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TELEGRAMAS
Serviço especial

DA

PACOTILHA
INTERIOR

RIO, 3

Foi negada a intervenção no

Ceará, por ter. bícIo solicitada sob

os mesmos fundamentos. (l

Inaugurou-se hontem a pri-
meira Escola de Aviação, voan-

do Caraciolo Sanfilice, que le-

vou como passajeiros o general
Silva Faro e os coronéis Setem-
brino ele Carvalho, Cordeiro Fa-

rias e outras pessoas.

Em meado deste mez chegará
o cir. Vencesláu Braz, afim de

preparar a sua viajem á Europa.

Chegou ao Ceará a ala do 45

batalhãoT a qual foi recebida fes-

tivamente.

O capitão J. Penha organisa

um batalhão constituído pela po-
licia e por voluntários, devendo

seguir para Iguatú.

O coronel Franco Rabelo tele-

grafou ao marechal Hermes, di-

zendo que a cidade do Crato foi

saqueada pelos fanáticos, acre-

contando que o governo do estado

está em dificuldades para garan-
tir a propriedade ali.

Foi desmentido o boato de que
.o marechal Hermes convidou o

coronel Alexandre Barreto para

governai- o Ceará, no caso de re-

nuncia do coronel Franco ^a"

belo.

As sociedades monárquicas

portuguezas mandaram celebrar

missas por alma de d. Carlos e

do príncipe d. Luiz. >¦

Faleceram d. Elisa Coelho
Valle e o dr. Queiroz Ribeiro,
antigo senador fluminense.

Comunicam do Recife que os

revoltosos cearenses invadiram
o sertão de Pernambuco, homi-

siando-se em Vila Bela, capita-

neadospelo cangaceiro Antônio
Pereira.

0 general Dantas Barreto iez

marchar para aquela vila um ba-

talhão de policia, com ordens de

dar combate aos invasores. Acre-
dita-se que o motivo determi-
nante da mobilisação das tropas

' 
seja o desejo de intervirem favor
do Ceará, contra os rebeldes, afir-

mando-se mais que o general
Dantas, em face da recusa do

governo federal de intervir mili-

tarmente no Ceará, resolveu en-

viar forças da policia estadual

para aquele estado, afim de ser

mantido o prestijio da autorida-
de do coronel Franco Rabelo.

BAHIA, ,

Otenente Mario Hermes é es-

perado a 12 do corrente.

EXTERIOR ,
LISBOA, 2

A crise está yisoluvel. A guar-
da republicana tentou sublevar-
se. Correm boatos assustadores.

—Dizem que são lierejes...
—Parece que eles estilo cumprindo

algum castigo do céu...
—Certamente, sofrem de alguma

moléstia séria..,
O zum-zum da desconfiança aldeia

creceu e a supersticiosa iiiventi-
va da pobre gente foi, diariamente,
envolvendo aquela esquisitice nas

suas lendas, até que, uiji dia, toda a

vila comentava uma outra descoberta
escandalosa:—a familia que não co-

me carne, também não bebe água,

nem outro liquido qualquer!
Foi um rumOr geral. Aquela gente

não podia prestar. Só criaturas amai-

diçoaclas viviam sem o sagrado licor,

que é o sangue puríssimo da terra. A

própria lei divina mandava dar de

beber a quem tem sede, e aquela

gente, que não tinha sede, estava
forçosamente fora da lei divina. A
desconfiança da aldeia, redobrava.

Quando o meu amigo passava,
com a sua cerrada barba negra a

emoldurar-lhe o rosto moreno, sem
expansões, uns o olhavam com pie-
dade, outros com temor. Este temor

aumentou logo que o viram tomar
banhos de sol, segundo as regras dos
naturistas. E quando ele saía pelos
caminhos, de cabeça descoberta, no
seu passo lento, com a sua cerrada
barba negra a emoldurar-lhe o rosto
moreno, já se não dizia "o homem

que não come carne", ou "o homem

que não bebe água". Apontavam-no:
—"lá vai o maluco".

Olhavam-no com curiosidade e um

pouco de assombro os indivíduos que
por ele passavam nas estradas; ou-
tros baixavam a voz, a comentar
tamanha infelicidade, e o que a aldeia
toda já receiava era o dia em que
aquela loucura se tornasse furiosa e
o meu amigo saisse, com a sua cer-
rada barba negra a emoldurar-lhe o
rosto moreno, a morder o povo...

—Aqui não ha um hospício, não
ha um medico, lembrava um.

—Só ha um remédio: mata-lo

"Credito Mutuo Predial"
Convido aos sócios desta sociedade, |

Inscrlptòs na serie "Econômica", a flniesa j
virem receber suas cadernetas amanhan, .
até ás IO horas do dia, pois ao meio dia
correrá o primeiro sorteio dessa serie.—
Raymundo Odilon Mello,—Direclor-ge- j
rente. 395

As associações
Devem-se reunir amanhã, á I hora

da tarde, no seu escritório, os acio-
nistas da Companhia Industrial Ma-
ranhense.

—Afim tle efetuarem a eleição para
preenchimento ele um cargo, reúnem-
se amanhã, á hora do costume, os ir-
mãos da loja maçonica Rio Branco.

—Os representantes legais dos alu-
nos que fazem parte ela Associação
Cooperativa e ele Mutualidade», ele-
verão comparecer, hoje, ás 7 horas ela
noite, na secretaria da Escola ele A-

prendizes Artífices.

O plantão
O plantão noturno de hoje está a

cargo da farmácia Esculapio, á rua
coronel Colares Moreira.

O DIA FAMILIAR
Fazem anos:

Hoje—À menina Brozllítla Nogueira.
—A senhorita Benedita Brozla Pereira,
-A menina Maria Jus6 Aranha do A. Urarw.
—O sr. Lsiiíreild Mendonça liamos.
-O sr. major Balthazàr José Pereira,
—O sr. Ilraz Furtado Serra.
-O sr. Arnaldo Ribeiro,
Amanha—O sr. Severo do Nascimento.
—A menina Zila Ribeiro.
—A senhorita Maria José Barreiros,
—A senhorita Mundlejilliihíl Machado.
—A senhorita Zen&ldo Lopes.
—A senhorita Andielina Costa,
~-A senhorita Dòlores D. Pires Pestana.
—O sr. João de Caslro Meiiezcs,

Purabens.

Inscrevei-vos sem. perda de tempo 110
CREDITO MUTUO PREDIAL para
mais cedo gosardes elas suas vantagens.
Informações na sede provisória, rua co-
ronel Collares Moreira, 11. 20. 215-1

Um dia depois

(Aos colegiiinhas de bulas as escolas)

Reabriram-se hoje as aulas. Que

um perdido, sem aptidão para o mais
leve trabalho, sem vontade própria,
um veneno, emfim, para a sociedade.

Tudo isso, porque ?
Por não haver reajido, como lhe

cumpria, afim de conseguir arrancar
essa daninha planta espinhosa, que
lhe estava a brotar 110 espirito quasi
formado de rapaz, com o cultivo des-
sas mãos babeis, de pessoas corrom-
pidas pelo vicio da ociosidade, mãe
da pilhajem e da miséria.

Aos meus camaradas, essa lição
talvez não causasse a impressão in-
tensa, que sentiu minhalma ao com-
preender que àquele vivo exemplo era
apontado como espectro para me afãs-
tar desse abismo facinaelor, causa de
tantos males, a que me havia atirado
por vontade própria, pois não tenta-
va com esforços inauditos dele des-
viar-mè.

Fiquei profundamente abalado de-
pois dessa lição, tão arrependido das
faltas até' então cometidas, que
nunca mais nelas reincidi, tornando-
me, si não o melhor aluno, ao menos
o mais estudioso e obediente. Então
a escola começou a sorrir-me inteira

mesmo que elaA concertista Adelina Rosenstok, 1 la_ Er_ precis0
professora do conservatório de Lisboa, \ . __;!___
dempfandp.se algum tempo nesta ca-1J- 

Nfl^ avaiiAm voces. meus colègui-

ggSíSSÍ ! m & t-sbordante alegria vem
ul ' 

aqui neste coraçãosinho, que já sabe

mente, canta-me agora no intimo o
agradáveis foram as férias ! Mas eu j |,im) __ vjt0ria, a minha perseveran-
já estava com. unia saudade grande, | _.( e am01. 1)e[0 estuclo e nunca mais
muito grande dos dias em que ia á | [__j de tcr um instante de aborreci-

Partido Republicano
Conservador

A commissão executiva
do partido republicano con-
servador neste Estado, de
acordo com a resolução to-
mada pela Convenção Na-
cional de 9 de agosto ul-
timo, recommenda aos suf-
fragios de seus correligio-
narios, na eleição de 1' de
março próximo, a seguinte
chapa:

Para Presidente da Re-
publica

Dr. Vencesláu Braz Pereira
Gomes.

Para Vice-Presidente
Senador Dr. Urbano Santos

da Costa araujo.
Maranhão, V de fevereiro

de 1914.

j". t • 25
Meu governo esti acabando,
As batotasvao findar...
Saudades vao-me ralando...
Ai 1 como é bom governar I
Conquistas nüo mais farei
Com o prestijio da ordenanca,
Mas & farta viverei, .
Sim, viverei na folgança...
Minha fama de estatista
Já corre todo o paiz...
Eu sou mesmo um grande artista.
Oh 1 pobre terra infeliz 1...

Cascata.

'.K? -

ranhense, 28. 393-4

O instituto "Rosa Nina"
Reabriram-se hoje as aulas deste 1

nhecido e acreditado estabelecimento j
de instrução.

Na terrível crise de desmoralisaçao
c enfraquecimento, que ora atravessa
o ensino entre tios; ê grato ver que
continua a funcionar esta escola,(ide
modelar programa e desvelada dire-

Ção.
Os diplomas fornecidos pelo lnsti-

tuto «Rosa" Nina-, são equiparados
ao da E. Modelo sD. Leite- e das es-
colas estaduais, para todos os efeitos,
inclusive os ele preferencia á matri-
cuia na E. Normal.

X

querer bem e nesta alma, que já sabe
sentir as comoções de um grande fei- !
to, de uma ação nobre e sublime. _

E qual a causa tle tamanho jú-
bii0 ¦ 

, ¦ , ¦ •

A reabertura, hoje, depois ele dois
mezes, das portas ela minha escola,
daquela casa adorável, que me serve
de abrigo durante horas bem felizes
da minha vida.

E' verdade que 110 decorrer elas li-

ções tenho momentos de tristeza, de
aborrecimento mesmo, chego a aca-
lentar idéas bem desfavoráveis a res-

mento por aqueles objetos tão caros
á minha imajinação infantil, mais
tarde visões gratas e saudosas tias ho-
ras de recordação da minha meninice.
Ao contrario, olharei a tudo por um
prisma ele alegria e de conforto e as-
sim, com a esperança na alma e a fé |

Os colletes "Bon Ton" e
worcester", alem de serem a
elegância feminina, são de
liclade excepcional.

"Royal
base da

uma durabi-
249-3

O Liceu Maranhense
Estarão abertas, até 25 deste mez,

110 coração, como já o disse alguém, I as |nrScr_çõès para matrículas de alu
exorto os meus coleguiuhas a segui- j m)s desle estabelecimento.
rem comigo, com estas disposições, o 
maravilhoso caminho do estudo e do
trabalho, desviando espinhos, casti-
gandü vicios, sempre altivos, obeeli-
entes e alegres.

Prosigamos! Reabriram-se as nos-
sas aulas, chamam-nos os nossos mes-
tres.que nos acenderão a luz elo espi-
rito, extinguindo para sempre as som-
bras dá nossa ignorância. Corramos

O governador perdoou o réu Cláudio
Marques dos Santos, condenado por
crime de homicidio pelo júri da vila
do Coroatá.

——>-<
I A Delegacia Fiscal

a I Sendo amanhã o 3' dia útil, serão
pau, porque a gente não ha de sacri- í pagos, nesta repartição, aposentados

Quanto mais cedo v. exa. inscrever-se
no- CREDITO MUTUO PREDIAL,
mais cedo lucrará das . vantagens que
essa sociedade óffercçe aos seus mutua-
listas. As suas contribuições estão ao ai-
cauce de qualquer pessoa. Informações:
ma coronel Collares Moreira, ti. 20.
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NA ALDEIA
Uma das . coisas que mais difícil-

mente se conseguem, num meio re-

trògrado, é convencer o próximo de
¦que cada um de tíós tem o direito de

possuir uma convicção, alimenta-Ja,

desenvolve-la e pratica-la, desde que
nãò prejudique os demais seres.

Esta observação é de um camarada

meu, vindo de uma vilota do Pará.

Ele 6 um frujivoro, desses em cujas

casas não ha cozinha, nem panelas e

só se vê o fogo nos lampeões, á noi-

. te. Corresponde-se com o dr. Amil-

car de Souza e ama, com uma since-

ridade rara nestes tempos, os con-

tactos diretos com a Natureza. Obe-

decendo'ás continjencias da sua vida

de funcionário publico, foi ter ào

lugarejo paraense e lá, no diaseguin-

te ao da sua chegada, como acontece

em todos os lugarejos, toda a gente
lhe conhecia os hábitos:—Era o ho-

mem que não come carne.

Isto de não comer carne, que em

outros tempos ainda poderá ser um

sinal de alta civilização, horrorizou o

povinho da aldeia paraense. Como

podia uma criatura de Deus viver
sem mastigar os bifes e beber o san-

gue dos bois, das galinhas e carnei-
ros ? I Pois não fora para serem co-
midos que Deus fizera os.animais ?

E o que mais horrorizou o povinho
aldeão foi o ter descoberto que não
só o meu amigo, mas a sua familia
obedecia também aos preceitos do
frujivorismo.

Estendeu-se a primeira designação
- e, em vez do homem, passou-se a

dizer—"a familia que não come car-
ne". E a vilota cochichava, em torno
do estranho caso:

ficar o bem estar de tantos seres.
E todas as manhãs, depois de ter

comido as suas mangas, o meu ami-

go saia, no seu passo lento, a cabeça
descoberta, sob as radiantes alegrias
do calor e da luz tropical, perltis-
trando serenamente as estradas e
amando cada vez mais a Nature-
za.

Havia, porém, lá na aldeia, nm
velho portuguez, de suissas conse-
lheirais, que era uma das sumidades
da aldeia, sempre pronto para achar
o desfecho das dificuldades locais,
fossem elas de ordem política, cienti-

fica, ou relijiosa. Era conhecido sim-

plesmente como—o senhor Joaquim.
Tinha apenas duas paixões:—uma
mulata adiposa, que ali se lhe junta-
ra, pela força coercitiva ela mesma
animalidade, e a sua terra natal -

Carrazeda d'Anciães...
0 sr. Joaquim receitava para todas

as moléstias, e os seus diagnósticos
eram precisos e dogmáticos. A sua

i biblioteca constava de dois volumes
—um compêndio de civilidade, do

ano de 1735, e o almanaque de Bris-
tol, que se renovava todo o ano.

Pois era para a providencial figura
do sr. Joaquim que se voltavam todas
as ansiedades da aldeia, quando o
meu amigo passava lentamente, com

a sua barba negra e severa a emolclu-
rar-lhe o rosto moreno.

E o sr. Joaquim, numa linda ma-
nhã, cheia de luz, chamou o meu

amigo e sentenciou:—"O sr. F. não

vai bem. Isto de não comer carne

acaba co'uma pessoa; a -gente não

somos comtf 
"os cavalos e os bois,

que só comem o seu. capimzinho. O

sr. F. devia começar por um bifezito
em cada refeição e meia garrafa de

um vinho verde, como só ele, o sr.

Joaquim, recebia".
O meu amigo sorriu delicadamen-

te, fitando os olhos nuns cachos de

bananas, que davam uns tpns de oiro

fosco á encardida prateleira do grave
lusitano. . ,

E o sr. Joaquim voltou á carga,

colocando-se, por precaução, um pou-
co mais distante:—"Não sorria. Se o

sr; F. continua nessa vida de não

comer carne, perderá, de uma vez, a

mioleira. Fique certo de que já a,suà

bola não regula...

j O sr. F. acabará atirando pedras

| no próximo, e a gente seremos obri-

gados a pedir providencias ao gover-
no..."

O meu amigo sorriu de novo e

comprou as bananas.

Então, o sr. Joaquim, com a mais

financeira reflexão, puxando no pre-
i ço, sentenciou:—Já li num livro que,

depois da carne, a banana ê o melhor

dos alimentos...»
O meu amigo F.seguiu, conduzindo

as suas bananas, enquanto osr. Joa-

quim, num diagnostico preciso e for-

reformados da marinha e guerra
validos e guarda-moria.

BLENÕL"
Especifico das moléstias secretas dos

homens a das mulheres, uso interno e cx-
temo. 3121

O sr. José Carlos de Brito Baima
foi nomeado, interinamente, profes-
sor da escola do sexo masculino da
cidade do Codó.

>-<

A vida relijiosa
A festa de N. S. do Bom Parto,

que ê celebrada na igreja da Con-
ccição, ficou transferida para o pro-
ximo domingo.

Do conceituado professor de mtisi-
ca e compositor, sr. Adelman Correia,
recebemos um exemplar da valsa pa-
ra piano «Rosalaura», que acaba de
ser editada em Pariz, pela conhecida
casa editora de H. Schoenaere-Mille-
reau.

De pessoas competentes.que já apre-
ciaram a «Rosalaura», ouvimos boas
referencias a essa composição.

Os méritos de Adelman Correia,
de si, recomendam o trabalho a que
nos referimos.

Desapareceu, 11a quinta-feira ulti-
ma, da casa n. 3, á rua dos Barquei-
ros, uma criança de 3 anos, côr mo-
rena, pálida, de nome Francisca,
que veste uma camisa branca, com
remendo encarnado.

Lares e Berços
Inscreveram-se mais, na serie de

casamentos:—Antonia Maria da Con-
ceição, Graciliano Antônio Marques,
Emiliana da Silva Moraes, João Car-
los da Silva, Izabel Ribeiro da.Silva,
Raimunda Maria do Carmo, Francis-
co Pereira dos Anjos, Maria Ribeiro
da Silva, Francisco Cardoso dos San-
tos, Hortencia Torres, Thomé dos
Santos, Arcelina Julia da Silva, Fran-
cisco J. dos Reis.

peito tle tudo o que me rodeia, eles-\ aQ s_u'iapej0) que abençoados serão
preso até mesmo os meus livrinhos, I os nossos passos,
estes faróis de ainôr que ine ilumi- Mario.
nam a alma.

Tão passajeiros, porém, sao esses
momentos, tão rápidos que logo eles-
aparecem com uma palavra pari-
nhosa de minha mestra, tão paciente
conosco. Mas isso só se dá, confes-
so, é tão bonito dizer a verdade,

quando uma indisposição para o tra-
balho me leva a não cuidar das obri-

gações escolares na ocasião oportuna
e eu vou para a aula sem ao menos
saber qual é a lição do dia !... Che-

go então, cumprimento os compa-1
nheiros, saúdo com respeito as pro-1
fessoras e vou sentar-me fronteiro a
carteira, que me é destinada.

Distribuem-se os pontos, procede-
se á inspeção è começam os traba-
lhos desse dia.

Como é de esperar, pois eu nao
havia estudado, não sei responder ás

perguntas que me são feitas, meus
colegas passam-me quináus e a nota
baixa surje, como castigo ameaçador
e terrível a tornar-me inferior aos .

outros alunos. Dóe-me isto nalma j
como o ferro em brasa doeria ao to-
car a minha epiderme sensível. O
meu primeiro movimento é de reação
contra essa nota cpie 110 meu intimo
é uma injustiça, nesse instante em

que somente sei formular pensamen-
tos absurdos, mas logo tudo se dissi-

pa com um simples gesto tle minha
mestra, que me chama á sua presen-
ça. ,

Levanto-me, e ela sem demora me
acalma, mostrando-me como sou cul-

pado, mas o unico culpado do que se

Dr. Paulino Jucá
Realizou-se aiile-liontein a homenajem

dedicada ao ilustre sr. dr. Paüllno: Jucá,
cx-inspe tor da alfândega deste Eslado
promovida pelos funcionários daquela,
repartição, aos quais se associaram o co-
mercio de nossa praça e despachantes da
alfândega.

A.'s 7 112 da noite daquele dia, 110 sa-
lão du residência do manifestado, peran-
te os promotores da homenajem e cre-
cido numero de amigos, o acadêmico de
direito Mario de Galvão Abreu, 2' escri-
turario da mesma aduana, dirijiu, ao
ilustre, manifestado e sua exma. familia,
palavras de gratidão e amizade, ofereccn-
do-lhes custosos e delicados mimos cons-
tantes de riquíssimo serviço de chá, finos
e artísticos leques para as gentilissimas
filhas do dr. Paulino Jucá, é um rico es-
lojo, com relojio e cadeia de ouro.

Usaram ainda ela palavra o farmaceu-
tico Júlio Ramos c o comerciante sr.
José João de Souza.

O sr. dr. Jucá, em vibrante alocução,
agradeceu a homenajem dos seus colegas,
e do comercio.

Em frente á sua residência locou a
banda do 48' de caçadores.

A significativa festa, que foi coroada
do mais brilhante exito.terminou ás 9 ho-

pado, mas o «"'^^^^^-g j ras.leva.ido os manifestantes a mais grata
acaba de dar. Nao havia preparado ',_.-_ 

__ mancira gèhtU „ clivalhei-
as lições em casa, tendo para mim re_cáVp0_qué.forahítratados.pela-familia
todo o tempo, e queria que os outros, | juca>

ã iligni-

1. .... a,. m„„„.„.= n-mp,r-"i 1 voltou ao Maranhão,Bezerra de Menezes não esU _^ ^ da,capUal, .ficando em,
apontada ...

que tanto se haviam esforçado, não \
se deixando nunca vencer pela indo-
lencia, antes expulsando-a do orga-
nismo quando a sentiam avisinhar-
se, não recebessem o prêmio das 110-
tas boas e ótimas nos seus cadernos
e nas palavras de incitamento, que
dela recebiam ao terminar a aula:

Prometo corrijir-me desse feio de-

feito e se algum tempo depois venho
a repeti-lo, o meu castigo anula e

A repartição postal
Foi encaminhado á diretoria geral

elos correios, o requerimento em que
o condutor de malas, Vai more Viana
solicita 60 dias de licença, para tra-
lar de sua saude.

—Esta repartição expedirá malas
amanhã, ás 12 horas ido dia, pelo
Olinda", para os portos do norte e

maior, porque o remorso de haver i pei0 
"Carlos Coelho", ás 4 horas da

desobedecido me persegue, fico deve- tarde, para Caxias.
ras abatido, triste e magoado, e juro .
corrijir-me de uma vez para sempre.: q sr- Antônio Aragão, morador a

Mas, ó crueldade! ainda uma vez rua p_ Marques Rodrigues, canto com

sou criminoso no júri da minha con- L ci.as Cajazeiras, vendo eme o tre-

ciência. ' - ._ cho onde fica situada a sua casa per-
Minha preceptôra, cansada já de 1 ròanecia todas as noites, em plena es-

dar conselhos, sempre com brandura | curici„0l colocou em frente á sua re-

e geito, e mesmo forçada pela minha I siciencia um lampeão de carbureto,
desobediência, usa de outro meio pa-1 

O caso Domingues-
Regis

Afinal, depois de muito sovado o

pêlo do ex-oficial de justiça João
Regis, que, como é publico e notório,
se acha deportado no Turiassú, por
ordem do sr. Luiz Domingues, reu-

niu-se hoje o Superior Tribunal, em

sessão ordinária e tomou conheci-
mento do pedido de liabcas-coipus em

favor daquela vitima do governador.
O primeiro a falar foi o desembar-

gaclor Aarão Brito, que se declarou
suspeito, por duas razões: I'—Ter
sido nomeado desembargador pelo
sr. Luiz Domingues; 2'—Achar a pe-
tição do dr. Araújo Costa escrita em

termos inconvenientes para
dade do poder publico.

_0 sr
preso pela primeira causa

pelo seu colega, mas acha poderosa
a segunda.

O sr. Pereira, júnior, declarou que
diverje do sr.. Aarão, apesar de tam-

bem nomeado pelo espancador de

João Regis. Julga-se cominfeira in-

dependência moral para julgar, a

despeito da sua intima amizade com

o sr. Domingues.
O sr. Lopes da Cunha declara que

não compareceu ás convocações ex-

traprdinarias, mas não dirá as razões

que o levaram a assim proceder.
Acha que o tribunal não eleve,

sequer, tomar conhecimento da peti-

ção.iem virtude dos seus termos "in-

sultuantes".
O sr. Magalhães Braga disse que

110 seu papel de pres dente em exer-

cicio cumpriu o seu dever, vendo se

a petição estava de acordo com a lei

e, achando-se no exercício daquele

cargo, entendera que devia despacha-

Ia como o fez. E' publico e notório o

que se passou com João Regis
O sr. Valente de Figueiredo acha

que os termos da petição estão iiicon-

venientes, mas, uma vez que estava

despachada, acha também que o tri-

bunal deve decidir.
O sr. Pereira, júnior, declarou que

o tribunal deve decidir, mas pedindo,
antes, informações á autoridade poli-
ciai.

E foi o que ficou resolvido.

Vai ter a palavra o heróico sr. Al-

cides Pereira

Senador Urbano Santos
Faz hoje anos o nosso eminente

patrício, sr. senador Urbano Santos.
Não só no seio da sua digna fami-

lia, mas no largo circulo dos seus
numerosos amigos, esta data é su-
mamente cara, porque todos vêem
no ilustre representante do Mara-
nhão um dedicado servidor desta ter-

ra e um dos mais prestijiosos leaders
da política nacional.

A longa vida publica do senador
Urbano Santos é um exemplo de tra-
balho inelefesso, o que por si só ó,

bastante para o recomendar áo ele-

vado conceito dos seus concidadãos.

O senadoi Urbano Santos da Costa
Araujo naceu em 3 de fevereiro de
1859, na vila de Guimarães, é filho
do coronel Antônio Bricio de Araujo
e de d. Maria Amalia da Costa A-
raujo. Começou os seus estudos de
preparatórios nesta cidade, conclu-
indo-os no Recife. Matriculou-se na
faculdade de direito do Recife em
1878, formando-se em ciências juri-
clicas e sociais a IO de novembro de
1882, depois de um curso brilhante e
cheio de aprovações distintas. Em
1883 foi nomeado promotor publico
ela comarca do Baixo-Mearim. Serviu
depois como promotor do Rosado e
ainda como promotor em comissão
no Mirador.'Nomeado juiz municipal
do Coroatá, não aceitou a nomeação;
aceitando, porém, cargo egual no ter-
mo de S. Vicente de Ferrer que exer-
ceu por algum tempo, passando de-
pois a servir o mesmo cargo nos ter-
mos reunidos de Pinheiro e S. Bento.

Casou-se na vila do Rosário, em 6
de fevereiro de i888,com a exma. sra.
d. Maria Filomena Macedo de Araujo,
c no ano seguinte teve de seguir para
Sta. Catarina, como juiz de direito
da comarca de Campos Novos. Dal

como juiz de

PROCUREM saber qual é a cerveja
servida nas festas chies da fina socie-
dade:—Especial typo Pilsen ou Ideal
typo Vienna 42—\

A INTBNDBNOIA
O intendente concedeu 3 mezes de

licença, sem ordenado, a d. Rita de
Castro Martins, professora de pren-
das femininas, para tratar de sua
saude onde lhe convier.

—Foram concedidos 4 mezes de
licença, com ordenado, ao amanucn-
se desta repartição Raimundo de Mo-
rais Rego Brandão, em prorogação
da que lhe foi concedida, para tratar
de sua saude onde lhe convier.

O Congresso do Estado
Deve realisar amanhã a sua ses-

são preparatória o Coh gresso Lcj is-
lativo do Estado.

O Superior Tribunal
Em sessão de hoje, o Superior tri-

aunal de Justiça reelejeu seu presi-
ciente o sr. desembargador Valente

ia me encaminhar ao estudo e ao de-

ver de que me havia aiastado por
uma razão inqualificável e absurda—

por me deixar dominar inteiramente

pela ociosidade, o peior dos vícios, a

DB. HAMLETO GODOIS
—Medico—

Especialidade—partos e moléstias
crianças,

Consultório, Pliarmacia

de
201—4

Rabello, das

causa de todos os crimes e de quase I 2 as 4 tia tarde.

íodas as desgraças que aflijem a hu- j Rerfdjnc^ua^Bnínco^.

de Figueiredo.
O mesmo tribunal - também reele-

jeu os desembargadores Magalhães
mal, metendo os dedos nas suissas Brag. 

_ Bezerra .d<r Menezes mém-

conselheirais, afirmava desalentadora bros do Tribunal Mixto, e concedeu

mente—Coitado,este está perdido...— a demissão dó amanuense José Pinto

FR1TZ.. 1 
Coelho e Silva.

manidade. .
Sinto ainda as comoções daquele

dia Mas eu bem as esperava para
castigo da minha covardia, que me

tornou fraco e pusilânime, ante os la-

ços com que me prendera essa cruel

desidia. ., _, „
Pois bem, saberão ja o que me su-

cedeu—trago-a ainda nitida ho cora-

ção e bem gravada na alma—a gran-
deza desse exemplo que me corrijiu

por uma vez. _
íamos dar a liçã» de Instrução Mo-

ral Ao som do timpano, que sempre

anunciava a mudança de uma lição, ,

abandonámos as posições de descan-

so que havíamos tomado e puzemo-
nos, atentos e silenciosos, a ouvir as

palavras que nos eram dinjidas. Res-

nondemos a algumas perguntas pro-

positadamente feitas para tios enca-

mitmar ao assunto principal daliçao.

Disse-nos então a professora que
nele ia entrar contando-nos a histo-

ria de um menino que, por ociosida-

de ou má inclinação, se tinha deixa-

do induzir por companheiros sem es-

crupulos e assim se desviara do trilho

Partidas e chegadas
Vindo de S. Vicente 1 Ferrer, acha-

se nesta capital o sr. major Raimun-
do Marques de Figueiredo, criador
e lavrador naquela localidade.

—Da mesma localidade, regressa-
ram a senhorita Anialia Costa, pro-
fessora normalista e o sr. Arlindo
Homem Costa, aluno da Escola Nor-

j Credito Mutuo Predial
Avisa-se aos srs. sócios desta socie-

daclee ao publico em geral, que ama-
nhã, ao meio dia, correrá o primeiro
sorteio da serie econômica, na sede
da mesma sociedade, á rua coronel
Colares Moreira, 20.

DR. ALFREDO DE ASSIS
—Advogado—

«Rua da Paz, n. 18.

As reclamações do povo
Pedem-nos chamemos a atenção

1 „«r np^ríUmie uelo i da policia para um grupo de rapazes,
ços empregados por pessoas que puo j 

u?.h 
1iM„»t_ .n ,,._ n_ nnrta de um£

Os automóveis
De acordo com o art. 16 da lei n.

207, o intendente municipal nomeou
o enjenheiro eletricista Antônio No-

gueira Vinhais para exercer o cargo
cie fiscal de automóveis.

Galocliás, tamancos e.capotes

Galochas de borracha para homens,
senhoras e meninas, e chancas portugue-
zas para homens e senhoras, capotes im-
permiaveis de borracha, artigo especial.
Receberam NEVES, SOUZA & C, rua
doSol. 8e 10. 145__i £4___

A Assistência á Infância
O sr. senador Urbano Santos visi-

tou hontem, á tarde, em companhia
do coronel Benedicto Araujo, o ins-
tituto.sendo recebido á porta pelo sr.
Nascimento Ferreira, sr. A. Parai-
so, drs. Cesario Arruda, Porciuncula
de Moraes e Rodrigues Machado e a
exma. sra. d.Lucilia W. Coelho de
Souza. S. exc, que percorreu todas
as seções da instituição, mostrando
grande interesse, afirmou, mais uma
vez,o seu auxilio ã causa do instituto,
deixando no livro de visitas o seguin-
te:__"Tive grande contentamento,
visitando este útil estabelecimento,
vendo realisado, por pessoas abnega-
das e altruisticas, um ideal alimen
tado por Benedicto Leite".

O sr. coronel Benedicto Araujo,

que se mostrou agradavelmente im-

pressionado, também escreveu o se-

.¦xx

"••¦k

disponibilidade por ocasião da pri-
meira organisação da majistratura
do Estado. Dedicou-se então á dire-
ção de sua fazenda (enjenho de cana)
no municipio do Rosário, onde este-
ve cerca de quatro anos. Em 1897 foi
eleito deputado federal, tendo sido
110 mesmo ano eleito também gover-
nador do Estado, cargo que não as-
sumiu, preferindo continuar como
deputado. t

Reeleito duas vezes, permaneceu
na câmara até 1905, sendo no ano
seguinte eleito senador da Republi-
ca. -;

Apontado o seu nome, por todos
os municípios, para o cargo de go-
vernador no quadrienio de 1914 a
1918, foi eleito em 31 de agosto ulti-
mo.

Na câmara dos deputados, logo no
primeiro ário em que nela entrott( foi
eleito membro da comissão de finan-
ças e designado para relatar o orça-
mento da viação, missão de que se
desempenhou dando provas de solido
preparo e alto tino financeiro. De-
pois foi 2' e r vice-presidente da
câmara. Voltou em seguida áco-
missão de finanças, sendo relator de
créditos e da receita. Em nome do

governo apresentou o projeto sobre o
selo, tendo formulado o regulamento
relativo ao assunto. O seu parecer
sobre, o orçamento da receita da Re-
publica apresentado em 1903, mere-
ceu grandes encomios dos competen-
tes em finanças.

Desde que entrou para o senado
faz parte da comissão de finanças e é
relator da receita. Tem, além disso,
relatado projetos sobre qiitros assuntos
de não menor importância, sobrésain-
do, entre eles, o da Caixa de Conver-
são, no qual introduziu'importantes
reformas.fazendo da Caixa um apare-
lho mais completo e perfeito do que
fora concebido por Affonso Pena e
David Campista, e votado pela cama-
ra.

Emfim os assuntos mais importan-
tes submetidos ao estudo da cotriis-
são, são sempre confiados á sua (
competência, como relator.

E' vice-presidèhte.da Comissão
Executiva do Partido Republicano'
Conservador e chefe do 

'.mesmo 
par-

tido no Estado, cuja representação
na câmara e no senado o prestijia
sem discrepância;? '

Na convenção que se reuniu em 9
de agosto de 1914, foi escolhido can-
didato ao alto posto de vice-presiden-
te da República, rio quadrienio a ink
ciar-se a 15 de Novembro.

eía virtude, apesar de todos os esfor-
empregados por pessoas qt

:;eu destino intimamente^ interessa-. que, "^fâfifâfâ^__ 
a7de 1 deixo aqui rejistadas as

ílfnt^
d rantrò dia, na porta cie umã guinte:-'Visitando esta instituição,

' . , „ Ar„™,ii.„ „„t-_ „ a*\ deixo aqui rejistadas as minhas me-
lhores impressões'

A «Pacotilha- envia ao }eminénte
senador Urbano Santos as' Suas sau-
dadações.

—Apesar de estar fora da cida-

de durante todo o dia, s. s. tem re-

cebido inúmeros cúinprimentos pes-
soalmente, por.. meio de cartões e.te--

legramas. .,.'_ _,

Os telégrafos
Acham-se retidos no Telégrafo Na-

cional os seguintes despachos:—Ar-
menia, Diretor Ricardo Vale, dr. Jucá
Melo e dr. Qdilo Frafes. ,

...... y ADVOGADO
Carlos A. de Araujo Costa

Escritório, rua de Nazareth, n. 26; re.
| sidencía, rua Grande, ru 117. <.
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Suntuozo programa
10 belos films 2 de granel

ífjsAprezentação do importante
metrajem

trabalho

0 CRIMINOSO
Possante drama tle amor e sacrificio. .desempenhado magistralmente

pelos aplaudidos artistas da tabrica DUSKES-FILRlü.
1072 metros em 2 partes.

Demônios ?

Falar e escrever
Um Oipeiro, diz-me <|tie, numa sesr

são camararia, ouvira a um camaris-
ta tia sua ferra o verbo iniciar, e de-
seja soberse sé'pó"cfè empregar a-
cjtièle verbo.

Tanto se pôde, que Um tripeiioO
ouviu. Mas deve-sè empregar ?

Como derivação latina, poderíamos
: ter micliiar è mieturir. Mictar, só o po-
' 

demos derivar de substantive inicio;
i e, se é preciso, o seu emprego justi-

| fica-se.
Mas será preciso? Nós temos ou-

i tros verbos, com o mesmo significa-

O Tango
Obteve o mair triunfo a peça do gnm-

I de poeta Richepin c de sua esposa,>"ma-
idame" Richepin, no Ateneu, peça cie
' 

grande atualidade pelo titulo: "O tango ^
A imprensa tem sido muito,.', "geiuil ,

: como se diz em Paris. E quem nào lia de
; ser amável quando se trata de uma peça
j do glorioso poeta das "Blasfêmias" e, de
! mais a mais, Colaborando còhj a esposa,
| doce "miMiaje" literário!

E' preciso não esquecer que a família
! Richepin, esta hoje monopolisamlo quase
'• todos os teatros em Paris. Os filhos do
i celebre poeta tem peças em ires cásus tle

I espetáculos cie Paris. E, neste mo-
mento, represetuain-íc- ainda mais duas

! cio, mas que começam a julgar-se ím- j péçaíde^ichepiri noutros teatros, sendo
! próprios de linguajem solene: porém, | um deles a própria Comedia Francesa

J5P"

m
.. 

¦- ¦ 
.-

Nick Winter em ação
Importante drama policial em 4 longas partes.

Complemento do programa
CORAÇÃO DE BONECA, comedia.

PÀÍHÊ' JORNAL, n. 229, atualidades mundiais.
UMA EXCURSÃO AO MONTE REYNER; natural.

IEONCIO GATO BORRALHEIRO, cômica (recomendada).
DOMINGODOMINGO

Anrezentação do importante trabalho da
CINES, de Roma

renomeada fabrica

METEMPSYCOSE
(A transmigração da alma)

O duplo papel de Pierrel e Hesperia é desempenhado com galhardia
,• arte pela formozissima atriz HESPER1DIA. apelidada

pela sua rara beleza-A liELA HESPERIA.

Maravilha cinematográfica em 5 partes.
Entrada de V classe 1S000 Idem de V S300

asseadas.;; infec-guem ousara
I cionam-no a
1 as poeiras...
I prateleiras, balcões, de limpeza nao
| menos duvidosa... Passam-no para
j cestas e levam-no á rua para a dis-

I tribuiçâo á fregttezia. Aí a contami-
Defronte de

como já ha muitos micloiios, e a mie-;
Cão não abunda menos, não oporei .
embargos ao outro figurão da mesma 

j
família, o mictar.

Mas eu não preciso dele. etn quan- :

to Sua Majestade a Moda não decre-:
tar a abolição da urina.

Ou também esta jã será um pie-
bcisího ?

A gente vê coisas !
C. de /•'•

• A ilha de S. Luiz—coração do ve-
- IÍ10 Paris, por dètràz do Notre Damc,

está condenada !
Os arquitetos do município que-

rem abrir um ¦ boulevard» de 24 me-
Iros de largura duma a outra extre-
midade desse pedaço da velha ca-
pitai, datando do tempo de S. Luiz.

Trata-se, diz o relatório dn mttnici-
palidade —de alargar a rue des Deus
Ponts—quando no fim de contas se
reclama a demolição de uma bôa
parle desse bairro tão caracierisli-
co.

Oh ! esses palácios antigos do cais
I Bourbon e do cais Bethuhe !

O palácio dos fidalgos de Charron,
¦ t|tte data do XV século; o palácio dos
í Jassand com a sua fachada de três j
I frontões; os palácios de Beisgélon e j

de Les Vau, que se destaca pelo seu !

E "O tango" ? E' um pretexto para se ;
dançar essa dança tanto em voga. Porque ;
o enredo da peça. é futil, com diálogos :
de muito preclòsismò literário, ¦ exibição .
de "toilettes" e quadros de efeito deço-
rativd. Sae-se do Ateneu com á barriga ;
vasia, porque não é ix'ça para fazer de-
lirar... ;

Quanto não lhe é superior a Jeane ,
Doré", dé Trlstaii Bernárd, no teatro ;
Sarah Bernhanlt, onde a grande trajica •
tem um tão esplendido papel do mais .

puro realismo ! Podemos mesmo dizer ,
que é o melhor trabalho dramático que;
hoje apresenta o teatro .em Paris. Sarah ;
Bernhurdt, a grande, a imortal Sarah,
Óbtcra todas as noite., o maior dos tri-
urífosj recebendo colossais ovações. E'
um estudo vivo e humano do meio da
província e o.dramaturgo obtém, sem
"licellcs", o resultado desÈjatlo,prendendo
a atenção do publico que por vezes se
comove até ás lágrimas.

PELO MAR
Devem entrar:

¦• Bahia . do norte, a 6.
..Gualiyba>,dosul, a 8.
•Brazil , do sul, a 10.
- Matutos , do sul, a 18.
oSiegmurid ,cle Lisboa, a 8.
"Basil", de New-Yor!;, a 16.
•Dunstan", úo 1-lavre, via Çeríríí,

20.
Devem sair:

-Turyássú», para Pernambuco e
Ia, a 3, ás lü horas da noite. . '

uS. Antônio , para Caxias, :t 4, j
ás 10 horas da noite.

¦C. Coelho?, para Caxias, a 4, ás 1
12 horas da noite.

«Brazií», parti Caxias, 115. '1S 8
horas da noite.

"G. Dias", para o Meariin, n 5. ás
8 horas cia noite.

"G. Dias", para Mtininaté Manga,
a 22, á meia noite. >»

A.

INEMA
CASA DE CONFIANÇA

B. Nogueira & C\ Praça João Lisboa

HOJE--3 de Fevereiro de 1914-HOJE.

:M

esca
Sumptuoso programa

Confeccionado com bellas fitas, de optimos nssumptos edesempe-
nho magestoso

r pllT[ti—Criacã» de gallinhas na Inglatena, natural.

2' \y.\xw-Estação das Namoros, comedia;" 
partes—Carreira Desenfreada, drama.

' 
parte—Manobras da esquadra Austiiaca, natural.

(V parle—Reportagem Espinhosa, cômica,

Amanhã
Ultima exhibição chi grendiosa fita de

3'c4

Amanhã
ASTA NIELSEN

Entrou agora
vapor Olinda ,
para 0 norte.

a tarde do sul o
, que seguirá á noite \iír*m

¦ O vapor "Maranhão" entrou ....
Manaus e escalas ante-hontem, ás IO
horas dá manhã, trazendo a seu bor-

Comedia dramática, vida real, ou melhor, vida nctual,. desempenham-
do o papel de protagonista a celebre artista Ásia Nielsen.

ASTA NIELSEN, depois de suas ferias costumeiras, volta a tela deste

In II .,) . o s Wvãk- 
' 

cinema. Eil-a de novo oncetanclo a série de films de 1913-1914. Eil-a rea-
-eceiiclo 

no monumental trabalho artístico de GAD, que ê uma jóia de
lido valc/r cinema-litterario.

A SUFFRAGISTA, 5 actos, 2.700 metros
PREÇOS:—Entradas de V classe i$ooo Idem de 2\ $500

Preços:

TaTotTlhI
Publicação diária

FUNDADA POR

;WICTOR LOBATO'¦" ¦ - nação chega ao atije

Praía Joio Lisboa, vmmMU^^
'¦ ra ou tosse sobre a cesta aberta e os

E' o jornal de maior circulação 110 j espulos m-10 perdem tempo: precipi- j Lauzaií, onde viveram Theofilo Gau-
Estado. ; tam-sè sobre o mísero pão. A poieira I tier e Baudelaire; o palácio de Mari-

—Não se aceitam assinaturas para , ievantada pelos autos, pelos bondes, j gllyi 0 irmão da Pompadour, com a j
a capital, ' jjefò vento, pela vassoura cruel dos , 

'sun 
p0rla em ferro forjado,' toda 1

—Contrata-se publicação deaiiuu-; vav,,(|ores fá ruai segue t&mésnío' rendilhádà, o lindo e histórico pala- \
cios pelos mais módicos preços. caminho. Posto o pão na pequena ! t.j0 Lambtrt com a sua dtourelle* I

1 cesta de distribuição, entra nas ca-1 dominando o rio. i
Este recanto de Paris, que uma vez |

supor
s moscas, infecionam-no I
atiram-nos para cestas,! famoso medalhão histórico.

E no cais de Orleans, a famosa
biblioteca Polaca, onde morreu o poe-
ta Arvers, que escreveu o imortal so-
neto; e depois no cais de Bethune,
outrorà chamado o das Varandas, os
palácios de Perrault e de Benaiiville
com o seu pateo de arcadas. Mais
além, no cais d'Aiijou, o palácio d

Assinatura
1 PARA O INTERIOR

Porano'.;..  20S000.1
"semestre  12S000

trimestre  8?riot)
PARA O EXTERIOR

Porano.....  30S000
" semestre.' •• i6$000

¦ 1

Numero do dia  100
"'.'anterior  200

N'alma da selva
N3o me'e rlado esquecer o suave encanto
Daquélla lardo: pela vtz primeira,
Nos encontramos, trêmulos de espanto,
A' sombra de uma viride palmeira.

Lonjue se ouvia o doloroso canto
Oe uma araponga, ca jurity lijeira
Adivinha o caçador, emquanto
Chiava a cigarra pela selva inteira.

Venci, chorando, os hispidos caminhos,
li miniralma; que emlagrimas chegara,
Cantou, te ouvindo a fala e ouvindo os passo!

Porque voltava para os teus carinhos,
Para os teus beijos límpidos c para
A delicia sem fim dos teus abraços.

Vespasiano liitnios.
; •-——í : .

0 que comemos
O pão

;Tantose fala entre nós' de hijie-
ne... Haverá coisa tão suspeita, tão
exposta a> contados perigosos, como
o pão, cie que nos servimos diária-
mente ? Muito já se conseguiu com o
amassamento mecânico, mas ainda
faltamtiito.

Sai o pão do forno, e já começa a
ser manuseado por mãos que nin-

s:-.s, onde a criada, a senhora, as me
hiiüisvos guris, todos o apalpam, o
hpertóm; para conhecerem a massa
çhejfànV-no, rejeitam-no, devolvem-
110 ao padeiro... Um mesmo pão
que tiver, como é freqüente, passado
diversas vezes nas casas da fregue-
zia, voltando para a cesta, deve estar
fortemente contaminado, senão de

, elementos patojenicos, ao menos de
: coisas que o asseio reprova.

Entretanto li algures, que os pa-
j deiros de Berlim, ha muitos anos re-1

; solveram, satisfatoriamente, este ca-!' 
so. Ao sair do forno, é o pão metido I

> num saco de papel transparente, a-1
través do qual pode ser examinado :

'j 
por completo. Envolto neste saco, j

i que se pôde abrir sem o rasgar, ele j
; atravessa ihcolune todas as indis-;
1 pensaveis manipulações, chegando á

| mesa do maniptilador em estado de
i completa pureza. E ainda mais, os

i mesmos padeiros berlinezes, aclotan-'¦¦ do tão grande melhoramento, não se
! impuzeram nenhum sacrifício pecu-' 
i niario com o preço dos sacos tle pa-

pel.uem o descarregaram na bolsa dos
: freguezes. Aceitaram anúncios a pu-
: bücar por intermédio cios tais sacos,
i o que lhes compensou, talvez com
í lucro, as despesas acessórias; e_ difi- ¦ y o m^ ]n,^ _..^.
i cilmente se recebera meio mais en-;
! caz de publicidade.

Nós, que imitamos tanta coisa;
I ruim, não poderíamos limitar isto ?'

L. R.

visitamos tão longamente com Marc \
Legrant.o poeta tradutor de parret e i
com o nosso saudoso Antônio Nobre,
das líricas admiráveis do «Só , me-
rece o culto de todos mie admiram o ,
pitoresco dos velhos bairros tão
cheios de historia !

Realisar-se-á o sacrificio projeta- j
do? Nada sabemos por enquanto.. ; Aãaiide dá Ríulher
Mas é de crer epie sim. Pelo menos , m0lir,s ttterinos.
tudo nos leva a suspeitar que o ca- \
martelo demolidor ha de triunfar !

Astma ?-BROMIL

Moços, não vos descuideis com as fra-
qúezas devido a excessos; usae o Vinho •
CreoHotado do pliarmaceutico-chimico ;
Silveira. _ , I

Casa Matriz — Pelotas—Rio Grande
1I0 Sul. Caixa Postal, 66. Deposito geral
c- Casa filial. Rua Conselheiro Saraiva,
14 e 16. Caixa Postal, 148 — Rio de Ja- |
neiro.

A Santa Casa
Movimento do mez de janeiro

Existiani.émdezembro de to 13, 60
doentes.

Entraram em janeiro 114.
Sajrám curados 69.
Altas a pedido 29.
Faleceram 12.
Passaram para fevereiro, 64 doen-

tes: 53 homens e ti mulheres. _
Entraram I3 doentes remetidos

pela policia.
Existiam em 31 de dezembro 21

aliéiiâdosi
Entraram em janeiro 4, faleceu 1,

saiu melhorado 1.
Passaram para o niez corrente 23

alienados: 10 homens e 13 mulheres.
Existiam em dezembro 43 morfe-

ticos.
Entrou no mez de janeiro t, fale-

céu 1.
Passaram para o mez corrente 43

moífèticos; -7 homens e 16 mulhe-
res.

jeiròs de r classe e 18S ele 3-; e para 1
esle porto, II de I' classe e 2/ de 3'. ;

Nomes dos passajeiros de ]' classe
desembarcados:—Quintela Viana, dr.!
Henrique Fernandes e sua esposa,
Evarintó Cardoso, Valentim Lima e
família, Manoel Coelho, Antoninò
Henriques.

Passajeiros de 3' classe desembar-
cados, 27.

—O mesmo vapor saiu para o Rio
de Janeiro e escalas ante-hontem, ás

horas da tarde. Levou deste porto
26 passajeiros de I' classe e ]6 de 3'.

Nomes dos passajeiros de 1' cias-
se embarcados:— Àdalgisa Mendes
Leal, Nonato Burnete, Ricardo, Ati-
gilda e pornila Silva, Childerieo Na-
cimento, Faíistiho Barros.Maria Bas-
tos Saraiva e três filhos menoresjoão
Carvalho, dr. Gaspar Còrriazzani; Ar-
naldo Vieira. Latira Veras, João Pe-
tem, Eliezer Moreira, dr' José Sil-
veira, Alexandre F. de Carvalho, co-
ronel Eulalio Chaves, sua senhora e

filhos, Antônio N. de Carvalho.
Passajeiros embarcados de 2" 2 e

de 3' 16. __
Na compra cia Lombrigueira, exijam

rononíé de Joãp cia Silva Silveira, Phar-
maceutico-Ciiímico.

Aos negócios não podia
attencler

Prisão de vénire
Não podia attender a meus negócios,

\ nem entender de nada.
Soffrendp tenaz prisão de ventre que

: me fazia perdera cabeça, e tirava o pra-
' zer para quàíciuer cousa, torneime inu-
i til y^ prejudicial, sempre doente, com
1 cabeça pesada e tonteiras, olhos verme-
i lhos, inchados, nevralgias, vertigens, fia-
; tulencias, inclisgestões e outros indispo-
! sições, de que so melhorava quando,
; mando algum purgante, conseguia cva:

i ^\n^k^\°h 
<|UC — Í 

<rASC;„t 
i nariz, garganta e ouvidos e svpl.ilis.

! RINA D'0SKA, recuperei minha sautle ¦
1 e com ella a consciência de meus deve-.

Empregado
Preciza-sè de um menino ou de um

rapaz que se proponha a fazer recados,
conduzir mercadorias para onde se nian-
dar, e fazer todo e qualquer serviço na
rua e em casa. Só serão acceitos aquelles

I que derem fiança de sua conduta. Para
mais informações trata-se na LOJA
MARIPOSA. 398-3

^=íl^_ .

Dr. Raymundo Mattos
Especialista em moléstias de olhos,

Tendo regularizado meus intestinos,
nada mais sofro, e pude trabalhar no-
vãmente, evitando os prejuízos proveni-
entes dos maus negócios que fiz no pe-
riodo de minha doença.

Grato á CASCARINA 1TOSKA por
ter-me curado de doença tão funesta,

¦- ., . ,, „. r ¦ 1 ¦ desejo que esta minha declaração seja

1, Caixa Posai. 60. Deposito geral e, ___ _.._.Sul. Caixa Postal, 66. Deposito ge
Casa filial. Rua Conselheiro Saraiva. 14 e
16. Caixa Postal. 148—Rio de Janeiro.

Quando estava grávida ti-
nha repugnância á co-
mida e ficava extrema-
mente fraca -Aborto evi-
tado com o íodoiino de
©rh

Quando ficava grávida era tal a re-
• pugnaneia que senlia pela

muitos
José. Nolnvga—Padeiro.

Rio das Pedras, 9 de Marco de 1912.
Vende-se em todas as droga-

rias e pharmacias.

Opinião de um grande
oculista

Para incom

As crianças que morrem durante c an- I
no, são innumeras, devido aos verme- \
(Idmbrígás) salvai-as com a Lombrigiieis :
ra do ptíármáceutico-ciiimico Silveira.'

Caaa Matriz — Pelotas—Rio Grande
do Sul. Caixa Postal, ü6. Deposito geral •

'.11a Conssll
PoM:il.,-I.|a

Sarai'/:

Wr'-;¦st

t • ¦,._...-..-

*¦" J

c Caza filial.
14 e 16. Cai-:
neiro.

No espaço de um ano a reiidã^fran- :
c»sa dos 3 

',[. 
perpetua sofreu uma

baixa de .4 frm.íos. isto é, a 31.I
de dezembro cie 19(2 a cotação era
dé 89.30c em 31 de dezembro de 1013
era 83.27.

A perda que sofreu o Capita! fraii-
! cez durante o ano ultimo foi portanto
i de um milhar de milhões de francos.

como prova o
sr. Edmond Théri, 6 que essa baixa
de 4 pontos sofrida pela renda fran-
cesa, não corresponde a uma baixa
equivalente dos outros fundos d'es-
tado nos grandes paises da Europa.

Nem mesmo os fundos d'estado da
Fistulas, feridas de mau caracter, cura i Servia, da Bulgária e o turco unili-

rápida com o poderoso depurativ Elixir, ca(,0i que.,)dü contrario tiveram timttde Nogueira. Vende-se em todas pharma- 1 , , „ .
Cias i alta de 0,94.

_ ,r . t, , , n- r i„,i„í O que se dá na finança Irancesa é
Casa Matriz—Pelotas—Rio Grande do .'. .. ,,

Sul. Caixa Postal, 60. Deposito geral <¦ ¦quasi),lj\eXRhcayellr.,1 ¦;..,¦;, 1
Casa filial. Rua Conselheiro Saraiva, 14 e j A Saúde da Mulher—Para hermo :
16. Caixa Postal. 148—Rio de Janeiro l rhagias.

Rejisto eivil
• Nacimentos ' •

Dia 31'
Matilde, filha léjitfma de Cfèscèn-

cio Domingos da Silva.
Newtóii Nonato Vieira, filho iiatu-;

ral cifl-Camidia Merçêdçs VieiraT"
i.rtir, lilha •lejitiina de Romão Fi- ;

lonfcno Vieira. |
ÍDia I de-.fevereiro,, ¦,.'¦

Não houve.
Óbitos
Dia 3'I

Virgílio Fetitira Vieira, 60 anos
maranhense, nreinia.

Maria Quiriuado Nacimenlo Cam-
pos, 32 anos, maranhense, tubercu-
lose pulmonar.

Antônio Elpidiô Baldez, 2 anos e
5 mezes, maranhense, gastro-entêrite-

Dia 1
Antônio dos Santos, $4 anos, ma-

: ranhense, tuberculose pulmonar.
Joana Batista Figueiredo, 29 anos.

: maranhense, tuberculose.
Marcolino da Silva Oliveira, 23

anos, maranhense, gripe.

A Saúde da Mulher -Para
pensão.

sus-

omitia, que ;
passava dias sem comer cousa alguma, j
alinientando-me com um pouco de leite, |
e mesmo ií-so vomitando varias vezes.

Ficava tão magra e fraca, que dos
quatro partos què tive antes de curar-
me, doíis foram abortos e dous nasceram
mortos.

Ao ficar grávida pela quinta vez, ;
senti muito, pois já sabia a que soffri- !
trientos estava sujeita, sem ter o prazer j
de criar meu filho; entretanto, com o re- '

médio que me recommendaram.olODO-
LINO.DE ORH, tive immenso prazer,
de passar muito bem durante todo o pe- ;
riodo da gravidez, conservando sempre

appettite, alimen!ando-me bem, dando '¦

finalmente á luz um menino forte e ró- j
busto, que conta hoje cinco mezes de :
idade; muito satisfeita agradeço a Deus '

por ter-me proporcionado ocasião de j
usar o abençoado fortüicanle, IODO- '¦

LIXO DE ORH, com 6 qual recobrei j
minha saúde, e tive a ventura de conser :
var meu filho.

Àniià Miclíaâò da Multa.
Pará, 3 de Julho de 191:.

Vende-se em todas a drogarias e phar- •
: macias-Garrafa 5?8oo. Agentes geraes: |
; SILVA GOMES & C—Rio de Janeiro. 

'.

Agente em S. Luiz: Francisco Anldiieta. ^
Pharmacia Chico. ;

As forças perdidas com os excessos de :
trabalho restauram-se com o uso do Vi- 1
rih Creosotado do Pharmaceiitico João !

I da Silva Silveira.
! Casa Matriz -Pelotas—Rio Grande do \

Sul. Caixa Postal, 66. Deposito geral e ;
; Casa filial. Rua Conselheiro Saraiva, 14
! e 16. Caixa Postal, 148—Rio de Janeiro. 1

O Dr. Duarte Pimentel, formado em
Sciehcias Médicas e Cirúrgicas pela Fa-
cttldáde do Rio de Janeiro, etc. etc,

Attesto que tenho empregado em mi-

Consultas: — Das 9 ás 10 horas da
manhã, na pliarmacia Fonseca, de I ás 3
da tarde, no consultório e residência,
Praça João Lisboa—18. 271—29

p*S==í
Collegio da Immaculada

Conceição
Reabre as suas aulas de instrução

«rimaria, portuguez, francez, geogra-
phia, arithmetica, solfejo, piano, fio-
res e prendas femininas, a 3 de feve-
reiro próximo, o Collegio da Imma-
culada Conceição.

Sede escolar, rua 28 de Julho, 55.
Maranhão, 26 de janeiro de 1914,

223—2 'Áaira Nina Rosa de Campos.
5=-\'í=^

Escola de Aprendizes
Artifices

De ordem do Sr. Director desta
Escola, convido os representantes

nha clinica, nas affeeyões ocularcs de 
j 
iegaes c|os alunos que fazem parteda 

Associação Cooperativa e de
Mutualidade, entre os alunos des-
ta Escola, a comparecerem-a esta se-
cretaria no dia 3 de Fevereiro vin-
douro, pelas 7 horas da noite, em
reunião de Assembléa Geral.

Maranhão, 28 de Janeiro de 1914,
Almir Augusto Valente,

260—1 Secretario.

origens.syphiliticas e darthrosas, o Elixir
de Nogueira, preparado pelo muito çlfêpo
pharmnceutico Sr. João da Silva Silveira,
colhendo sempre excedentes resultados,
todas as vezes que tenho lançado mão de
tão excellente preparado. O referido é
Verdade o assim o juro 111 fide mediei.

í)r. Duarte Pimentel.
Firma reconhecida.

Casa Matriz—Pelotas ,
Caca Filial—Rio de Janeiro

Vende-se nas plrãrmacias e drogarias
Cuidado com as imitações

%?m mmu
Voltinhas de prata a

1S000
Pulseiras para criança

a 1S000
Ditas para senhoras

a 2S&0O
podem ser escolhidas 11a

Joalharia Krause
Rua de Nasal elh,2i)

402—30

5^°
i

Dr, Sampaio Corrêa 0
Medico Allenlsta

do Hospício Nacional

o Nutrogenol Granado
i um preparado de valor como
tônico-e reconstituinte para os
convalescentes. Tenho tido com
o seu emprego muito bom re-
tultados.

Rfo, 10 de Outubro 1911. n
? Dr. SAMPAIO CORRÊA. i

B

JíCir. di.TTc^, í;-J ¦.:,.¦::•...iiu./,',i_^ 
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fitMs HOJE
Com a ultima exibição

Imponente espectaculo HOJE | IO
ineomparavel trabalho da acreditada fabrica Aquila-film, Turim

'4rm -j _

¦ iraP^raik

Em í prólogo e 4 extensos partes, brilhante eoneepçâo dramática demonstrando lindas scenas e verdadeiras
surprezas que mantêm o espectador em completo extasis

11

Importantíssima concepção dramática em 3 longas partes e deslumbrantes trabalho da conceituada fabrica Savoia
WMM Completará ò proéramma os Ülms ECLAIR JOÜRML, natural-KRI RRI CHEGA TARDE, comedia

Quinta-feira A BELLÂ ARTISTA Quinta-feira

FlAMGEiCA 1] MU
cinocionaulc lilm dramática da íároillüü

^ wm^mm^mm



União ©otal
Associação Mutua.de Pe-

culios
Sede Social: Palacctc onde finiccioiiou o

Gabinete Portuguez de Leitura
Sccção de Pecúlios por matrimônios

Chamadas de quotas para
formação de Pecúlios

SüRlIÍ A. 20, 21 O 22 CHAMADAS

E Convidado V. Exc. de accordo com
O q 

'ue dispõem os arts. t) e 13 dos Estatu-
tos sociaes, a contribuir com l5$ooo rela-
tivamenle a 3 quotas no praso máximo de
30 dias e cie mais 10 dias, com multa, para
formação dos pcaulios dos associados Af-
fonso Uchôa de Gusmão,D.Mavia Ame-
lia de Souza c Pedro Ferreira dc Emery,
possuidores das cadernetas de números
de matrículas 8, 76 e 77 respectivamente.

Dietas quotas correspondem a 20, 21
e 22 chamadas. Rogamos a V. Exc. a fine-
za de effcctuar os pagamentos nos prasos
estipulados, afim de não demorar os paga-
mentos dos dotes e evitar o que determina
o art. 13 acima referido.

Esperando que V. Exc. saberá attender
a esta solicitação muito agradece
197—2 A Directoria.

Recife, 5 de Janeiro de 1914.
s=*&=.^

No auge da dôr! -can-
çado de soffrer!

Pamaliyba 24 de Janeiro de 1912
Illmo Snr. João da Silva Silveira.—Pelo-

tas—Rio Grande do Sul.
Amigo c Snr.

Faltaria en au comprimento de um
dever sagrado, se por negligencia ou ou-
tro qualquer motivo deixasse de paten-
tear solc-nnementc a gratidão cjue elevo a
V. S., como inventor do prodigioso o afa-
macio "ELIXIR de NOGUEIRA".

Não tenho nenhuma affeição a essa
sorte de elogios que vagam alem sem ra-
zão plausível, mas quando a occazião se
me offerece acompanhada de motivo, é j
com indizivel prazer que externo o meu 1
pensamento.

Sofflia desde criança (estou hoje com !
28 annos de idade) de diversos incomnio- I
dos syphiliticos, parte adquirida por mim,
e parte por suecessão hereditária,chegan-1
do a ponto de tornar-me inapto para todo j
e qualqcr serviço, ainda o mais leve e com- |
muni. Por cumulo de soffrimento appare- j
ceu-mena tíbia esquerda um tumor, vul- j
go gomma, cujos efíeitos eu ja sentia des-
de tenra idade.

E' me impossível descrever a minha j
moléstia de modo que caracterize verda- ;
deiramemle os meus sofirimentos; posso, |
entretanto, sem a menor allusão de des-1
confiança contra os distinetos facultai.-!
vos que me prestam valiosos serviços ]
asseverar que. o seu "ELIXIR de NO-
GUEIRA" foi medicamento único que ,
me deu não somente melhoras,mas oradi-
cal c completo restabelecimento.

No auge da dôr, cançado de soffrer c
aconselhado por um dos médicos que me
tratavam ia submetter-mc a dolorosa ope-
ração de cortar a perna, (o que seja dito
de passagem, não realisci por faltar-me
na oceasião os recursos pecuniários) quan-
do por uma rara felicidade suggeriu-me
a lembrança de usar o seu poderoso "E-
LIX1R"

Os meusincommodos não eram do nu- j
mero daquelles que apenas podem mere-
cer o titulo de vulgares; da perna esquer-
da, da qual tirei para mais de dez pedaços
de ossos cariados, distendeu-se o mal, in-
teressando todos os tecidos susceptíveis
da moléstia, tanto do lado esquerdo em
cujo braço soffri achaques iguaes, como
do lado direito, abrindo desse dois turno-
res, um na perna, acima do calcanhar, c
outro ao pé da garganta, soflnmcntoeste
que sobremodo me desanimou.

A minha escassez de recursos moneta-
rios no período mais agudo de minha mo-
lestia, soecorreu-me de alguma forma;
evitõu-me de serperuêla, e proporcionou-
ine o agradável ensejo de apresentar a V.
S., o meu mais eterno e sincero agradeci»
mento.

Convam patentear, que demorei este
attestado, que aliás a minha gratidão exi-
gia fosse mais opportuno, devido a duvida
em que me achava da radicação de meu
restabelecimentojduvida esta, de que tirei
a mais positiva evidencia, abandonando-
me a toda sorte dc labor, sem cautela de
dieta, e sem ter usado mais de quarenta
vidros de'seu medicamento, factoquese
deu por motivo de não encontra-lo em
nenhuma pharmacia desta cidade.

Terminando posso garantir a V. S. que
serei como tenho sido até hoje um since-
ropropagandistado seu excellente depura-
tivo, ficando já a sua disposição esta
minha declaração.da qual poderá usar co-
nio bem lhe convier.

Sem outro motivo subscrevo-ine com
alta estima c consideração De V.S., Amg.
Att.ò e Obgd.ò

..Arllmr Leodegario Mansinho.
(Firma reconhecida)

A Glo.'. doSup.-. Arch.-.
do Univ.*.
S.\ F.\ UA .;";

Aug.'. o Resp.'. Loj.'. Cap.'. "Ri°
Branco 4"'

Tendo do ^offqctuar-so eleição
para o cargo' de Ven.'. Mest.;',,
4' feira próxima, após a Sess.'.
Econ.'., visto haver renunciado
esse cargo o serventuário, convi-
do, de acordo com o art 335, cap.
IV, parag. 3' do Reg. Geral da
Ord.'., os PPod.'. Ilr.'. do EU para
tomarem parte na citada eleição,
observando, porém, o 303, cap. I
do mesmo Reg.'.

¦Secr.". da Aug.'. e Resp:'. Loj.'.
Cap.'. "Rio Branco", no Or.'. de
S, Luiz. Maranhão, 29—1—14.

R' A.deSanCAnmt, IS.'.
2G9—2 Secr'.'

Folhetim 22

3 de feveiro de 19T4

0 homem propõe e o
amor dispõe

M.
—POR—

ALANIC
IX

<* ¦ :'i ' >'

Tepça-feira, 3 de fevereiro de 1914
a,11sal

.\ •
•#
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A mais antiga e acreditada em todo o norte do Brazil 
'

COM GAZAS EM

Pernam-buco, Pará e Maná os

irai'!*! I li

Esta bem montada casa' já bastante conhecida, dispondo de um grande e
variado sortimento de joiás de ouro, simples e com brilhante:;

pérolas e pedras preciosas ao alcance de todos

Do especial sortimento de artigos próprios para
Faqueiros, tinteiros, jarros, bacias, estojos para toiiette, aparelhos

para chá e café, centros para mesa, vasos, floreiros, fruteiras, estutuetas de bronze,
chapéu de sol e bengalas com cabos de ouro e prata

e outras novidades que não podemos mencionar

Rica seccão de Lu netas
Relógios de todas as qualidades e

Especialid9.de em
PATEK-PH1LIPPE e LOUGINES

Alfaiataria üdíyci
, -¦ ¦>¦ ',iD'fó.i>

Enrico José de Brite & C\
Participa ao» sçuii amigos c- Iregiiczes

e ao iwblico em gorai, que muilou para a
rua Grande n. 22.(aíiligo armazém fero-
In) onde continua a receber ordens."

Maranhão, 3 de Fevereiro 1914.
> F.urieajosé de Brito.

393 " 8
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Sociedade Mutuaria"Anüense"
Raimundo Benedito du Silva
Gerlrudos Pires

Convidamos os srs. sócios a viyem
pagar a quota de 2.0U0, cqnernenté aos
faledmeutes dos sócios acima, 110 prazo
improrogavel de 15 dias (sem multa) que
terminará n 15 de Fevereiro e a mais 3
dias com [multa de 10 "1. que terminará a
18; findo este praso serão eliminado;

Os recibos da cidade acham-se ria
Alfaiataria do .sócio Sebastião Ribeiro, á
rua de Nazareth, e do Anil na casa co-
mercial de José Pinto de Sousa,

Anil, V de Fevereiro dc 1914.
Josí' Pinto de Souza

Ds.envolvldoa, Reoontlltuldot.
Aformozoadoi, Foilllicadoa""Pilules Orlentalet

O unlco produeto quacm .IoIh n.07*.». aHtcíf ura o
v ri,-- * i.voK nm me, o a nv-
Imeza du fxiltf. nem causar* ti».mio nli/uii. ít Haude.

Approvndo pÃIaa notnhllj*' 'Mineil\m,l.R*flt,
S^As.VtriierjePãrti.

Fruto com lulraccoti im
t'«ns: C36.

S11/U/1M0.- __>..lí.-l.<.llta.aSj*"

mm.
ás 1

mimoB, destacamos: m ':; "—7§W

EU .:' * a ^ :
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Rua de Nazareth, 29 4or-,5 Maranhão W I mi | | f

EDITAL
> Juízo de OrphSos

O dr. lgnacio iXavier de Carvalho,
Juiz Municipal da Vara deOrphaos
da Cidade de S. Luiz, Capital»do
Estado do Maranhão, etc.
Faz saber aos que o presente edi-

tal virem com o praso de 8 dias e dis-
pensa dos pregOes do estilo, que no
dia 7 de fevereiro, á I hora da tarde,
na agencia á rua coronel Colares Mo-
reira, sob pregão do agente Joaquim
Thomaz da Costa Bastos, com assis-
tencia deste Juízo, a requerimento do
tutor Joaquim da Silva Gomes, se ha
de arrematar a casa de porta e janel-
Ia, sita á rua das Cajazeiras, sob n.
2(5, pertencentes aos orphaos fifhos
da finada d. Zulmira Sabina N. de
Carvalho, a quem melhor lanço offe-
reser, devendo o pagamento ser. feito
á vista ou com o praso de 3 dias, pa-
gando nesta hypothese 20 "|., no acto
tl.i arrematação a saber:

Uma casa de porta e janella, sob
n. 26, A rua das Cajazeiras, com a
frente de platibanda, edificada em
terreno próprio, medindo de frente ao
Norte, 3,30 ms., e de fundo ao Sul,
33 ms., confinando pelo Nascente com
a casa de n. 28, e pelo Poente com a
de n. 24, contendo sala, quarto e va-
rancla, toda atijolada, quintal cerca-
do, avaliada por i:ioo$ooo, e com o
abatimento de 10 '|. 

por será 2' praça.
Quem no dito immovel quizer lan-

çar, o poderá fazer, 110 dia, logar e
hora designados para a arrematação.
E, para que chegue a noticia ao co-
nhecimento de todos, mandou passar
o presente edital, que será affixado á
porta do Superior Tribunal de Justi-
ça e publicado pela imprensa por 3
veses. Maraiihão,30 de Janeiro de 191.4.

Eu, Affonso Giffenig de Mattos, es-
cri vão, o escreVi— Sellos e emolumen-
tos e.\-catisa.—lgnacio Xavier de Car-
valho.

Está conforme.
279—3 O escrivão,

Affonso Giffenig de Mattos.
^=3C*_=^ —
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Officina de ourives e gravador, eom pessí
a executar qualquer

Todos os artigos que vendemos são de ouro de 18 kilates e a
PREÇOS RASOAVEIS

Nrà1,

¦

píi de Saiz de Carlos 9
SSi Rèceitam-nó os médicos das cinco partes do tg|

^f|S miiiidw, i.inifica, ajuda as digestões e abre f^M
WfÊ uppatito Cura as moléstias do 5 ^ \

INTESTIWOS W
JÈm a dõr de estômago, a dyspepsla, as WM
1^ azetíias. oomitos, indlgestão, eólicas, mjji
Wm diarrhéa. ciysenteria, e 6 antiseptico. ||||$m Cura as dlarrtiêas das crianças. Wm

Eig*l Ouicoa ígantes para o Brazil. GHAKADO & C" fH§|

Bronchite chronica
; ftSais um qste mcohron a saúde eom pòMCÒ diriüeiro, de-

vido á eííleaeia do Peitoral de Asa^ico S^elotense
Joiío Feriirtiidòs Pereira-da'Silva atlesta que, solYrendo de- uma: bron-

; chilu chronica seguida de tosse pèrtiriaz que o impediam muitas de traba-
! Ibar, fez uso do maravilhoso Peitoral de Angico Pelotense, ficando comple-
I lamente curado com o uso de poucos vidros. Para allivio dos que solfrem
; e por ser verdade, firmo Ó presente.

Pelotas, 6 de Abril de 1892.
João Fernandes da Silva.

|5c5c5Õc^cococW^

PARA 0 CARNAVAL DE 1614
Bernhard Bluhm & C, communicam ao respeitável pu-

blico que estão despachando para vender por conta do ala-
mado fabricante COTY 100O dúzias de lança perfumes.

Quem se quizer convencer da superioridade deste perfu-
me, poderá desde já examinal-o na Chapelaria Allemã.

3I-I8

-X-

Rua 28 de Julho, n- 23

^^«xxxxj||Exxxx>c^J^^
=J1

O muito conhecido guarda-livros desta praça Affonso Estrélla attes-
lou o seguinfeiÍTènclo usado, para combater uma bronchite, o vosso prepa
rado Peitoral de Angico Pelolense, aconselhado pela experiência que tinha
na áppjiração tine fiz á minha filha atacada da mesma moléstia e que ficou
curada, èii sinlo melhoras que presumo cura completa.

Affonso Estiella.
FABSÍICA E BEPOSÍTO GEKAL .

Eduardo C. Sequeira— FmfTèB^L_"GRMDE 
DESCOBERTA MÜNDÍÀL:

ELECTRIC PEMCIL1 
' 

.
O melhor e único tira manchas conhecido

• Prepared by
Velmor, Duval & Co.

136-Strand-London, Englan
57-59-Avenue de 1'Opera, Pariz-France
^^Unicos depositários >'-*>

S. Serejo &C«
Fabrica dos afamados cigar,tos RAIOS X

Rua de Nazareth, n; 38 B.

.^«E«os»i.(.!#te

,Jáshv.
CURA
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- VJ«E«0S(.|QJ
SABORlÁGRADAVEL^

Nflo ataca o; estômago

União Dotal Brazileira
Associação Mutua de Pe-

culios
Siídc Social: Palacete oude funecionou o

Gabinete Portuguez de Leitura
Secção de Pecúlios por matrimônios

Chamadas üe quotas para
formaçio ele Pecúlios

Serie b 19, 20 e 21 chamadas
E' convidado V. Exc. dc accordo com

o que dispõem os arts. 9 e 13 dos Estatu-
tos sociaes, a contribuir com 15S000 re-
lativamenta a 3 quotas, 110 praso máximo
dc 30 dias e de mai.-i dez, com multa, para
formação dos pecúlios dos associados
João Coelho de Lemos, D. Maria Isaias
Dias Cezar e Antônio Bezerra Filho, res-
pectivamente de números de matrículas e
ordem 9, 33 c 62.

Dietas quotas correspondem a 19, 20 e
21 chamadas. Rogamos a V. Exc. a fineza
de effcctuar os pagamentos, nos prasos
estipulados, afim de não demorar os paga-
mentos dos dotes e evitar, o qiie determi-
na o art. 13 acima refeàdo.

Esperando que V. Exc. saberá attender
a esta solicitação, muito agradece
197—4 A Directoria.

Recife, 5 dc Janeiro de 1914.
^=^^-_

,-WV tiu.ma.paoi eiertbci, «M
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Htmutio effica; para in

mttmMulet dé'sonhor»t

A Saúda da Mulher,
por sua acção estimu-
lante e tônica sobre o
utero, 6 o remédio por
excellencia para os in-
commodos das senho-
ras, taes como: sus-
pensões, flores bran-
cas, homorrhagias, co-
licas uterinas, dores
rheumaticas da edade
critica, irregúlaridatíos
menstruaes.— Labora-
torio Daudt & Líuju-
nilla — Rio de Janeiro.

Invtntoreft des preLtuaducr A ií^uno
da Mulher, Bl-oinil, Boro-rwr»«r»
l., Dípuràiivo Lyr« (HemuMua (.

.--':

XXX
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Os mais resistentes véos encandescentes
para gaz, vende sem competência V. J.
Gonçalves. RuaGrando n.14.

;" 
'"'"' 2S9-7

as toucasc capotas de
seda, para meninos de
todas as idades, que

recebeu a MARIPOSA 28—2

«'.*¦

São Chies

que a todos torturara até ao ultimo ins-1 nesse caso desisto de ver apenas um part3
tante. idéias. Se nos fosse dado viajar numa

De fato, muitas vezes Sidonia e o pài j cômoda paltrona, ainda eu admitiria uma
tinham receado que Lúcia desistisse do ; excursão, de vez em quando. Vê-se que
seu intento; e, agora, perante a tanjivel ¦ -ístãs faligada. Acho-te pálida. Decidida-: mente, não te aprouve a cosinha suissa.

Esoero que nossa avó tenha passado me-
lhor. Para a consolar di tua ausência, ex-
pedi-lhe hontem á noite um belo cesto de
frutas: pecegos, peras, etc.

—Agradeço-te, murmurou a filha mais
moça do velho professor.

Devo dizer-te que a idéa não foi mi-
nha, tornou Sidonia.

Lúcia não a interrogou.
A lembrança de Mme. Fresnel surjiu,

embaráçosamente, entre as pessoas pre-

124=3

realidade,' eles ainda, aparentemente, du
vidavam.

A filha mais velha do Sr. Fresnel en-
carregou-se dos diversos envolucros da
viajante;incunibia-se de tudoquanto dizia
respeito ás bagajens.

Preenchidas todas as formalidades, ela
disse á irmã que, conversando com o ex-
professor, ã esperava:

—Antes de tomarmos o "tramwai" que
nos conduzirá a Vaijes, temos tempo de
te mostrar as belezas de Lavai. Não sei

O trem estacou em frente á estação de
Lavai.

Lúcia aproximou-se da portinhola;duas
. 1 pessoas, na, plataforma, procuravam vi-

.'sivelménte alguém. '
—Ei-lá ? ei-la ? exclamou Sidonia, cor-

rendo ao encontro da viajante.
As duas irmãs se beijaram, quando o

Sr. Fresnel, ofegantè, chegou ao ponto em
. que elas se eneptravam.

, Lúcia passou dós braços de Sidonia aos
do pai, que longamente a reteve.—Emfim 1 murmurou o antigo prafes-sor, beijando as .aces da rebelde.

A, transfuga sentia-sc comovida pela.: felicidade que a familia manifestava ema
reconquistar e compreendia a anciedad e

se, depois de haveres contemplado os pa- sentes. E como se quizesse; desfazer essa
noramas da Suissa, poderás descobrir ai- i impressão, a primojenita tratou de outro
gum encanto na nossa natureza. Não com- j assuntos; pediu noticias da saúde de Mme.
preendo que te agrade tanto viajar. Para ; Berteaume c informações sobre os inci-
mim, uma sedentária, isso seria um sa-1 dentes mais importantes da grande ex-
crificio. • jcursão.

—E's, principalmente uma apática, cb- j Lúcia admirava tudo quanto agora via.
servou o Sr. Fresnel. 

1 Elojiou o viaduto sombreado pela avem-
- Não, protestou Sidonia, sacudindo a j da de Changé e as velhas pontes' da

sua eraciosa cabeça de boneca artística- 
' Maicna. y . ' .

mente penteada; só desejo um cenário ¦ -Sei que t.veste ensejo de conhecer,
tranqüilo e ameno em tomo de mim, e ; em viajem, Gabnel Bcrteume. E o escn-
não procuro transpor-lhe os limites. i tor ? perguntou o sr. Fresnel.

—Talvez procedas muito sensatamente,; —Sim.
declarou Lúcia; no entanto, ê justo reco- l -Contaram-me que ele será candidato
nhecer qüè ha na' ferra- curiosas ma- 1 nas próximas eleições,
ravilhas... ' Creio de fato, que ele tem

—Nãoseria possivelconhece-las todas;' ção... .: *

—Peço-te que me apresentes ao futuro
deputado, pediu Sidonia á irmã. Como é
ele? -¦ *

Lúcia, enrubeçida, não sabia o que
responder.

—E'... alto, magro... •
—Que idade - . ./• -
—Ignoro. Entre trinta e dous e quaren-

ta e quatro...—E' moço. E houve, por acaso, um
"flirt?"

v —Sabes que isso não esta nos meus ha-,
bitos. O sr. Berteaume é,. aliás, um ho-
mem grave, que só se ocupa de questões
sérias... . ,; ¦—Perfeitamente. Isso significa que,
quando conversavas com ele, só se dis-
cutiam as idéas dos filósofos gregos ou j
se comentavam as propriedades dostri-
ângulos. Ha, então, completa conformi-
dade de carateres. Isso terminará por um
grande amor. «.' -, ,—Sidonia 1 repreendeu, sorrindo, o sr.
Fresnel, ao notar o vivo colorido das fa-
ces de Luda. E's insuportável I Ordena
ao cocheiro que volte á estação, para to-
marmos o "tramwai". Aproxima-se a ho-
ra da partida.

Minutos depois, no rumo da casa, uma
idéa- atormentava igualmente aquelas

i ires pessoas: era a atitude que teria a
; enteada em presença da madrasta e vive-

.--.l.vérsa.  .
inten-i -Vamos para a plataforma, convidou

íj Sidonia.

XI
E deixando no interior do pesado vei-

culo, movido a vapor, osr.' Fresnel, as
duas irmãs se foram colocar á parle. A
mais moça,claramente percebeu que a
mais velha lhe queria falar.

—Lúcia, disse-te que te achei mudada.
E' verdade qiié, inilépenílenlcmente dos
vestijios de cansaço,'ha. alguma alteração
em tua moral.. Devo ajunlar que essa
transformação é para melhor. A tua fisi-
nomia, aS tuas maneiras-não são as mes-
mas. Não estás tãò nervosa, tão suceti-
vei; parece-me mais maleavel. E se os
teus olhos têm menos brilho, apresentam,
em compensação, um tom aveludado. Em
suma, se anteriormente clavas a impres-
são de uma amazona invencível, resolvi-
da a permanecer celibataria, agora lem-
bras uma figura feminina dos quadros
de Grcnzc, atormentada por intima e de-
liciosa magoa, isto é, pelo amor. s -
.-Cala-te.-..

7—Agradas-me muito mais assim. Terei
de ora avante a corajem de te dizer o que
dantes não ouzaria proferir na tua pre-
sença. Rogo-te, Lúcia, que não me consi-
deres um monstro. Nada me fará esque-
cerjiossa mãi. Crês que me exprimo com
inteira sinceridade ?

—Sim. Se eu duvidasse disso, não teria
vindo

(A SEGUIR.)

VÍCIOS DO sangue
MOLÉSTIAS DA PELLE

curados pelo BI-1HDMET0 SOffnOH
MALÁRIA - ASTKMA - EIPHYSEMA

GUBADOB PELO
WDUHET0 DE POTASIO SOUFFRON
Utr Soull.-on, 28, Rui dl Turin, PARIS
e ara Iodai Mil Phirmicln o Droqariis.

3
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Banco Commèrcial
Assembléa Geral

-xr

Convido os srs. accionistas deste
Banco.a reunirem -se em assembléa geral,
no edifício onde funeciona .0 mesmo
Banco, no dia 14 de fevereiro próximo,
á uma hora da tarde, a fim dc julgarem
as contas do anno lindo em 31 dc de-
zembro próximo passado e proceder-se á ]eleição da commu são fiscal c" seus sup-
plentes. -. w - 387—3 1

Maranhão, 31 de Janeiro de 1914.
Joaquim Francisco dos Santos,

Presidente da Assembléa Geral.
-=58.=-

Companhia de Seguros
Esperança

No escritório desta companhia, á rua
da Estrela, n. 20, acham-se á disposição
dos acionistas da mesma os balanços, de-
monstrações de contas e outros documen-
tos relativos ao exercício do ano proxi-
mo passado.
.Maranhão, 24 dc Janeiro de 1914.

Manoel Lurinc Soares,
389—7 Diretor-secretario.

Espelho Psyché
Vende-se um de vidro biscaiilê com

esculpturas finas, próprio para toiiette
e alfaiataria. : ¦-¦'>>

Informação na rua da Estrélla n.
S5V 

'': ^23t3

Prendas femininas
Aula particular. Rua Madre Deus n. 27.
Aceitam se alumnas. ¦ 252—2

Ãítanovidãdê
Atracadore-; finos: .
Piores artificiaes em Bouqsets e Gri-

naldas;
Leques de gaze de seda e de papel;
Eolienne de seda a 2.500 e 4.0000

metro:
Acaba de despachar e vende sem

competência 395
V. J. Gonçalves—Rua Grande 14.

Piano (
Vende-se um, á rua Rio Branco, n, 41

3?6^4

AlCOOl 40^ Mitro 800 rá
vende-se á rua Goande, n. 38, canto cotu
a rua da Cruz. 397—5

Prateleira e balcão de
cedro polido

Vende-se os objetos acima.em per-
feito estado, próprios para pequena
loja. . .,¦•.'-;

Informação na rua da Estrélla n.
55- . 235—6

, Óculos elunetas
(pince-nez)

O maior e mais completo sorti-
mento deste artigo, para vista cansa-
da e paira myopia, assim como vidros
de sobresalente para os mesmos, en-
contra-se na MARIPOSA. • 246
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PHÁMACIÀ P0NTE8-P/

Deposito no Maranhão

Pharmacia Franceza

Leio de gados
6 - Sexta-feira - 6

A' uma hora
O" ajente GARIBALDI venderá

em sua ajencia, ao correr do martelo,
três vacas turinasj boas leiteiras e
cobertas. 405—3

¦A' uma hora

Rnnirlpz luxo, conforto e segurança
napiULZ.. 1UAU, jy. qqaieiros de terceira classemmmmm WMm;iyffi_ÍÍÍ!|S|^^ teli

The Booth Steamship Oo. Ltd. eAM.S£S5SSÍ^«N.E ._ preferidono
MALA REAL INGLEZA =f_' *" 

_ 
"__",_ lllUlldO inteiro

Costa Santos & Comp.

iiffl.nl» ÍU! H ^licmmooF»

MAU K»l w»--»» __ _____-.---- ,,_ , ,. .. _,„ , _l_-_>í/l

Antony~.  4 de Fevereiro ;i Hildebrand 1

Aidan  18 Lanfranc 15

Hilary..  * " Mí\r,ço Antony 29
AnBelm  18 

" 
i| Hilary I3

I Hildebrand 27

Abril iValesia.. 18 de Janeiro | Riq Nôgvo.

Rio Pardo 12" Feve, o,ro ,; Valesia....

„ Rio Negro  1 
| 

Março

iValesia 2?Maio Rio pardo 12 Abril

8
28

^ifÕRILÃMP: CE M E NT FABR1K'.»
devido á sua
qualidade su-
perior
Asencommen-

Darão informações

das devem ser
feitas (como de
costume) por
intermédio de
casaseuropéas.
Os seus repre-
sentantes nes-
te Estado

255
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Movimento deste porto
' 

o vapor "Basil" sahio de New-York para este porto. v,. Pará, em 28 de Ja-

neiro ultimo; fica esperado no dia 16 do corrente.

O vapor "Dunstan" sahio do Havre para este porto via Ceará, em 30 de Ja-

neiro ultimo; fica esperado no dia 20 do corrente. 
-

Maranhão, 3 de Fevereiro de 1914

BOOTH & C.
AGENTES

Para Europa

, bC^r°Cdlaf^efeve,ei,'0,SeGl.ii'á 
depois da

Este vapor 6 csperadp ,1o Cm .uodu / oug 11:,mbm.g0.

indispensável demora paia .Lisboa Lerxoe.
Recebe carga e passajeiros.de I .e 

^«jjjjj^
Vapor "SÍEOMUND" ' _ .

Salúu de Lisbon em 26 do corrente, ficando esperado aqm em, ou?de

íevcrt",r0-Maranhão, 
2 de Fevereiro de 1914

FRIEDHEIM AGUIAR & O.
AGENTES 

;

\
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Em 14 de Fevereiro

O i)lano liais vantajoso
JOGA 6.000 BILHETES

Inteiros... 120$ Quintos...
Quadragessimos.. . 3.000

I Acha-se desde já aberta uma sociedade para
5 bilhetes inteiros

Empresa Pre-
dial do Norte

Resultado do 18' sorteio, da 2 se-
rie (B), a que se procedeu, hoje, no
salão principal da benemérita Asso-
ciação Commercial do Maranhão, pro-
porcional a 1.320 socios:
Prêmios de 10 isençSes do pa-

gamento de mensalidades;
durante quatro meses

_•—N. 1004—Coronel João Corria
Lima, residente em Passagem de
Pedras (Ceara).

2'—N. 1179—Raimundo Abreu de
Mello, residente em S. Luiz Gon-
zaga.

3" N. 907—Francisco Pereira de A-
raujo Júnior, residente no Icatú,

4— N. 2IO—D. Maria Christina de
Araujo Ferreira, residente no Brejo.

5' 332—Cezario dos Santos Veras,
rua da Palma, 11. 2.

6'—N. 1117—D. Rosa Antonla Pe-
reira da Silva.residente em S. Bento.

7" N. 786 - Vicente Gurgel do Ama-
ral, residente em Aracati (Ceará).

8'—N. 1067—D. Maria Viuva do
Rego Monteiro, residente em U-
nião (Piauhi).

9'—N. 390—D. Maria Nazareth Costa
Perretti, residente em S. João dé-
Cortes, (Alcântara).

10'—N. 403—D,. Maria Gertrudes
Brandão Bayma, yesidente no Codó.

Casa no valor de Rs.
3:3008000

IN. 866—Joaquim Cândido da Silva,
residente em Russas (Ceará).
Maranhão, 31 de Janeiro de 1914,

Adolpho Paraiso^
1384—1 Director-gerente.

'.'•';
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Lloyd Braaiw®
Sociedade Anonyma

VAPORES ESPERADOS
DO NORTE ': K.J* DO SUL ^.

"Baliia"-a 6

Linlia regular;
"Brazil"—a TO
"Manaos,"—a 18

.-

A snhir do Rio
"Manaos"—a 7"Ceará"—a 15' C "'.-...

Para mais Informações a tratar na Agencia, das 7 lioras aa

manha as S da tarde. '.-"',
Maranhão, 3 'le Fevereiro de 1914. , . _ 

' -,;. .>. ¦ '
O AGENTE,

Carlos À. Franco de Sií. * .'

É má economia comprar
uma emulsão, imitação oü
preparado semelhante,
somente porque o preço
é mais módico do que o
da Emulsão de Sçott

(de puro Óleo de
Figado de Bacalháo
com Hypophosphitos)

agencia das LOTERIAS FEDERAES CA
Cl
PI

i
15' 
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dlliliiia fluvial Iara

o cuidado com a saúde não ad-
mitte experiências com medica-
menios inferiores. Deve-se

;'
exiger sempre a

ile SÚOTT

somente de T a 15 de Fevereiro
FERREIRA DA CUNHA & O., SUOOBB

; acabam de realizar uma grande compra de mo
I rins e vendem extraordinariamente barato,

Peças de 22 metros a 6$0009
6$5009 7$GOO, 7$500, 8$000,
8$500, 9$000 e 9$500,

l RUA DA ESTRELLA, N. 46
Maranhão, 2 9 de Janeiro de 1914.
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fflEDIGA1EÍ3T0 DE VALOR
Únicos reputados como específicos até hoje descoberto.

l^TiÈS^im OS,loènté| destas moléstias, «,«eM^»j «^^

i tes dois específicos. E por verdade firmoo presente, em fule g,adis.-Rio i de juino

;l,Ü 
,9^r. 

Barbosa Gomes. Firma reconhecula pelo tabellião Victorio ¦Depositário,

Í-B1W2Í& C, rua do Hospício, 135, è Etoenta Oliveira & C., rua Urugauui,

40„ Rio!-E,n Maranhão, Kranciscoon Akieta, V liarmacia Cinco rna do Sol.

Sociedade Funerária
6 de Janeiro

Marcolina R. de Souza
Benedita R. M. Costa
Prisca M. Rosa

Convido os srs. socios a virem entrar
com as quotas relativas aos falecimentos
acima, dentro do praso de 10 dias, que
terminará em 11 do corrente.

Os recibos estão em á rua Francisco
Marques Rodrigues, ri. 130

O tesoureiro,
382—7 Rcgjno de Assis Leal

Sociedade Auxílios Mútuos
Lino Marques Valente

I Luiz A. Barros e Vasconcello"1
Convido os Srs. socios a virem pagar

dentro do praso improrogavel de quinze
dias que terminará no dia três {') de feve-
reiro vindouro, a contribuição sem multa,
relativa aos fallecimentos dos socios aci-
ma designados.

Os recibos acham-se no Sul Americano
á rua do Sol, defronte do Theatro.

Maranhão, 20 de Janeiro de 1914.
196— S. Teixeira Ju niçr.

Taverna
Passa-se uma pequena com poucos f .n-

1 dos, á rua do Sol, esquina com a praça
í Deodoro. Quem deseja-la deverá dirigir-
I se a Souza & C, rua da Calçada, n. 22,

392—4

Para Caxias

O vapor "Brazil" sahirá no dia 5, ás 8 horas da noite.
Recebe passajeiros e eneommendas até 4 horas da tarde.

Para Mearim

O vapor "Gonçalves Dias*'sahirá até Pedreiras, no dia 5i»'is 8 horas da noite.
Recebe passajeiros e eneommendas até 4 horas da tarde. 1

Para Mearim até Manga

O vapor "Gonçalves Dias" sahirá 110 (lia 22, a meia noite.
Recebe passajeiros e eneommendas até 4 horas dá tarde.

Maranhão, 2 de Fevereiro de 1914.

0 leite condensado merca
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Empres
Para CAXIAS I

"S. Antônio" sahirá 110 dia 4 do corrente, ás 10 horas da noite.
Recebe-se carga, passajeiros, e valores até as 4 horas da tarde desse dia.'. . *
Maranhão, 2 de Fevereiro de 1914.

-.. ' -. , O gerente,
-;5' Roberto M ali. \

Companhia de N. a Va-
por do Maranhão

. Vapor "Carlos Coelho'.'
Para Caxias

Seguirá no dia 4 de fevereiro, ás 12
horas da noite.

Salve! 3de Fevereiro Salve!
Adímeufiiueritlo mano

Braz Furtado Serra
Cumprimento-t. pela feliz data de i

hoje por ser dia do teu aniversário |
natalicio e que esta data se reprodtiza i
por longos anos para o amparo do |

Recebem-se cargas eneommendas e teu humilde /.equinha.
valores até 5 horas, e fecha-se o*cxpe- São os votos de felicidade que de
dienté ás"6 horas da tarde._ coração te deseja o inseparável atni-

Vapor. "Turyassú"
Commandante Antônio Villas Boas

Netto
Seguirá este vapor para Pernambuco

com escala por Barreirinhas, Tutoya,
Amarração, Camocim, Acarahú, Ceará,
Aracaty, Mosspró Macau, Natal e Cabe-
dello, no dia 3 de fevereiro, as 10 horas
da noite.

Recebe-se cargas, eneommendas e va-
lores até o dia 30, ás 3 horas da tarde,
e fecha-se o expediente em 31 as 4 horas
4a tarde.

go quanto dedicado irmão

399—I Teoiíoro Furtado Seria.

Rascunhos
Rascunhos próprios para bordados ál

mão e á mas china {vendem-se á rua da I
Madre Deus 11,27. 252—3

Garrafas
Qualquer quantidade, vasias, por bom

preço, com Souza & C, rua da Calçada,
n. 22. _^ 3?l___.

Criada
A' rua Grande, n. 97, preciza-se de

uma criada. 38Ú— 1

Cozinheira
A' rua Collares Moreira n. 34» precita-

se uma que entenda da arte. 388—2

Galinhas de raça
Vendem-se frangos e ovos das famosa

raças Orpingtons brancos (cristal) e Ply•
moutte Rock (carijó).

Caminho Grande, ri.j 300. 38.—2

Modernos e dé bom gosto, slo
os enfeites e aplica-
ções de seda, paia

guarnecer vestidos, que chegaram ulti-
mamente para a MARIPOSA. 9"~l"Inglez

Frederico W. Miners continua a
lecionar esta matéria. A's pessoas
que morem fora da capital, ensina
por correspondência.

Praça d'Alegria, n. 4. H.— 3

Fogão para alfaiate
Vende-se um, de ferro, sem «»>

para 6 ferros de aza, sistema moder-
no e muito útil para o serviço.

Para informação na rua da Estrei-
lan;-55-:» _iití

Mosquiteiros
Já promptos e em jmetro, vende a

NOTRE DAME.
/: Fontes & C. .

214 Praça João Lisboa, 2

Cortes de seda
Ricamente bordados, com l'edrasL(__U

próprios para bailes, recebeu a
MARIPOSA.

O MELHOR DO MUNDO
• -¦*¦¦'¦''- ..

CompanhiaTeleplioni
São convidados os senhores accionis^.

d'esta Companhia a virem receoer _
dividendo de suar acçOes, Kla'lT_J l0ji,
mestre (indo em 31 de Dezembro *«
na razüo de 2000 cada uma, o quai ^,
cará a ser pago do dia 2 de Fever^ __,
diante, no escriptorio á rua de was
n. 32.

Maranhão, 20 de Janeiro de I9I4-
Abelardo Rod"1':.

Gerente-interin: 18H
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