjuüno da Silva

lho' as 11) horas da noita rebocira*! B'i mo.i -in de:tp>>;har «os Ulti
ps vapores: paras, nm^ixa-

Festividade de S- Joaquim
do Bacanga

A commiBBão abaixo Bssigna-
do encarregada da festividade
do glorioso S. Joaqu m Padroei-
ro da freguezia, toma a súbita
honra de comraunicar aoa
exmos. srs. juízas e mordomos,
quer os da capital quer desta
freguezia; que a festividade do
mesmo Santo terá lugar no dia
2 de Setembro do corrente an-
no, assim pratesipa se a vv.
EEx-na. para os vossos con h sei-,
mentos e a qual será pxsedida
de véspera e dia.

Outro sim a coramhsão pe;'e
que as joias]spjão satisfeitas com
a previa antecendeicia.

Bacanga, 2 de Julln de IODO.
Manoel Ferreira da Silva.
Clenteno F. de Sampaio.
Virissimo Costa.
Paúlino J. da Costa.

2061-2

Sorteios
Deilmitivaraente, finais} o

praso do resgít9 dos bilhet :s
de phantasia sabbado. .
2065 2 Anthero Mattos.

cmm
BonecaB de tip.s finos e foi

çõas delicidaa, em todos tuma
nhos e cora lindos toilets, des •
pachou a LOJA MARIPOSA.

Declaração
Nós abaixo assigiadoa clecla-

rames que nãi somos r^sporsi-
ves por compra algum i feita a
não 86r pelos, mesmos.
Maranhão,^ de Junho de 1906

A«íonto Lisboa Barbosa,
João Joaquim Barbosa. _
Barboso & Irmão.

2005 -1
¦¦¦¦  PMBSB ¦

E' somente na MARIPOSA que
se encontra as lindas velas de
cora ricamente decoradas com
estampas do Sagrado Coração de
Jesus. 2000

do barcos.
Recebe passageiros e encouj-

mendas atè 3 horas úu tarde.

Para Vianna e Pindnré
O vapor Vianna sahirá até En-

genho Central no dia 9 a meia
noite.

Recebe passagem e encomenda
até 4 noras da tarde.

-ATTEWÇAO--
Cargas para todas as linhas è

racabida uo armazém da com
pauhia diariamente das 7 hora*
du manhã até as 5 da tarde,corij
i jjrècísá antecedência para a
> polaridade do serviço.

->¦¦ 
,¦—•

m Booth Steamship
C.° Limited

?l«/<i Heal Inutzm

O vapor «Fluminense» com-
mandante W. H:irvey, sahio do
Havre, a 26 do corrente, directo
a este porto seudo esperado cm
12 <k- Julho seguindo depois da
imüspeusavel demora para New
York via Cajueiro, Ceará,Pará e
Mátfaos;

Siaráühãb, 30 Junho de 1806
Booth & C*

Agai-r, i ai- irtfuite negociante és-
táOelecidò á Kuíi Dias Carneiro* em Caxias, Rpízir.de não ser nos-

3ftm*8Cp8 e uvae americana-.-m su { ^ ^ .jQ ü rtaqut5!iccidec.
taltnênie teve occasião de nos es-
crever em í o a Junho pp, disse:

cuida, a mais deliciosa sobw-
maza, biscoutos ioglezes a b.i-
tachas de soda e o'àrroz ame
r.canas em latas, grande varie
dade de licoreo dos mais l\no<
qu« vem da Fruuça para sste
mércàdOjBguàa niineraea saiu
:s1rir,ApoliaariSj Vidag^ <*' Vi
cr.y d* fjnti Grande G ille,
Sjia Walter, Kola Effétvaicon--
t^.Sidra irlaudoza rasrça Ra
raalliete.Wfiuky3 Black&Whi-
te e M. D., grande varied^da
ara vinhos do Porto e da Ma-
deira, vinho verle branco e
tinto marca Lagosta fin botija,
prezuntos marca «sarabitana»,
qoe<jo9 fl*raeng08 e de p-ato
covóe, firinha de milho em
picotea, de 1 e '1 

f2 e muitos
outrrs artigos, que venclemos
por preços razoáveis, na

Rua Portugaln. 41 —(antiga
doTrapi-he) _

Figueredo 8c Irmão.
207i- 5 .

«.Conheço verfeitáinçiilè a excel-
lencia e legitimidade de suas Pita-
Ias do Pauto, assim como' de Iodos
os pvepar dos de sua cusa náo só
pela grande e jusia reputação qiiQ
lecin pela õplima qiiuluLule dos
ingredientes que enirao na sua
composição, como lambem pios
maravilhosos e/feitos que elle^scm-
pre produzem quando são oppor-
tunamente émpreg dos».

Juatuinentc lt^uugiud.s com
tal conceito, pedimos ao mesmo
sr. permissão pura dur-lhe pu-
blicidade e obttveiu&s a seguinte
resposta em carta de 24 de Junho
pp:

«Sobre o que me faliam Vms da
minha referencia em corta anteri-
or á magnificência dé seus prepa-
rados, ciunpre-me dizer lhes que
cita não e mais do qne imia ver-
dade absolutamente inconleslavel
pelo que dou lhes franca permissã*
para fazerem delia o uso qua
lhes convier.»

Mfl:?- A.RSUÍÍMI.

O Instituto Amor as
Lettras preciza de um cenaor.
Prefere solteiro, para que, in-
terno, melhor dô aos collegiaes
ò exemplo de assiduidade.
Quem pretender diriji, até 15
do andante, carta fechada acom-
panhada de attestado de con-
dueta moral e civil. O It stituto
responderá marcando con lie-
çõbs amplas sobre acceitação,
ordenado, etc, etc. As propostas
devem trazer o endereço do
seu auetor.

O Director^
ViBangel.

Bacharel em Sciencias o Let-
,\W- 3024-7

Declaração e prevenção
Quitanda

Passa-se uma a rua grande n.
191 bem f>f'*gu9zaüaeem boa*
condicõssquem pretendei pooe

O abaixo assignado estabeleci- Cerigir-se a rua Greode n. 5y.
do nesta cidade, a^muitos annos, qua tcaará çqtnqutra tratar
com loja de jóias, á praça João. _____j
Lisboa, antigo Lirgodo Carmo, *. ,. x
declara que nunca teve e nem tem JJilCílllláO HOVOrepresentante algum, para venda
de jóias, quer no interior deste
Estado, quer no Co Piauhy, faz
esta preveoçãc porque acaba de
chegar ao seu conhecimento, de
se- fichar neste ultimo estado e
seu interior, dizendo-se seu repre-
sentante para venda de jóias o sr.
Ettore Fieramosca usando do,
nome de Heitor Cavalcanti. > Na rua daPespontão n. 6o tem
Maranhão. 50 de Junho de 1906 um jumento bom-e manso para
1MM Roberto Mofoli. vender. 8081-3

Caixaide 20 k. liquido 13.000 rs.
A retalho por l.UOOrs.

Vendem
Figueiredo & Irmão árua Portu-

gal, 41 2072-5

Jumento

fm*i *^J m*\

S^3 

-*^^JL m-i

f>9__ ÜJ

(/S^^^^w •*¦ 
™^^ 

O,

do que Acima se lê
comuentiirto é super-

Calçados austríacos
üs srpatn e sandálias mais

chick e modernos em toda a
Europa são os vindo ultima
mente para 196?

LOJA VIOLETA

Djpois
qualquer
fluo.

Maranhão, 2 de Julho de 1906
Augusto César Marques, Filho eC"

2045-3

Chapeos de palha
—Inglezes -

O que ha dc mais chie e moder»
no Pal':1 os rí,Pai:cSi de ')orQ gosto,
acaba dc desp; clur a Loja Viole-
ta uma variai!iysi;ua collcção
de,5taartÍ&roMa//oS&C.

Filtros para ap
Fiitros acorianes a nacionaes

para Dgua artigo indispensável
a uma .cuaa de familia.

Vendem a preços raso^veis,
Antônio Alberto & Naves.

1330-8 Rua do Sol

::#fe
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Qaioia-Ieira. 5 d« Julho de ii>06
*»

Clinica Odontologica
—DE—

Edfjar d'Almeida
__ Cirurgião-dentista

__fl _^_ pela FucuIdade de
I i Medicina e Pharraa^W*RT cia do Rio G. do Sul
Tratamento das moléstias dos

dente» e da bocca em geral.
Especialidade: auriflcações e

coroas de ouro.
("lonEultas: das 8 ás 3 horas
Residência: Rna do Sol, 64.

1893 -8

TÜRGEN
- - JS

Apólices iederaes da
divida publica compram
JoãO Victal de MatlOS &jraria na rna da Palma n 9 reti

A VISO
.l.lltibul estabelecido com tiniu- Agi

Louça /Traspasse-se

Irmão.

0 Píirgafcívo Ideal
iPara crianças

Dosngens « adultos
/Forte

A' venda uns phamacia.Único importador no Brazil:
Paulo Zsigmondy-78, Hun Ge-

neral Câmara, Rio de Janeiro
1625

(íeGoto de Taiiguahy
Curam o rhcuraalismo quasisempre em 3 dias.
Este precioso medicamento

(jue em tão pouco tempo, tem
produzido curas admiráveis, e o
resultado da coinbiuução de duas
planlas da llóra brazileira, cuja
invenção e preparação perten-cem exclusivamente a Anisio Pa-
lhano de Jesus. Na prepnraçãodas Gottas de Tanguahy, não en-
tram mercúrio, ioduretos, salicy-
latos outro qualquer ingrediente,
E' puro vegetal. Preço do vidro
4000.

Aos srá. Proprietários
de Refinação e de
Engenho

Vendera-se os seguintes appa-
rei lios com pouco uso:

1 Etho- Apparelho comple-
te para dar ponto na calda, me-
dindo 4 1(2 pé* de diâmetro per20 de comprimento.

1 Alinubique de modo con-
linuo, francez, com capacidade
para 250 litros.

Turbina rectaogiilar pa-
ra turbinar assucar medindo
2 11*2 pés de diároHtro por 11]2
de altura.'1 Turbina pequena, oval,
medindo 1 rede diâmetro por

de altura.
Batedores ü'a8sucar, me-

dindo 3 pés de diâmetro por
1r2 de altura.

Taxas para purificar a cal-
da medindo 2 'i2 pés do diame-
tro por 2lj2 d'altura.

Taxas de fundos duplso
(clarilicadores) medindo 3 pós
de diâmetro por 4 d'altura. To-
dos estos apparelhos são cons-
truirios de (-.«•bre.

1 Taxa de ferro para pu-
rifiair a calda, com condensa-
dor, medindo ü fés de diâmetro
por 4 d'*>lturn.

1 Monte jus de ferro para
conduzir o caldo pira as taxas.

Moinho pequeno para ca-
fé.

Tanques, pars deposito
de caldo, coatt uidos de t-srro
galvanizado, mediado 5 pés de
comprimento, 2 d'altura e 2 1|2
de largura.

Toneis com 5 pés de dia-
meiro par Oie altura

iltrmi ii rando so brevimeute deste Estado
mòxJjm—- roga as pessoas que tem roupa,na

ndar bus-
2011-4

di]la iinturaria paaa ma
cala alé o dia 25 mez

Para vaccanas
Cuim fino e grosso, borra de

careço o'algodão e gergelim.
Para galliuhas.
Borra de coco a 40 rs. o kilo.'.
Bara maquina?, azeite deçccb!

e carrapato.
Para comida, azeite de gerge-,

Iim, tados estes írligrs de pri-}
meira qus lidado, vendera mais
barato. 2009-8

Mar.ins & Irmãos.

Basquete—Bouquets
Dannemann & C-julgsra cen

venienl) tonar publico, que,
em vista da apprehennao láita n
do processo iniciado, ficou sera-
pra retirada do mercado a mar-
ca

HOSQUETS
coutrafacç3 j da l*gitima

BOUQUETS
Aproveitara a occas:ãj, para

dec hrarera que, para defender
o eEtimado publico contra imi-
íaoOss. eempre hão de proceder
judicialmente cantra os íalsifl-
cjdoresdss suas marcas acre-
ditadas

Victoria
Bouquets

Mocinhas
Mimosa Flor

e as demais, "eglirnamente re-
gistradas e deposita lãs.

S. Felix, 1 de Maio de 1900.
1070 5

Trata-se com Maia Sobrinhos; FlanelUs par* Camisasí c- *inw_v4: r .. _ .& C- 1937-4

Thomaz da Silva Maya, Oíficia-
Maior da Secrtliria do Gol
verno.
Declaro que, havendo sppü-

cado durante trez dias as Gottas
de Tanguahy excellente prepa-'.
rado do phaimiceutico Anísio
Palhano de Jesus, era pessoa de
minha casa, loão do Deus Maya,
que desde criar ça scffria de
rheumatiEmo, consegui curai o
radicalmente darresma moles-
tia, nâo obstante ler sido elle
tratado sera vantsgem alguma,'
por dilierentes facultativos ü'es- jta Capital, inclusive meu falle-'
cido pae, Dr. José da Silva Maya.
E por ser verdade o que com a
maior expontaneidade affii mo jn'este documento, auetoriso ao
referido pharmaceutico, Anisio!
Palhano de Jesus, a ffazer d'esta'
aiaha declaração o uzo que lhe
convier. S. Luiz do Maranhão,
12 de Fevereiro de 1906.

Assignado. 1067
Thomaz da Siloa Maga.

Verdadeira liquidação
Tecidos de phantasia
Chitas e parcalines
Capas para senhora
Manequins para costureiras
Cortes para vestidos
Metins, setinetas, pongée tí'al-

godão e seda
Setins, sedas, pelúcia
Merinó, crepon preto
Platilha para lençóes
Chapeos enfeitados e bilontras
Rendas, bordados, titãs e gregas
Calçado grande stock por todo

o preço
Abatimento 30 -[< .

Todos a PÉROLA
1253-8 Rua Grande, 15.

A melhor Amélia de lan bran
ca e creme para camisas de den-
tro, encontra-sa na LOJA MA
RIPOSA. 1854

LíiiScI
Vende-se a casa á rua dos Af-

togados n. 15. A tratar na mes-
ma. 201 i-2

Liiiip
Na Loja Ancora, liquida-se
Chitas de 400 rs. para cima
Kiscadinho linho a 400 rs.
Grctones de côr lisa a 500 rs.
Cambraias de 400 rs. prra cima
Bor.lados de 300 rs. para cima
ft>ndas de 100 rs. para cima
Galões de 200 rs. para cima

Ao commercio c ao
publico

Manoel Pedro Correia seientifi-
ca ao commercio e ao publico em
geral, queem dsta decO de junho,
passou a sua oflicina de lunela-
ria a rua de São João, canto da
rua do Sol, ao sr. Aristides Au-
gusto Marinho, livra e desemba-
raçado de qualquer responsabi-
lidade directa.

j O mesmo declara que tendo
comprado ao sr. Casimiro Gon-
çalves Campos, a sua casa de
commercio a retalho, livre e de-

| semharaçada na povoação da'Maioba do Mocajoiuba, para lá' mudou sua residência, continu-
andu com o mesmo giro de ne-

j goc>o, sob sua umea responsabi
j lidade, offertcendo aos

Baratissimo
Polaina?; variado soi limen-

to, em couro e lona, próprias
para cyd sta: par 4.500, 5.000 e
6.000.

Anti cors; preparado fran-
cezdodr. Acard, único efflcsz
atá hoja, pira a extineção con-
pieti ue calios rescentes ou an-
Ugos vidro á 1.50PO vendo a
dinheiro 1969-6

Sapataria S José.

Sapatos Francezes
Estylos: Luiz X V e Cavaliér pa-ra senhoras: sendo dos segnin-

tes cabedaes, Verniz, e pellicas,
preta, cinsa, amarella, Beige, e
dourada, vende sem competência
de preços a Sapataria S. José.

1803- 6

uath verdadeiro
Tachoade todo*) os tamanhos
Aseadeiras com azas
Pratos com tampas
Cassarolas com cabo ou papeires
Bules para chá ou café

A' rua de Sant'Anna—«Casa
Confiança». 2008-1

Mendes Guimarães 8c C'

Capacho
Perdeu-se, hontem, um qu

serve para boléa de carros de
luxo, entre o largo de Santo An-
tonio, Flores, Sol, até o largo
do Quartel. Paga-se o achado a
quem fizer o favor de entregai-
o n.i coelir-hado sr. W-ldfmiro
Mendes. 2026-1

Ovas de Bscalliáo
listo delicioso petisco c.h;gru

fcfinal para sat.sf..çào dos que sa- (bem apreciar a boa meza o dar (regalo ao seu fino paladar. O
p fço conv.da: j

Lata 600 grs. 2$000 I
Ao Viramundo. Roa 2Í-* de

Julho n.5. 1988-.').

Machiuista
Na «Revista do Norte» preci-

sa-se de um machiàhta.
2064-3

A Tinturaria a rua da Palma
n.9. r'.í_íi a»2--7'

Aviso
João Falinto de Siuza Lislôi,

pede a qaem perdeu certa quan-
tia que se acha em seu poaer, o
favor de vir recebel-a á casa
n. 101 da rua do Só', provando
ser seu verdadeiro dono, pas-
sando recibo epFgmdòeste an-
núncio. 2050 -2

Gazoliaa
Vende-se por preço sera com-

petencia nos Armazéns Teixei-
ra. 206 i-5

São verdadeiras tetéas as velas
de cera ricamente decoradas com
extampas do «Sagrado Coração
de Jesus», que recebeu e vende
barato a Loja Mariposa 2000

cavalbeiros e jamilius que fre-
quentão este opr<<sivel lugar, toda

! hospitalidade, commodidade, fa-! cilidade em bem servil-os, está

São primor de belesa os deli-
cados sapatinhos de pellicà toda
branca, de pellicà branca decora*
da com beija e cinsenta para

j senhoras, que acabam de ser des-
dignos ' P! chados para a Loja Mariposa

Fitas, meias, elásticos para ligas ! disposto a não poupar sacrifíciose muitos outros artigos a preçosreduzidos para reformar soiti-
mento.

E' ludo barato ti dinheiro,
2301-5 Viclor Castro & C.

Loja Violeta
Communica aos seus amáveis

freguezes que por passòas de
bom gosto, foram caprichosa-
mente escolhidos os artigos abai-
xo mencionados:

Sandálias e sapatos, para se-
nhora, dos gostos mais apura-
dos, com saltos a Affonso XIII.

Collarinhos para senhora,
simples, bordados, preguiadose duplos, onde estfs últimos
destacão se paios mais elegin-
tes até boje conhecidos.

Blusas, ricamente bordadas,
pela pequena importância de
quinze mil reis.

. Bolças -'alumínio, desde bi a
8$000.

E-p3rtilhos, cintas, leque?
cintos, etc, etc, etc:

5 Rua G-ande 5
1891 Antr*r< Mrttoi

Barco á venda
Vende-se o Barco America,

que navega para mearim, «tratar
com Lourenço José da Silva a
Rua da Manga n- 51 2035-4

de espécie alguma) esperando asua protecção para o ramo denegocio que vai se dedicar.
Maranhão 2 de Julho do 1906.

Manoel Pedro Correia
2031-1

Novidades!
A Mercearia Luzitana

Despachou: Sopa Julienne
comprimida em pacotinhos; eus-
ta cada um 400 reis e- dá uma
boa terrina de explendida sopa
de hortaliças.

Pimenta do reino em gó, li-
nissimi, branca e preta.1 v»dro elegante com bocca de
ralo para meza, branca, l$u00.-

1 dito simples, branca,'800
1 dito simples preta 600
Molho inglez «uhef« para ms-

za, grande aperitivo 1 vidro 2$
Mixed Piklea, conserva espe-

ciai em beüos vidros com tara-
pa de mó:a. 1988—3

200q

Lindas sedas
A' rua dos Remédios, n. &%

informa-se quem vende bara-
tissimo 1987-2

Vinho rraiiSDioiitano
£' o melhor vinho de meza:

branco e tinto em barris de de-
cimo, vigésimo e era garrafa.

Vendem DIAS, MONTEIRO &
C- Rua Formosa n. 2. 1927

La Margaritaeu Loeches
A mais efüeaz das águas mi-

neraes para todas »s affecçõas do
estômago e intestinos. R. dis
Remeoíos n. 42 1937-1

Grandes novidades em teci-
dos de lã do mas fino e apurado
gosto para vestidos, retirou da
Alfandega a

LOJA M.4RIPOSA

Rs. 1500 Rs.
Um sabonete Reuter verda*

dero—só a dinheiro.
Loja Violeta 1891-1

Cosinheira e pequena
Precisa-se de nma moça ou

creada, para cosinhae compras.
Prefare-se que durma em casa

e que tenha boa condueta.
Precisa-se também de uma

pequena de 10 a 12 annos de
idaie. Atratar á Praça João Lis-
boa, 16. 2030-1

Bananas secos
especiaes

VENDEM
Lino M. Valente & C-, ao

Vira Mundo.
Figueiredo & Irmão, rua do

Trflpiche 41.
Neves de Oliveira & C-, rua

Grande 92.
Leão da America, rua Gran-

de 22.
Neves Pinheiro & C-, ru8

Grande 100.
Raul Carvalho, a rua da Paz

41.
Júlio Guimarães & C\ rua da

Paz 13.
Paulo da Cruz Rodrigues,

antiga casa do Lassa.
José Alves do Valle C-, Praça

João Lisboa.
Assis e Silva C.#, rua do S.

João 53.
Antônio Fontoura Chaves,

Fonte das Pedras.
Padaria Victoria, rua do Sol.

DEPOSITO
Rodrigues C-, rua do Trapi-

che 47.
João M. do R5go Andrade,

T. da Intendencia n. 5.
1848-1

Loja Violeta
Despichou uma riquíssima

collcçãodecollarinhcs, camisas
e coroulas; o que de mais chie
e moderno tem vindo até boje.

Suspensores hygienicos, len-
ços jiponezes de gostos varia-
dos, Casemiras, e flanella de
pura '5. 2C66— 5

Antero Mattos Sc C-.

Cosinheira e
Gommadeira

Na casa á rua do Sol n. 109
precisa se de uma cosinheira e
uma gommadeira. Paga-se bem
agradando. 2058—3

ICteBt
A lÁ\\ -Novo Mundo» rece-

beu hò»s de .sedo, hií.n.ijlhàíj
fivellas de mótal e tartaruga
para cabello, o-epone, atraca*
dores e guimiçõas pàracab- ç.i,
he-Uqnesc-rn imageoe, bro-
dies phantisia, rcsêtis, entas,
espartilhos e ligas próprias
grampos para cfcspeop, pirta-
r'f tn tos, espelhos, abotoailuras
proíase de metal para c misas,
passadores iirotor- pira relógio,
camisas de ílmellu para dantro,
camisas dé meia, grar.de varie-
dntlí; cauisas ultiraf» novidade
regelas, para meninos, plessés
de seda era diversas cores,
pannos de erochet para cadei-
ras, pinnos de chroehet para
travesseiro?, toalbss e chara-
bres turcos para banho, trlanda
de linho e muitos outros arti-
gos que vende o mais barato
possível e conta que o respeita*
vel publico venha tirar a prova
á Rua Grande n. Oi. 1985-5

I
Lenços de gase de

seda para rosto sò en-
contra-sc no Siil Ame-
ricano, no Largo do Car-
mo. 1518

Cintos Cintos
As ultimas novidades em cin-

tos brancos de pallica, acabam
de despachar e vendem sem
competência Pedro Junqueira
& C* Succs. 19.7

Elixir depurativo de
Velame composto

Illrao. sr. pharmaceutico João
de Mattos Valle«

¦ Não posso deixar de agrade-
cer-lhe o beneficio que me tem
feito o seu—Elixir de velame
composto-o que não consegui
com out.-os remédios.

Soffrendo ha mezes de um des-
arranjo gástrico, falta de appe-
tite, emfim, um mal estar geral,
lembrei-me de usar o seu pre-
parado, e, com ura vidro que já
tomei, creia, sinto-me bem e
ma s forte.

Náo ha duvida que o seu pre-
pt rado é um poderoso remédio.

Poda fazer desta o uso que
lhe convier.

Seu com alta estima e consi-
deração seu

am. att. e obr.
Joaquim Mariano Santos.

S. Luiz, rua das Hortas n. 107.
— Reconheço a lettra e assi-

gnatura supra. Maranhão, 7 de
Junho de 1903.

O tabelião,
Domingo» Q. Barbosa Alvares.

Mimo, sr. pharmEceutico João
de Mattos Valle
Nada mais cruciante, nada

mais penose, do que estar-se do-
ente sem achar um remédio que
nos cure.

Acomnieltido de terrivel rhen
raatisrao, cerca de tres mezes,
fiz uso de tantos remédios sem
resultado algum, no entanto
que com quatro vidros do seu
precioso—E i ixi r de Velamecom-
posto—acho-me completamente
curado.

Sou lhe suramamente grado e
pode fazer desta o uso que lhe
aprouver

Att. ven. cr.
João Ragmundo dos Santos.

S. Luiz, rua das Hortas n. 55
—Reconheci a letira e assi-

gnatura supra. Maranhão, 7 de
Junho de 1906.
1776-3 O tabelliào,
Domingos Q. Barbosa Álvaro

Guaraná Guaraná
Guaraná fino e de superior

quaiidada, vendera Antônio Al-
berto& Neves. 1730 8

Rua do Sol

Grandes novidades em copos
de vidros braccos e decore.",
ricamente decorados com ins-
cripçõas e phantasias, despa-
chou e vende barata a

Loja Mariposa

Oflicina Galvanicâ
- DO -

Sr. José Marti no
D jura, prateia, nickela bron-

zea e ettanha todo e qualquer
metal com perfeição. Especialis-
ta em dourar dragonas, galões,
platinas e espadas militares, or-
namentos para igrejas e qual-
quer trabalho concernente a este
ramo, e encarrega se de qual-
quer conceito.

Travessado Quebra Costa, 15.
Modicidade em preços.

19Ò0-4 Maranhão

Chapas se».
Da solução n. 343x0 vcode A

Revista do Norte. 2064-3

Emito de Scolts
Americana legitima

VIDRO 2$000 reis
Vendem—Albano M. da

Silva &C- 2033-1

Caixeiro
Zicharias Salmão estabelecido

na Casa Luzitana no Anil, pre-cisa de um com pratica de qui-tanda de 12 a 15snnos.
Anil, 3 de Julho de 1906.1055-2

Sitio á venda
No caminho grande a Jordòa,

aluga-se ou vende uma bôa casa
de vivenda com uma dependeu-
cia ao lado para quitanda com
todos os pertences quem quizer
pode-se intender com José Fer*
nandes Pinto no mesmo lugar ou
com Francisco Januário Guilhõ
de Oliveira nesta cidade.

2047-2

MD
Whisky aspecial

Esta marca é já avantajosa-
mente conhecida pelos aprecia-
dores que a consideram uma
das melhores da Escossia.

1988-1

Branco e Prelo
E' o mais afamado Whisky

que se vende em todo o mundo
na Mercearia Lusitana aò
Viramundo-Rua 28 de Julho
n.5. 1988-3

Gêneros novos
Despachados pela Mercearia

Luzitana—do «Cameteuse».
Queijos «Gruyére» superior.
Dito flamengo e prato.tamarasfinas, lagosta e salmão, presuntosespeciaes desde 6 a lò libras-

garantidos.
AO VIRAMÜNDO-Rua 28 deJulho n. 5. 1988-2

Bandolins napolitanos
Nova remessa dt stes instt u-

mentos, os mais perfeitos quevêm ao mercado receberam Pe*
dro Junqueira &C* Succs.

1947-3

Gorgorão pretodj algodão, a mais perfeita imi-tação de seda, fazenda enfestada
própria para vestidos de Senhoras

receberam
Pedro Junqueira &C. Succ.

1489-1

Salva de Prata
No Sal A_9riciai precisa-sscomprar 2 para uma encomenda
queja teuha-lgum uso.Lanio doCarmo 1765-4

\___j_JH£/

Não contundir o
VERDADEIRO

PIPPERUT
íe G ET Frères

HioiiBicuunniuii!
MEDALHA ..OURO
ri íxpQilcão m Parir,

da 1900
AOENTE GERAL:

B UDRIU, 62, Fiali-FoiuosuUn.MBI!

H HHS
Quereis andar no chie, vinde

vôr as ricas collecçõe-j de arti-
gos acabados de despachar:

Camisas, borra de soda, fus-
tão, preguiadas, bordados, za-
phyro, para casaca, etc.

Ceroulas, finissimas de sela,
de linho e algodão.

Chapeos de palha novidade e
de feltro em carteiras, de purocastor, lebre, forma a Affonso
Penna.

Relógios de lentilhas, finos
para.algibeiras.

Punhos.gravatas, collarinhos,
meias, etc.
1891- 5 Loja Violeta

Rendas 
~~~

Valencianas finas, em qualquerargura
Grande variedade gregas bran-cas e de cores.
Vendem sem competência

Pedro Junqueira & Co. Suces. ;
1328-

Cerveja Allemã
MARZEN BIEIt

vendem
Maia Sobrinhos &C-

Fogos para salão
Grande e variado sortimento

de fogos cambiantes para salSo,os quaes vendemos á preçossem competidor.
Loja de Antônio Alberto Sc Ntves. Rua do Sol. 730—10

Ácha-se no Qul Ame-
ricano, tuda a corte do
céu, incluindo até as ili
mil virgens, 1756

I¦m


