
.¦•¦ ;*$*(*¦

st '": i» a ii ri i iu ii a
Orgâo a*® Interesses popixlaxee -M •:—

ANNO II Maranhão—Quarta-feira, 3 de Junho de 1903 NUMERO 11;

A CAMPANHA
Jornal diária

Largo de Palácio n. 17

REDACTOR-CHEFE

Ignacio Raposo

Os artigos enviados oA' Cam-
Dinha»,aüm de serem n'ella ^ran-
soríptos, em hypothese alguma
s«rao devolvidos.

ASS1GNATURAS
para o interior

Poranno  2O0GOO
• semestre  120000
« trimestre  6*000

Numero do dia  100 réis
« anterior  200 »

Telajraiia
Novidade do dia!.,.

Oleo de piquy em garrafas e
vidros.

Vinho de caju em garrafas.
Doce de burity em latas.
Cotópotas de bacury em latas.

lÍHjKMsiaUdndes enxicnse encon-
.tra-se na

¦i.

Tabacaria de Lourdes
RUA DA ESTRELLA N. 39

¦—Maran fato—

0 |ip
O governo do çósso malaven-

turado estado, despreza solem-
nementeo trabalho serio e pro-
veitoso. Tudo o qUé nos interessa
em primeiro lugar, tudo o que
não deve ser esquecido pelo 1 ac-
to de dizer respeito as commodi-
dades da população ó despresa-
do, como se fosso pbjoçto inéig-
niíicante e desconsideravelo bem
tratar dos negócios daquelles que
trabalhando enchem os cofres
públicos.

Aintendencia municipal, ha
tanto tempo já que trata da lim-
pera da cidade; e apesar de tan-
tos planos concebidos pelo coro-
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D .'Manoel Gonzalez
PARTESECUNDA

Oi Filhos.M-Bb-Rlt D. Sancho

V Qh X.IV

O jüizo de DeUs

tm outra situação, D. Sanchow-se-hia mostrado sereno e im-
passível: atòrrado\n^fee ihorrien-w. seu corfio eí* espirito estavam•nwmos,í t,;todo o s*?v» valor não

n^?'ttt? Pftr» o;r«tftt)imar.
wo entretanto, .o cartão e os

jçcusidoresarmtvamwioem suas

nel intendente e pelos seus su-
bordinados, apesar de tantas ten-
tativas feitas para esse fim ainda
não conseguiu e município, tra-
7,eras ruas descontes, desentu-
Ihar as praias de tan (us podridões
focos de febres e rtü nutras nio-
lestias graves, nimla não conse-
guiu pelo iiiciiio.s a terça parte do
que lhe cabe fazer nr*se sen-
tido,

E sabemos perfeitamente que
o município tem gaslu para esse
íim, muito dinheiro, fem empre-
gados de toda espécie para so
occuparem do asseio da cidade,
empregados até inúteis que coisa
alguma fazem e quo no entanto
percebem ordenados exorbitan-
tes, ordenados que elle podia re-
partir com empregados inferiores
mas que trabalhassem. E alóm
disso, paga o farto município,
empregados que nem á reparti-
ção vão, empregados que vivem
pelo interior em vadiações e or-
gias descommunaes mas que tôm
os seus bastantes procuradores
para, lindo o mez, receberem na
thezouraria da inlendencia um
dinheiro a que não ó ganho, um
dinheiro que não tôm direito, di-
reito que ó dado a protegidos da
situação dominante.

O povo trabalha e em duas epo-
chás do anno os cofres do muni-
cipio se abarrotam e os homens
felizes que vivem de abdomem
para o ar a cantar, enchem-se
desse dinheiro ganho gota a gota
de suor.

E alóm disso, o municipio não
está satisfeito com esses desper-
dicios, com esses descalabros.
Não! O municipio cria lugares
inúteis, em virtude de leis e re-
formas convinientemente organi-
das; o municipio, repetimos, cria
lugares inúteis, augmenta deste
modo as despezas, cuida somen-
te de suas avenidas e de seus jar-
dins, porque ó com construções e
com esses embelezamentos que
muitos saccos de panno, trans-
formam-se em de borracha e in-
cham, incham e incham como
balões e se erguem arrastando
no vôo os < seus respectivos do-
nos.

Ha uma preoccupação especial
para taes serviços; parece-nos

costume, o abbade da Santa Ma-
ria Real benzeu a liça; o prego-
eiro repetiu de voz em grita a ac-
cusação, e o repto foi lido pelo
secretario; e logo os juizes do
campo examinaram a liça, reco-
nheceram-na, deram-na por bôa,
sem lugares falços onde podesse
cair um cavalheiro, e de egual
modo reconheceram as armas e
os callos dos contedores, depois
do que foram occupar os seus
logares.

No entretanto, na barraca dos
accusadores, o abbade D. Severo
apurava a sua enérgica eloquen-
cia para fazer com que o infante
D. Garcia disistisse do seu tre-
mèndo e parricida attentado.

Tudo foi inútil.
O infante estava resolvido, era

incitado paio ódio; e pouco de-
pojs se apresentou como mantene-
dor da accusação na Üça.montado
em seu cavallo negro, com armas
e paramentos também negros, e
com um dístico roxo no escudo
que dizia:

«Por. nuestro honor muerto».
Pàgens e escudeiros o acom-

panhavam, e dois arautos leva-
vimum oivftllo * Noii

que essa predileção tem uma cau
sa nova e imperiosa que os cega
completamente de serviços mais
uleis. Ii essa cegueira não podia
ser occasionada por factos sem
importância e reles. O nosso es-
piritò não se preoccupa muito
com as coisas pequenas. O nosso
espirito quando se desvia de to-
das as suggestões, e deixa-se do-
minar uma única ó porque essa
única tem poderosos elos.

(loethe, morreu bradando:
Luz ! Luz ! Quero luz !

Esses brados envenenaram uma
geração inteira, como aquelie ou-
tro desfaz da tua dôr um poema.

Sim, envenenou, porque os
homens do municipio exigem ao
menos que em qualquer fundo
escuro raie a luz, ou seja de Iam-
pada ou de vela, ou occasionada
por algum carvão lusidio...

A's vezes repugna-nos a cunce-
pção de semelhantes pensamen-
tos, repellimos mesmo certas coi-
sas e certos factos que vem a mais
e mais apoioar os nossos pensa-
mentos, mas na impossibilidade
de darmos uma solução satisfa-
ctoria ao interesse do município
em fazer somente avenidas o jar-
dins e em visla de sabermos que
os cofres da inlendencia muito
dispendem com taes serviços,
somos obrigados e arrastados
ao domínio de nossas idéas
que são idéas de todos q:e se in-
teressem pela causa publ • i e dos
que seguem anciosos a marcha
retrogada da nossa terra que vao
de fracasso em fracasso graças a
essas artimanhas administrati-
vas, que são com certeza indig-
nos de nós, e indigna também o
é dos nossos manes passados.

O municipio naufraga e com
elle naufragará alguém...

Será umas das epopóas fune-
bres do estado.

As abelhas do cortiço á rua Jacintho
Maya, entre a rua da Palma e a ?8 da
Julho, silo maÍR felinos que as outras,
apezar do cortiço viver entregue a to-
da sorte de immundicies. Elias tiveram
ultimamente a lembrança de andarem
vestidas de nú, A abelha meBtra de nome
Maria Casadinha, esta no momento de
apurar o precioso liquido, solta ás suas
companheiras federalistioos elogios quo
fazem tremer o teoto da sua habitação.

Para que não se reproduza mais eBsa
graça chamamos a attenç&o do dr.
Braga. i

Seguiam-se quatro escudeiros,
também do campo, com fortes
lanças de roble nas mãos.

Então um arauto do infante
adiantou-se atô o centro da liça.e
leu com voz sonora a accusação,
a qual foi contradita por um arau-
to de D. Ramiro, gritando por
tres vezes:

—Mentes tu, e quem t'o man-
da dizer, e os que comtigo estão:
em prova d'isto, que Deus falle
e resplandeça pellas armas da in-
nocencia.

Immediatamente appareceu no
palanque D. Ramiro.

Levavam-lhe as rédeas do ca-
vallo dois arautes: suas armas,
vestes e pennacho, tudo era bran
co, como convinha a um campe-
ão da innocencia; seu rosto mos-
trava-se friamente tranquillo e
sereno, em contraposição do de
D Garcia, o qual fugia de olhar
para a tribuna onde estava sua
mãe, triste, coberta de rubor, e
para o throno onde estava el-rei
abatido physica e moralmente, e
apenas sostido pela força-das-eir-
cunstáncias.

Os juizes do campo desceram
A arena, tmotm»«mbçs oi q*«

Rodellas
Dizem que o dr. Beija flor pódio o

cavaiguacdo Baptistinlia pare. espana-
dor da Normal.

O sr. X. explicando a sua mulher o
maehinismo do telephone -.

—Sabes, lindinlm, como funeniona
este engenhoso Instrumento ?— Eu, nfio, meu amigo,—Pois olha. nu da mais fácil : toma-
se o apparelho cem uma iIhh maus o
falla-ae com a outra

Pueú

Pacotilha—Traz serviço telegraphico
e transcreve um artigo de Gil Vidal,
Os desfalques, Pirralho troça com o
Major.

Na segundo pagina, publica um ao-
neto de A. Angelitino, e ura oonto—A
divisão—de Arthur Azevedo.

Diário—Continua a publicar um con-
to—Junto á janella—de Laura Rosa e
traz um soneto de Corrêa de Araújo e
principia a transcrever um artigo do
dr. Elyaéü Cezar. j

CremoB, porem, que ob guardas era
alfândega, não entendem muito de po-litica.

Apoio bó se o presta, quando se tem
a certeza que ninguém tentará derribar
o que se truta de apoiar.

Nessas condições, os guardas da ai-
fandega terão apoio sem que seja pre-eiso passar telegrammas.

Sic nèc qua, non est.
Os guardas não conhecem políticae.,,.não conheoem também o sena-

dor,
Que pagode I

Pio Nonnato

ftaticins diversas

O empréstimo brasileiro em Londres
foi coberto tres vezes, com grande exi-
to, independentemente das Bubsarip-
çfias, iuolusivé uma casa de stock es-
c.hange, que subsoreveu tros milhões de
libras esterlinas,

O sr. Casaiauo do NaBcimento pe-
diu urgência para a votação do pare-
cer, annullaudo as eleições procedidas
no 2.° districto da capital federal. Ap-
provado esse requerimento, foi logo
posto a votos o parecer, a favor do qual
votaram 106 deputados. A bancada do
districto federal votou contra o refe-
rido parecer.

Com o sr. presidente da Republica
conferenciou demoradamente o sr. ba-
rão do Rio Branco, ministro do exte-
rior, sobre graveB ocoorrenoias pas-
sadag no Acre.

Ao Tribunal de Contas consultou o
mareohal Francisco de Paula Argollo,
ministro da guerra, se em possível a
abertura immediata de um credito ex-
traordinario de dois mil contos de róis,
destinado a faaer face a despesas com
«g«i! u»f.',... bm ¦¦! u eq gagçsMggtae u—üijli!í swBggjfgíf

valheiros o juramento de peleja-
rem bôa e lealmente, sem enga-
nos nem ciladas prohibidas pelas
leis da cavallaria, examinaram
se levavam egual numero de ar-
mas offensivas, se seus cavallos
eram de forças iguaes, tudo, em-
fim, examinaram, e á visto de to-
dos, para que se não julgasse ha-
ver parcialidade, depois de par-
tirem o sol. (1)

Em seguida, retiraram-se para
o seu cadafalso (2). Os escudei-

(1) Partir o sol\ eBta phrase na lin-
guagem <I* antiga cavallaria, signiti-
ca a acção dos juizes collocarem dois
cavalleiroB, que tinham de pelejar em
campo cerrado, a egual distancia do
centro do palanque, e de maneira que
os raio? do sol os ferissem do mesmo
modo, para evitar que o reflexo das
armaduras prejudicasse um em favor do
outro.

(2) A palavra cadafalso deve enten-
der-se neste logar pela su» significa-
ção antiga, não pela de hoje. Chama-
va se então cadafalso, e ainda muito
depois ho chamou, todo o tablado alto
e oobert i de pannoa, que servia para
qüSlquer actírpablicorAasím -se ch&-
mava também, quando servia para a
degoIlaçSo ou deoapitaçfio de m no<
bri,

tran porte de forças federaes para a rs.
gifio litigiosa do Acre.

O collector federal e estadual do
Sertfiozinho, São Paulo, disfalcou em
30 contos de réis as repartições a seu
cargo.

UouBta que uma commisBão de se-
nhoras pretende entregar á Câmara de
Deputados, em Pariz, nm proteRto con-
tra a política do governo Combes, porsn ter manifestado hostil ás congrega-
ções religiosas.

A votação no congresso acerca do
parecer reconlipcendo deputado porMiuas Qeraes o sr. (iodoíredo Lamino-
nier foi de alta signifioação política.As bancadas, de Pernambuco, Mara-
nhão e Rio Grande do Norte, votaram
contra, apoiando, portanto, a bancada
mineira.

O sr. dr. Rodrigues Alves, presidenteda Republica, enviou uma mensagem
no Congresso Nacional, pedindo queseja fixada a força naval em 90 as pi-ranteR e 4.Ò0U praçnR de pret; pedindoauetorisação; para que soja reduzido a
finco o numero daR escholas de npren-
dizen marinheiros e para a revisão dos
regulamentos do corpo de marinheiros,
eschola de aprendizes e corpo de in-
fedores da armada: pedindo a creação
de uma eschola pratioa de artilharia
para 2°' tenentes e praças habilitadas
á matricula, de uma eschola de foguis-
tas e uma de timoneiroB e sondadores
signaleiros.

O maestro Alberto Nepomuceno, dl-
roctor do Conservatório Nacional de
Mubícb, pedio exoneração daquelle
cargo.

Foi convidado para üubetituil o ma-
estro ÜBValdo.

Uma commissão de veteranos da
guerra do Paraguay depositou no dia
24 do mez ultimo, ua estatua do gene-ral Ozorio, uma coroa de loiros.

O dr. Santos Dumont fez nova
asoenção, obtendo excellentes resul-
tados.

Este distinoto aeronauta brasileiro
trabalha nVuitro balão que tern a ex-
tensão de 56 metros. O motor será de
45 cavallos, esperando Santos Dumont
vencer com elle oitenta kilometros porhora.

No seu bojo, a enorme aeronave sup-
portará 12 pessoas,

Consta que o sr. barão do Rio Bran»
co, ministro do exterior, pretendereformar o corpo diplomático.

O sr. mareohal Argollo, Diinistro da
guerra, determinou qua seguissem
para o Acre, no primeiro vapor, ob me-
dioos militares ha pouco nomeados.

No Rio correm boatos de que a poai-
ç&o angustiosa daB forças federaes no
Acre ó motivada por difficuldades po-liticas do Amazonas, e que a isso á
também attribuida a insubmissao do
Plácido de Castro.

Tôm havido ultimamente suecessivas
conferências entre os srs. Barão do Rio

ros do campo deram a cada um
dos contendores uma d'essas
largas e pesadíssimas lanças que
hoje vemos na Armaria nacional,
com assombro de que tenham
podido ser manejada per homens
e sô ficaram os arautos com os
cavallos á rédea.

Era chegado o tfirrivel mo-
mento de resplandecer o juízo de
Deus, dando o triumpho ao cam-
peão da innocencia; e este mo-
mento era tanto mais solemne,
porisso que o motivo que produ-
zia o duello, era a accusação de
adultério de uma rainha.feita por
seus próprios filhos, e quem des^
mentia a accusação era o primei-
ro cavalheiro do reino, o mais
poderoso, o mais rico, o favorito
do rei.

Era então terrivel a situação
que os juizes se demoraram ai-
gum tanto em mandarem dar o
signal de avançar, esperando queo arrependimento fizesse D. Gar-
cio retractar; porque todos, como
por um desses instinetos que não
enganam, estavam certos da in-
nocencia da rainha.
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Branco, marechal Argollo «.pçitii"*
almirante Noronha, mlnistroafflg^e •
rior, ila guerra o riu ninriuha^íM''—• P

Õ Banuôa União Coinmeroial do Rio
erenrá 0111
fioarii sob
Port',.

-*_ngr mmsf A C-Ã.l.tfF-A.-iT-^-^-
bbeteiSssbsi BMW~

Miitnuia uniu miencin que
« regência do bií Hauiiiiial

Pane reuoiyido que o stic-aem-or do
ijonseiii.il'- Gonçalves Ferreira, go-
vernador ti Pi niambuco, sení o Rena-
dor Hercubiio Bandeira.

federa' s o o"*tadiiaes
wiiá qfrerecido, no
bÀnquétè politioo uo
.nha, futuro prosi-
,'t,idò.

Pelos deputado
do Rio de\Jan.Qic
corrente'**•*.•"¦¦' ii'
senador N t i - * 1-ei
dente *,*';;«ifuellò I-..

¦ !-;0:f*e<i"Hor Peç.-.nha lera por ocea-
Biaorilt i;dòmonsti-Aeiíò a sua pia-
tafi-ri.a politica*

P/.èm do Rio que o primeiro pro-
m-rrWéstú-à o proééssd contra or au-
ctoroa do assassinato de Manoel Frezo,
oceerrido a 18 de fevereiro ultimo por
iH-çuslüo tio pleito federal, crlrõé de
!|un A acoua.Mlõi corno cúmplice, o dr.
Irirteu Macliáttõ.

ossivel qtiè na próxima quinta-
feira o preãêu ante do ministério pu-
blico dê -hi promoção opinando pela
pronuncia < u despronupeia dos aeu
sados.

''Continua'a falta, de chuvas no Rio
Grtiuiió <lo Norte.

As corridas de automoveia,entre Pa-
ris e Madrid, cansaram ató agora seiB
mortos e seis feridos gravemente.' 

Em conseqüência dos desastres, o
ministro do interior da Franca proln-
biti quo as corridas continuassem.

Uin automóvel desenvolveu tal ye-
tocidade, que chegou a percorrer 143
kiloinetroB n'uma hora.

E' de trinta e quatro milhões de li-
bras sterlinas, o orçamento votado
para o ministério da guerra em 1904,
ua Inglaterra.

O governo federal providenciou re-
lativamente ás noticias sobre Plácido
de Castro, de modo a nfio gerar o me-
nor resentimento.

Em sessão de assemblea geral os
directores do Badco de Credito Real
de SAo Paulo pediram as suas demiB-
soes. em conseqüência de divergen-
cias da parte do representante oo go-
verno.

Os quatro officiaes implicados nade-
posição do intendente municipal da
cidade do Rio Grande do Snl, publl-
caram, nas gazetas locaes, artigos ata-
eando as auetoridades civis.

Acaba de ser eleito presidente do
Peru o er. Manoel Cadamo.

No R'o produziram sensações as no-
íicias do combate no Acre entre os
acreanos e bolivianos.

Do Rio Grande do Sul informam qne
continua a agitação ern vanos pontos
do Estado. , .

Era It-aqui, praças de policia bbsbsbi-
param o sr. Pedro Corrêa, mutilando
depois o cadáver.

As auetoridades argentinas franquea-
•ram os portos0 ás pessoas que quiise*
rem alli refugiar-se.

Ar foiça*, da brigada policial peroor-
•rem us ruas, atacando os cidadãos.

Esperam-se mais violências.
Noticiando esses factos, O Paiz attn-

jòue-os á politica costilhista.

Havia em Barcelona receio de con-
¦fliotoB devido á reabertura das socieda-
des anarchistas, que ameaçam as auoto-
ridadee de defender-se pela força, caso
pretendam fechai-as.

Telegrammas de Pekin informam
que rebentou uma pavorosa rebelliáo
na província do Yunam para depor a
dynastiá reinante.

O conselheiro do Estado Bogdano-
vitch, governador de ,'Oúfa (provincia
russa), passeiando no jardim da sua
residência, foi procurado por alguns in-
dividuos portadores de uma carta ur-
gente.

Emquanto o conselheiro Bogdanovitch
bria a carta, dezoito tiros de rewolver

& prostraram morto.
Os assassinos fugiram,

No fítimptuoso banquete que o gover-
¦po argentino offereceti á delegação e á
(jfficialidadé chilenas, honve brindes
amistosos, trocados entre o general
Roca, presidente da republica, e o ai-
mirante chileno Montt, chefe da dele-
gaçáo. .

Terminado o bsnquete, que sereali-
aou no paiiioiò do governo, o genor.il
Roca, o almirante Montt e tt.da a offt
ciàlidad. oíiilonàaup&eceram ás janel-
Iub pare Biiudnr o povo.

O geiieiul Roca, tirando o sou cha-
•peu, deu calorosos vivos ao Chile; o
ministro chileno nesta capital respon-
deu dando vivas á Argentina.

O povo prorompeu em applauBOS de-
Jlrautes, aoompauhando os vivaB doa
jjois eminentes personagens.

piiegoti de Vi-jo á Madrid o príncipe

Helírtqüe, irmfio do imperador Üuilher-
me II e almirante dn armada idioma.

Foi recebido por 8. M. el-rei D. Af-
fnnao XIII; pelo ministério e pelas altaB
auetoridades desta capital.

Foi demittido a bem do serviço pu-
blico o sr. Fernando Villanova, paga-
dor da Directoria da Contabilidade da
Guerra.

Telegrnpharam ao senador Benedio-
to Leite, pelo Maranhão, que om Boa-
Vista, houve sério tiroteio entre os
bandos de Leão Leda ellotiorio, ha-
vendo muitos mortoB e feridos.

Ao baile pffoctuado nos BalfieB do Jo-
ckey-Club, é»i bomeriagem-ao chilenos,
comparecen in 3.600 peBSoas.

Foram nomeadOB para a alfândega de
\lanao8: II esoriptorario o 2* da deis-
gàcia fiscal diilli, Raymundo Melohia-
des Gomes da Rocha: 4' dito, o guarda
aduaneiro da mesma alfândega Lia de
Albuquerque Marunhão.

No almoço que no conde de Figuere-
do ofiereceu o sr. Haiiibal PoJto, foram
trocados cordiaen brindes, salientado
o sr. Porto or relevantes serviços pres-
tado pelo conde de Figueiredo á Aa-
Rnc.iação Commercial de Amazonas.

Aoha-se enfermo o chefe do estado
maior general do exercito, marechal
graduado Bibiano Sérgio de Macedo
da Fontoura Costallat.

Consta que o Tribunal Civil e Cri-
minai do Districto Federal ordenou a
prisão do dr. lrinea Machado, impli-
cado nos acontecimentos criminosos
que se deram nesta capital no dia das
eleições federaes, a 18 de fevereiro
ultimo.

De volta de sua viagem a vários pa-
izes da Europa, chegou a Lisboa a ra-
inha de Portugal, senhora d. Amélia.

Correm em Montivideo boatos que
haverá no Uruguuy uma próxima re-
volução.

Recebemos o tango—Não se metta,
moço—da lavra do distinto muzisista
Joaquim PoBsidonio Ferreira Parga. E'
offerecido ao nosso amigo Taucredo
dos Passos Cordeiro.

Agradecemos pela delicadeza da
offerta.

Chamamos a attenção da Hygiene
para um canno á rua Jacinthu Muya,
entre a da Palma e 28 de -Julho que
empesta eBBe logar.

Hoje ás 7 horas da noite, na egreja
de SanfAnna, uo consistorio da Ir-
mandade do Senhor dos Martyres reu-
nem-se ob irmãos para prestação de
contas, e eleições para ob funeciona-
rios que tem de reger a irmandade no
anno de 1904.

Chamamos a attenção da Hygiene
para a maneira peBsima que certos
vendedores de fruetas tem. Na calçada
de theatro ao chegar ao Mercado as
fruetas levam dias inteiros expostos ao
boI e á chuva.

É' de justiça que a Hygiene tome
enérgicas providências.

Mares eRios
O vapor aBaráo de Grajalíui, que

hoje entrou, trouxe esteB passageiros:
De Caxias—Manoel Sousa Martins,

Marcellino O. Fonseca e 1 de convés.
. De Caximbos—d. Maria Sebastiana
Mendes.

De Itapecurii -Colina da Silva Ro-
drigues, 1 irmã, 1 oriada e 1 menor,
Honorato Leite Fernandes.

De Tunbotiba—Antônio Caetano da
Silva Lino e sua senhora.

Do Rosário—Vicente Anastácio Coe.
lho.

Carga pelo mesmo vapor
37 sacoas d'algodáo, 38 coiros de

boi, 28 ditos de veado, 24 saocos de
milho, 27 fardos de fazenda, 1 cavallo
e 1 cabra.

Leitores, a desgraça penetrou
na instrucção publica. B a des-
graça é feia e mal encarada.

Não pensem que o uma des-
graçazinha raquítica e atropliia-
da. Qual o que! E' uma desgra-
ça gorda, corada, sadia,oomo um
milhão de desgraças.

Vejam a pândega: no Lyceu
não ha apparelhos como tantas
vezes temos dito; não ha aulas,
porque o tal Gymnasiò priva as
aulas do Lyceu e as do Lyceu
privam as aulas do Gymnasiò. E
agora querem saber o que ha? A
casa vae a baixo com todas as
suas paredes, caibros, telhas, ri-
pas e o diabo a quartos.

Todo o estabelecimento abre-
se como que desconjuntado por
mão de fadas.

Os lentes que vêm as paredes
a dançar maxixe, só se arriscam
a entrar para não perderem o
ponto.

A casa vae abaixo. Também
era só o que laltava para haver
desmoronamento completo.

Como os leitores vêm ;pela ins-
trucção publica a desgraça e gor-
da e bonita.

Deus do céu que nos livre dei*
Ias emquanto nós nos vamos li-
vrando como podemos das des-
graças do Deus da terra.

E rezem pelo Tasso, leitores,
rezem por elle, porque si o asso-
alhoarrebentar.o pobresinho será
sepultado debaixo de tantas coi-
s_is

Rezem pelo Tasso emquanto
nós rezamos pela instrucção pu-
blica!

Ah! Quando a desgraça pene-
tra....

Acabou o seu trabalho e le-
vou-o ao Carvalho Branco que at-
tenciosamente o ouvio, como a
tudo que diz respeito á instruc-
ção publica.depois voltou-se para
o poeta bacuráo e disse:

—Porque te oecupas cóm o
que não é da tua conta ?

—Porque o homem ignorante
sempre aprecia aquillo que des-
conhece.

O mvsterioso ó a base do sru
blime. 

" 
Se soubesses o que era

instrucção não te oecuparias tan-
to com ella. E1 o caso de se dizer
que o Maranhão lucra mais em
seres ignorante do que em enter-
rares defuntos.

Geraldo Cunha

Loteria S. José de Riba-
Mar

ESTADO DO MARANHÃO

Lista geral dos premioB da Ia lote-
ria, plano 10°, extrahida eni 2 de
Junho.de 1903. Pagamento dos pre-
mios de prompto e immediatamente
no Vale Quem Tem, praça João Lis-
bôa:

milagre, correram até junto do santo,
que lhes disse que uãolhes perturbas-
se aquelle tormeuto, eporque o morrer
por DeuB não ó morrer mas, sim, gu-
zar uma gloriosa vlda>. Por flm.veudo
Qulrino que por não se afundar, a oo-
roa do martvrio lhe tardava, fez fervo-
roaa oração' em que pediu a DeuB bo
servisse admitil-o ao Bocrificio, pola
de boa vontade se otlerecia. Seu mar-
tyrio ocoorreu no anuo de 308.

Amanhã ás 6 i..2.1ioras da manha
celebram-se missas lia egreja do Car-
mo pelos revB. Capuchinhos;

Em Sant'Anua, pelo rev vigário oo-
nego Chaves;

No Recolhimento, pelo rev. capellão
conego Galvão; :

Em São Pantaleao, pelo rov. padre
Gervasio.

Muito animada esteve hontem ase*
gunda noite de Trezena de Santo An-
tonio das Larangeiras; a noite de hoje
corre por conta dos srs. Heitor Santos,
João Gomes, Agostinho Lisboa, Ro-
dolpho LopeB. _________

Ha seis mezes mais ou menoB que
não funeciona a aula de Desenho do
Lyceu Maranhense, náo por culpa
do professor, e sim do Director pois a
aula está prestes a desabar : uma par-
te do forro já desmoronou e a outra
brevemente cahirá. E' necessário que
o Director do Lyceu tome enérgicas
providencias.

O Lyceu este anno tem navegado
em mares de roBa- nas aulas de phy-
Bica e chimica não se encontra nm bo
apparelho.o prazo marcado pelo gover-
no federal para a compra iIüb mes-
mos para o laboratório das aulas ja se
exgotou e o noaso governador nem se
quer ligou a menor importância.

E no fim do anno ob alumnos que
prestem exames...

1903

Edital n. 1

Faço Baber que deBejam caBar-ae
Eduardo Othello da Motta Coqueiro e
Domingas Ducilía da Silva, que Be dl-
zem naturaes d'eate Estado e reaiden.
tes n'esta cidade, elle de 31 annos n-
lho natural de Benedicto Ignaoio dos
Praserea Motta; ella de 17 annos filha
natural de Angela Archanja de Amo-
rim. ApreBentaram ob documentos que
a lei exige. ,,

Ho alguém tiver conhecimento de
existir impedimentos acouBe-os para
ob fios de direito. E para constar e
chegarão conhecimento de todoa la-
vrei eBtequeseráaffixadono lugar do
costume e publioado pela imprensa co-
mo é de lei.

Maranhão, 29 de Maio de 1903.
287-3 Antônio Marcellino Romeu,

Cargas das barcas entradas hontem
de Caxias a reboque do vapor «Barão
de Grajahú».

Barca Caxias
1-.291 coiros de boi, 119 sacoas de

algodão,69 ditas de caroço, 23 ditas de
resin_, 1 fardo de crina, 1 dito de coi-
ros de veado.

Barco Icatú
220 eacoas de algodão.

5317
7309
7310
7311
7485

11934
12590
17229
20763
28768
30742
31853
31854
31855
36383
37949
38888
41081
4.359
43811
45663
602-4
65565
65S66
66567
67584
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Destena

íil
O Guadelupe leu o monólogo

do Hamlet e-sonh.-u ser o Skas-
peíire maranhense, assim Cimo
i. Bitié se convenci u que era um
Wasiugthon, ou um Eduardo
vi.

Escreveu o monólogo do Ro-
cha nestes termos concebido.J 

Quando a desgraça penstra.en-
tra aqui, alli e etc.

A desgraça penetrou na ms-
trucção publica e agora não ha
nariz por mais afilado que seja
que consiga arrçdar a bruta de \%.

31851 a 31860
65561 a 65570

7301 a 7310

31801 a 31900
65501 a 65600

7301 a 7400

25(5
16í?

8000
15$
26§
W$w
250
25$
250
26$
25$

1:500$
25$
25$

100$
2JJS
50$

1004
60$
25$
60$
2S$

600$
25$
25$

5
6
5$
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Irmandade do Senhor Bem Je.
sus dus Navegantes

De ordem da meza admlnistraotlT»
desta irmandade faço sciente aos Hq_>
qué a contar do mez de Junho p. fmn.
ro, haverá missa rezada todoa oa do-
mingos ás 8 horas da manha, tu» «._.
polia da mesma irmandade.

Secretaria da irmandade do Senhor
Bom Jesus dos Navegantes em S. Luta
29 de Maio de 1903 '

Secretario
24O-8 A, C. Morthá Nina,

Tijollos
Vende-se alguns railheiros de tljo-

los próprios para alvenaria.
Para informações, na casa com-

mercial de J. I-'. Marques, a rus 28de Julho.
-3
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VINHO SUPERIOR
BOURGOGNK

fí
Ghntnux Marqaux

Vendem—J. Reis & Comp*,-—Xo.
Transwaal

7—Rua do Quebra Costa n.--7
21M

Companhia Novo Lloyd
Brasileiro.

Vapor «Mar-AnliAo»
Esperado dos portos do Sul do dia9 do oorrente em diante.

Vapor flrls»
Esperado dos portos do Norte dodia 14 do oorrente em diante.

Vapor sAlogiSas»
Sahe hoje para ob portos do Norte

devendo regressar do dia 16 em dlaa-
te.

Os vapores desta companhia, ia.
hem do Rio nos dias 6,13, Si e 29 de
cada mez.

Pede-se aos srs. carregadore» o ob-
sequio de lançarem nos conheclmen-
tos o peso e medida das mercador.,
a embarcar.

Fretes de Valore*
Avisa-se aoa interessados que a ttf>

miuistraçab da Comp. resolveu oebrst
6.000 até um conto de reis. Ss, poriaa garantia fOr maior de um coato, o
frete será de 5000 e maia 1(47 sobra
a differença entre um conto e a goni*
ma a oonduslr.

Attenção
Feijão preto do Riõ

Vendem
Veronico Cruz «fc Comp.
PRAÇA DE PALÁCIO

—í

Nesta redacção indica-
se pessoa competente pa-
ra tratar de papeis religi-
osos; por preços modicoi.

M\Ú\

Centenas
2$
1#

Finaes k e 6 200 rs.
Culto Romano

A Egreja Romana celebra amanha
as suas fuiieções religiosas revestida
de parHmentos encarnados por aer es
se dia consagrado a São Quirino, bispo,
e 8anta Saturnina, virgem, martyre.

No tempo do império de Deoclecia-
no. foi preso Quirino porque pregava
a fó de Jesu-Christo, e oomo se ne-
gasse a offereoer incenso aos Ídolos,
lançaram ¦ no ao rio com uma pesada
pedra atada ao pescoço. Não permittiu
o Senhor que o corpo fosse ao fundo,e
pi chrUtftQs, todos adpirados de. tal

Apostolado da oração
No dia 6 de Junho, primeira Bexta-

feira do mez, haverá como de eoBtume
missa rezada ás 7 horas da manhã, em
honra ao 3. C. de Jesus, na Igreja de
S. Antônio.

Pede-se a todos ob associados e as-
sooiadas, o obséquio de comparecerem.

266--2

Aos srs. construetores
B

Mestres de obras
Precisando de retirar-me para fo-

ra do Estado, previno-os que estou
fazendo uma liquidação geral no
meu armazém de madeiras á rr&
da Manga, n. 42.

Maranhão, 30 ãe Jlíftío de 1903.
246—3 Joaquim M. PiimchSo.

Fazendas pretas pro-
prlaa para a quaresma, e preços ra6oa-
veia, vendem-se aa loja do Le-
que. '" 85«*ç

Vende-se por pouco dinheiro os
moveis da Quitanda á rua praia de
B. Antônio a primeira depois da dtv
n. 64, está toda muita limpa e bent -
pintada, tem água encanada e com-*
mado para família, a yisinhançae.op*- I
tima, c o aluguel ó barato. A tratar
na rua da Calçada n. 30(tcm'bándei--
ra na porta). <

Maranhão 2 de Junho de ivfr
.52-2 ' ...

Pedro Santos 4 Ir.
emliquidação.tendo dediá-
solver a sua firma commer-
ciai declaramjiada de\era
pessoa alguma dentro e fó*-
ra do Paiz; no entretanto,
aquelle que se julgai IjA
credor, queira apresentar
suas contas, no piaso^eno-
venta dias, para SFjQp cotíè
feridas e pagas

Maranhão ^0 ae Maio de
1903.

242-12

T0RRAÇÃÕ
e moagem de café ,

Cafó moido, puro-kilo_lW
Café torrado—kilo 15W

Vende-se . _
7-Rut 4« -VnrnM 

^'ijZj
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Alpaca e crétone azul
i„i,n esoartilhos, bordados e ca-

S^êSS? d&dãl, desde
Sestreito ao mais largo.

Encontra-se no Novo Mundo.
Itua Grande n. 04,

CTNÕVÕ MUNDO,
tecebeu alpaeas pretas e
decores- •, , .
Sua Grande, n. 64. .¦•_.<¦ 9.4-0

Digestão difíicil
Estômago (J
Dyspepslas

A excepçSo do cancro, serão de-
heüadas e curadas todas as moléstias
doestômago e dos intestinos como
nlcestivo Moiarrleta, surprehendente
descoberta dó dr. Javier Mo.arrieta,
gendo Bufficiente o uso de 0 á 12 tu-
bos do seu digestivo para a cura
completa. Nâo;e panacea.

Depositados no Brazil,—Silva Arau-
o, ft CòriiP.

Rio dc Janeiro,—Rua !• de Março
cs. 1 e J. 131-2

Crepons de lã azul
marinho e preto, despacharam-se
para a loja dó Leqeu- fl7—c

fiSAFUEliAMA
-DU-

Antônio José da Silva Serra
ÜBte conhecido estabelecimento,

llto á rua da Madre de DeuB (Creou-
la§) n, DB, acceita chamados e avia
com promptidáo a qualquer hora do
dia ou da noite.

Oj preços serão sempre os maia mo-
dicos poBsiveis.

Rua da Madre de Deus n. 99.
Telephone n. 200.146-71

Oxfords, brins brancos
r de oor, receb&u o Movo Mundo, á
u Grande u, Oi. 177—0

Merinós pretos; lisos e
livrados, setin&tas, vidrilhos e rendas,
encontra-se no NOVO MUNDO.

â Rua Grande n. 64 g7—c

Sedas pretas e crepons
de seda, tem bom sortimento a loja
do Leque. 86—c

amisas colarinhos, e gravatas
dispõe sempre de bom sortimen-
to O NOVO MUNDO.

á Rua Grande n. 64
68—c

jVlerinós pretos, lisos;
* lavrados, cousa chie, encontram-se
M loja Bola de Prata. 84—c

uches, galões e gregas, tece-
beu, e vende barato.
O NOVO MUNDO

á rua Grande, n. 64. 66—c

fi
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Cambraias bordadas,
CrepCev branoÒB e de oor, gravatan para
senhoras o muitas outras novidades,
encontram-se no Novo Mundo, á rua
firsnde n. 64. 178—e

Attenção
' Martins Santiago & Comp. despa-
charam o seguinte que vendem por
preços som competidor,

rumo caporal de 1.» qualidadeDito i « 2.* «
Dito Goyano « 2.» <
Rótulos para cigarros
Mortalhas < ditos
Charutos cm maços dos melho-

res que ve.n ao mercado.
Calçados para homens, senhoras o

crianças, cigarros de todas as quali--sdes. 180-2
Rua Direita n. 30

Sulfato de soda
Ni Pharmacia Jesus, vende-se

Ittltato de soda à preço redusidissimo.
Mas um attestado das pílulas de

Feto-Maoho,
Wm, Sr. Anisio Palhano de Jesus.
Achando-se meu filho Panlino de 1

Ifino e nove meses de idade, soffrendo
de ataques que ae repetiam amiudadas
tues e ha quasi um mez fui a «Phar-
-isola Jesus» de sua propriedade e o ar.
»e aooaselhou que deBBe as «Pílulas
de Feto-Maohos de., aua fabricação o
que fiz obtendo oom duas pílulas ape-Suavidade men filho que julgavaperdida. Com as duas pílulas que ap-
püquei a criança botou grande quanti-dade de lombrigas e ficou completa-«ente ourado. Profundamente gratopor tão grande beneficio, atiotoriso-o attaer d'este meu siuoero agradeoimen-•o o uso que lhe approuver.

Maranhão, 22 de Março de 1003.Januário Ribeiro de Lima.Testemunhas: João Florentino F,
f wa,-PiV'pi/w Salustiano Pinho.iJsaum e gaze d'algodfio para"«rodos, a «itima expressão da moda,
tecebeuo

Nova Mande

M.ereearia Leão ia Áieriea
Ãw' jl|2*ij?'.v^.

—Rua Grande n. 22—
-DESPACHOU-

Presuntos cosidos em laias de 1 k* e Ij2 k\

faio_e chouriço em latas de Kilo.

Salpicao e toucinho do Reino

Amcijoas, Mexilhão.

Ostras, Lagostas e Atum em latas de 1|2 Kilo. ^

Fumo Caporal e Goyano

Pimentos em vinagre

Repolho, Nabos, Grelos, Sardinhas e Azeitonas em
salmoura.

íajiMiajui k Comp**
Previnem au publico que os legítimos charutos e cigarros de sua fabrica

trazem os sellos do cousumo |P1C0TAD0B com as in > ias da sua firma:

d. a c.
Todo o charuto que nâo tiver este dístico, devi se reputar coma

lalsiíicaçáo,

A fabrica vfi-se obrigado a esta declaração pelo facto de fabricante»
unonymos aproveitarem-se de caixas vaslas da sua firma para implngiiem aeits
bahos ptudiutoscomo sahldos da sua fabrica.

Contra o* contrafactores e vendedores de contrafaeUm
prneeder-se-a de- conformidade com o código penal, art. '.MU a

.*"-m>to n. 8.820 «fe 00 de Bezembro de 1882.

de

Or—LEGÍTIMOS CHARUTOS DE DANNEANN—encotram-sr
todar as tabacarias e mercearias de primeira ordem e no deposito em cí:

J. Franco de Sá # Comp.
18 RUA 28 DE JULHO

• Sopas francezas de maggi.

Queijos da Serra da Estrella, Flamengos, Pratos,
do Ceará e S. Bento.

(Aos namorados:)

Passas, Figos, Ameixas, Tomaras, Nozes,
Amêndoas eAvellans:

Confeitos, Rombons de chocolate, Fructas crus-
talizadas e outros artigos próprios para mi-

mos, como sejam: Leão, Gato, Cachorro,
Cavallo, etc.

VENDEM

Souza, Rabello e Comp/
127-0

O*
fo Si

Pintoras
Tancredo Cordeiro, encarrega-se de pinturas

de toda e qualquer espécie, por pre Sos mais mo-

dicos do que outro qualquer pintor, podendo ser

procurado á rua de S. Pantaleáo, câsan, 105,

Akeií Sofaiiâo á_Gomp.
Successores de seu fallecido pai,

Pharmacemlco T. J. de Abreu Sobrinho, estabelecido nesta capital do-
rante muitos annos, chamam a attençáo da meritissima classe; medica e do
publico em geral para os seguintes preparados, formula» de seu fallecido
pai e que continuam a fazel-as escmpulosamentes

Vinho Reeonstituinte, de. quina, glycerina, kola e lacio.phfisphaio ik
cálcio.

EmuIsXe de Oleo de Fignrto de Bacalhau, com hypo-phosphUo» d»
cálcio e de sódio.

Xarope depurativo de Gibert, com o duplo d'indureto|de|poUiBsla,

Xarope de hypo-phosphit© decaído,

Xapore Balsamico adstringente de Samhayrra, (contra as leucor»
rhéas

Xarope de cascas de laranjas amargas eom iodureto de potae-
sio, cada colher de sopa contém meio gramma de sal.

Xarope de proto-iodurete de (erro, (formula Dupasquler) em iaropa
de cascas de laranjas, conservando o cheiro e gosto da frueta.

Água Ingleza, (formula da Santa Casa da Misericórdia).

Tintura iodo-hydrargirica, concentrada em espécies depuradvas, coffl
o salsa, caroba, manacá e carnaubeira.

Pílulas Quinieas de fedegoso e calerana, contra febres e nevralglaú
de fundo palustre.

Pílulas assucaradas, de resina de jalapa br tsilelra epódophlllns catai
postas. Polpas de Tamaründos

E' o melhor laxativo e refrigerante, Extremamente procorado nas épotiaa
de grande calor; refrigera e laxa o ventre quasi sempre resequldo ou presos
nessas quadras,

Injecção Glycerina, Anti-Rlenorrhagica

De acçáo prompta em qualquer estado da blenorrhagia, diminuindo logo as
dores, o escorrimento e acabando por curai-a completamente em poucos dias j
sem meditação interna.

Opodeldoc Uerba

E' a fricção mais popular e necessária por suas enumeras applicaçóes, de
cheiro agradável, apphcação fácil e de completo resultad o nas contusfies,
distençóes de tendóes, dores nevrálgicas, rheumatkas, de outldo, nas mof-
deduras de ínsectos, frielras, queimaduras, etc.

Estes preparados lio encontrados em todas ai boa pharmacia» deita
capital, \UJM
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UlaS
A MELHOR MABCA DE VINHO DE MESA

ATÉ HOJE APSESENTADA NO METCADO

Vinho leve, agradável, leito de uvas escolhidas, cuidadosamente

preparado e tratado sem a menor confecção que lhe altere as magníficas qüa-

lidades primitivas, em barris de 5/, e caixas.

Recomme-nila-se como um .Mo üutrictivo e indispensável a ti
Exigir sempre descriminando a marca collares lebre

l teVHAE «MD** iVÜMEKO ..li ».AKCA m: .'UALIDADES MAS E QUE VOS CUSTA O MESMO páíj,

RfflíH. IW Dl IA! C.
Retalhadamente em todas as boas mercarias

ÊS

Goipaáia Mrtf EâíileMè
Levamos o conhecimento do commercio desta praça, pe acabalos de abrir o nosso deposito de te

no armazém dos srs. J A. Santos e comp, a Praça do Commercio. .
Ahi serão elles vendidos á dinheiro de contado aos preços da tabeliã que acaba de ser extraordinariamente reduzida e que

principiou a vigorar em 1 de Junho. Não se faz vendas na fabrica. ., a*»-™-^P Director-CHRISPIM ALVES DOS SANTOS

Exmo Sr. Doutor.
Temos o praaer de appresentar á preciaçâo de V. exc. os novos prepí-

rados:
Urosina, grauulndo effervesi-ente.
Thioeol, gránuladoassucarado.
Grycerophosphnlo, granulado(eal,magneaia, ««di» e ferro).

KLola, gránulado.
i» Kola-Coea, gránulado.
íi Kola-phosphò-giyço-cai gránulado.

Phiospho-glyigo-eal, gránulado.
Phospho-giyço*-8od§©, gránulado.
Condurango, grÃiiúlado,

|10 Coca e Condurango, gránulado.
11 'Fridigostivo granüíádó.
12 Pílulas ankíiostomiaiés (contra oppílaçno).
13 Eiixir de Parahyba.

i 14 Tayupira.
Ol-a Urosina, é um preparado recentemente introduzido na thera-

pheutioa com resultados obtidos por práticos abalisados na cura da arthrite,
gotta e mal de Bright e nevralgias chronicas com certeza de suecesse e é
considerada um especifico antigoltoso.

O í' o Tricol já vós o conheceis, apenas o granulamos para facilitar o
¦eu emprego.

O 3" até o 11 são especialidades por vós já prescriptas em diversas for-
mulas, apenas os recommendamos granulados para as pessoas que náo po-
demfazer uso dos vinhos, elixires e pastilhas.

O 12 e 13 são preparados de um vegetal brasileiro istudadoge classificado
pelo precíaro e operoso profissional o exmo. sr. dr. Felicio dos Santos, em-
pregados por diversos clínicos com feliz resultado em varias moléstias. Este
vegetai é um poderoso paraciticida enérgico e innocuo com varias indicações,
como podeis ver a sua descripçáo em nosso catalogo deste anno.

O 14 o Tayupira concentrado em pequeno volume, é um licor para ser
usado em pequenas doses para não fatigar o estômago do paciente, é um po-
deroso depurativó composto de vegetaes de flora brasileira de créditos firma-
dos na pratica. Vide descripçáo no catalogo deste anno.

Agradecidos pela applicoçáo diária que v, exc. faz de nossos preparados
anima-nos a vos apresentar mais estes produetos industriaes de nosso labo-
ratorio fabricados com o cuidado que sempre nos oaracterisou, certo de que
©btereis os resultados desejados em rossa extensa clinica.

De v. exc. att. ven. c criado.
Silva Vraujo
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primaria
adoptados em todos os estabelecimentos de ensino

neste Estado quer particulares quer
estadoaes e municipaes

Pegadores de livros
Lápis de todas as cores

Canetas etc. etc.
PREÇOS SEM COMPETÊNCIA

Nn Livraria Popular

Luiz Magalhães & C.'

*a\\WF* kM MESA l
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Wi^^^M IEB0ZBNE ; Í
^^UÊÊ ba-Jiaieiros | :

i^.^^R/»^^l^W|PP || C Í^Wí^Br^ Albail° M< ^ SÍlVa ^ C' il

Moveis
Vende-se um sofá e seis cadeiras
amburguezas e uma escrevaninha

cedro.
A tratar na rna da Paz n. 86, ou ao

Campo de Ourique n. 21. '-V-l

A 

ultima novidade de Paris am
meias para senhoras, ho-
mens e crianças, recebeu o
NOVO MUNDO.

E' grande o sortimento de luvas
que tem a Lola Bola de Prata.

43~c

Jltjí (Jrftftde ü. 64
«5-Ç

Gtiitas escuras
Na loja do Leque encontra-ie gran-

de variedade de chitas escuras, azul
marinho com ramagens brancas, o
que pod* havir de lindo, bom e ba-
fato, 68—c

l*ji do l*(fM

cambralas, vende-se multo «í- c-"--1
no NOVO MUNDO. .»__.

A' rua Grande, a. 64. _ ***

Lindos creponsprçÇJ
dc II, acham-se á tenda U W
Bola de Prata. pr^

Sedas pretas,,scwj
illwlojlBlUiflfalIj


