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logo os espinhos que nasceramcom éla a afogaram. E a outracaiu na terra : e depois de nascerdeu fruto, cento por um.
.Dito isto cpmcçou a. dizer cmalia voz : Quem tem ouvidos paraouvir, puçii. Então os seus disci-pulos, lhe perguntaram que que-ria dizer esta' parábola.. Ele lhesrespondeu : A vóz foi concedido

1 S: . conhecer o mistério do reino deaã CrÓitseOÀ ,Meus, mas aos,outros sc lhes fala, .'.ppr parábolas, para que vendonao vejam, e. ouvindo não enten

Ao polo sul
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mostram agita-

DA

Livraria Fonseca
RUA DOCONÊfCIO MO

TEL|EFÓNIO N. 30

ASSINATURAS'. ,
CAPITA^ . ,"Por um mês. . ..' . . 2$000

Por um ano (adiah-tadaraente) . . v . . 20$000
FÔBA DA CAPITAL','.'':'

(Pagamento adiantado)
Semestre. ....... . 13$O00
Ano , . •'.;.";. y ¦; . 25$000

Número do dia : 100 réis
Os assinantes do interior e do

exterior do Estado deverão fazer
pagamentos em vale,postal e adi-
antadamente. > ni%•¦.")¦ e >¦¦ ~.

ipor isso, sc
t\ a, i . , .. - ''dissimos.
O «Standard» do dia 2o de Dados à natural igiíoran-Janeiro publica umá entre- cia c .fanatismo ,das popula-vista com sir Clement Mark-ções do interior, o preten-liam, o sábio geógrafo. itiMutc .fê-ltís acreditar que aglts, a propósito de unia vg conferência dé Algeziras erasita que lhe tez o doutor resultado de uma maquina-Uiarcot. .: çãodc 

Abdel-Aziz contra aNessa entrevista sir Gle- independência do império,ment Markham diz que o asseguraudo-lhes que em, Al-

SSSB^ ím <«*&:*? conferência0'
salvem, crendo. Quanlò a «ue qrt0 feZ .esla bem fei*°-" "acionai tem conseguicaiem pcdregulho : significa os _,Conversei" com o doutor pretendente arrastar
UUe recebem mm onnin .. ..^i........ L.liarnnr acun.!) dn nfin».n..« -„..ii:_3i_ _i__ _,._•__ ...

I ¦ t —;'.-_

)8 de Fevereiro'—domino*.*—&.
Scxagésima. S. Simeão.

CONCORDÂNCIA
Calendário ' Positivista — 2t deHomero de 118. Poesia Antiga.Aristófànès."'
Calendário Republicano — 29 dePluviosede 'XW.Chélidoiné.
l-alendário Juliano—5 de Fevereiro

de 190K. ¦'¦' "'¦''
Calen(làrio'Isráélita-"23deSchebat

de 5666. ' •' '
Cnlerídário Mahomctano — 23 deSafar dé 1323. "!
Calendário Chinez-'25 dol mezde 42. i';-;"
Calendário Cívico— 1856 - Morre
1U_„° astrônomo Biela.
JÜJa-Morre Fagundes Varela,lo»/—Morre Maria.Stuart.

Nolas astronômicas
O Sol nasce amanhã, ás 6h. 1 m.poe-se as 6 h.-26 m.A lua passa pelo meridiano às 8h. 2 m. da manhã.

. ijau

íaíábok': &SÍSÍS bío"ír^harC^'!he >Í0" S°^ &^s sclrata-da^ivi^de
Sc Deus. emeniteaPd,avrabie o seu projeto de expe- Marrocos por algumas noA quecai à borda do caminho,1^0 antártica «E'tim ómem tências.
noL^emn .flíh °U^'U ' ""f "d°- ¦qUC m^ece toúa. a confi-' Ücsvirluando assim os in-
R^L^M^e^-rPHl^-r^-Bnçai disse o sábio, tudo tuitos da conferência inter-

lido o
L-liarcot acerca do congresso multidão de fanáticos queda exploração antártica que constituem já um poderosoos belgas intentam efetuar exército bem armado e pron-em Mons no mês de Maio. to a entrar em luta.Disse aos belgas: «Si que- Dizia-se aver receios derem explorar as regiões do que mui brevemente se desse
polo sul, dinjam-se para o um encontro entre tropas dosul, e nao para oésteestee a sultão e as do príncipe re-Ies»p, como tencionam faier * ''
contornando o circulo antár-
tico.» O projeto belga pare-ce-nie destinado a não ter
êxito.

Sir Clement Markham re-

pcdregulho : significa „c
qu(^ recebem com .gosto a palavraquando a ouviram, e estas nãotem raízes; porque até certo tem-
p,o crêem e no tempo da tentaçãovoltam atraz.
v E. a que caiu entre espinhos,estes são os que ouviram, porémindo por diante, licam sufocados
pelos cuidados e pelas riquezas, edeleites, desta vida, e não dão fru-lo. Mas á que caiu em boa terra,estes são os que ouvindo a pala-vra com coração bom e muito são,a i.etecm„c dão fruto nela pacien-cia.» , • ... . ' , .

RELIGIÃO
Evangelho dò Domingo

«E como ouvèsse concorrido«m_ crescido numero dc pessoas, e
ri, nf n S0'>,ilas a Jesus aâá.ides, lhes disse Jesus por si-

,.? : Saiu o que sériieiàá
unSrt scu.8™° í e aoscmeál-o,unia parle caiu junto ao caminho
orW"'i8 a'comeram as avesno ceo. L outra caiu sobre pèdre-«o o, e quando foi nascida, se se-< ot porque não linha umidade.& •> outra caiu entre espinhos : e

Boletim Meteorológico
16 DE PEVEREIliÒ UE 191-6

AO MEIO DIA MÉDIO DE. 6REENWICH
Observárõe* feitas na Capiluma ,t„ Parti

Evaporação à sombra— 3,1.
Espécie de nu vens-cumulos cirruscumulus.
Quanticiade—5 partes.Nebulosidade—meio nublado.
Estado atmosférico—sombrio.
Meteoros,-nevoeiro lenue-baixi».
Direção do vento -E.
Força— fraco.
Estado , atmosférico dá vésperaincerto.
Temperatura máxima da véspera

30,0. . , 
" '.. '

Temperatura minima—24,0.
Temperatura media—-27,0.

Chuva recolhida não ou vê. ' '
A noite ontem chuviscou relan-

pejou várias direções.
AO MEIO DIA MEDIÓ DE GREENWICH

y, . .•...^i.raoajia.'
,. , -DIA 16

Pressão ao ni vel do. mar, 63,0.
Direção do. vento, NE.Temperatura do ar, 27,5.
Força do vento, muito fraco.
Temperatura molhada, 25,2.
Nebulosidade, .quase nublado.
Temperatura máxima de ontem,
\ 28,5.
iAtmosférico, incerto. ,, _.
Temperatura minima, de ontem,

i 24,8.
Meteoros, X.
| Relanpejou correr noite váriasdireções, intervalos.

j 
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: Imposto de Licenças
! Por todo este mês paga-se noTesouro do Estado o imposto ;de
licenças para instalação o, conti-nuação de estabelecimentos co-nierciais e, industrias agravado
com a multa de I0»/o independen-
te de requerimento, de conformi-
dade com o Decreto n. 289 de 15de Dezembro de 1903.

Sódrigo' de"Áraujo JwgQ
ADVOGADO

RUA DO PALÁCIO N. 28

~TT

belde.
.Outras comunicações ve-

ferem que as tropas impe-
riais constróem obras de de-
fesa, em previsão de um ata-
que por parte do exército docoidon que foi Bernacchi o pretendente qiie, ao que se

primeiro que se lembrou de supõe, caminha a marchasutilisar os automóveis numa rápidas sobre Fez, para seexploração antártica. apodçrar da capital marro-falou em seguida dá ex- quina,
pedição britânica projetada
pelo tenente Barn, que ten-;
ciona dirigir-se ao sul do
mir de Weddell, afim de
descobrir si a terra de >)Grã-~
hamí e unia ilha ou uma
parle de uma continente. SirClement Markham pensa queo polo sul está situado no
cume de uma das montanhas
descobertas pelo capitão
Scolt.

O que se passa
em Marrocos

\
De , Manilha chegam noli-

cias relativamente á atitude
assumida pelo pretendenteao trono de Marrocos,, rival
de seu irmão o Sultão Abii^
el-Aziz. ;

O irmão rival aproveitou
a reunião da conferência de
Algeziras para, novamente,
pôr-se em ação , contra o
atual soberano, fazendo ativa
propaganda entre varias tri-
bus marroquinas e principal-mente entre os rifenhos, que

DR. DOMINGOS CAR00S0
WKDIOO

Consultório:
RtJA DO COMMERCIO

Nova Historia ílo Brasil
ROCHA POMBO

f»(<f«*f>irv-

VCE SOLI

Tcm-tc ahi, negro mar de lágrimas amargas!
Desesperança, oh mãi dos náufragos*' davida,
Estende sem temor as luas asas largas
Sobre esta alma sem fe, tão mal compreendida.

Jã não posso lutar; sucumbi ás dc 'cargas
De raivoso Aquilãoi Como uma não perdida,Alijo do meu bordo as mais preciosas cargas:—O riso, o sonho, o aníor, a delicia da vida!-

Alegria, outro rumo! Esperança, outro nortet
Que a bússola endoideça e outro paiz aponte!—A paragem glacial e lúgubre da morte!

f . li

>ri,.Coragem. Nem siquer se contraia um sò músculo!
Quero vôr apontar no sombrio orisonte
O tristonho lilaz do ultimo crepúsculo!

[''P
,--í ,", ü3

Terrivel naufrágio
Cento • e cincoenta vítimas

Comunicam dc Vitoria (Colom

AHISTHÉO dc ANDRADE.
mÊÊSSÊsmmmm m.

7o distrito
O nome do general que foi

_. ...__._., ^.l)K„,i- exoneradodo comando do 7o
bia britânica), que o vapor «Va- distrito mililuré José Joaquim
S,^eoldirigia aSl f'1"1"- de Aguiar Correia é hão Ser-eco, com 94 passageiros, e b0 ^eAo . Correia 

' 
como saiu

ontem publicado. ',.''
. com 94 passageiros e 60

omens de tripulação, encalhou à
meia noite de 24.de Janeiro, nos,
r cifes.da costa colombina.

Foram numerosos os passagei-ros que sé afogaram, quando ten-itávam alcançar a terra"a nado.' O
navio, que naufragou sobre reci-
fes, esta completamente perdido,Ura escaler de Salvação pôdechegar a terra e nove omens que I das as suas margem è inva-
ir""Ç°«*5!!!^J?Í2^,?u,?:1??i? !<*»" impetvosamente Beimon-

Inundações^
Na Bahia, o rio Jequitinho-

uha, avolumou-se de modo
extraordinário, cobriu to-

omens ficaram isolados sobre um
rochedo;era-lhesimpossível voltar
a bordo; durante a maré alta pre-via-se que seriam arrebatados poralguma vaga, no caso de os não
poderem socorrer.

O navio naufragou em conse

le.
. Os pontos baixos dessa ei-

dade estão completamente
inundados.

Em Itaperuna, Estado do

FASCICULO..., - Í^IUÜO

COM 0PARA ASSINATURAS TRATA-SE
Agente Geral

NO ESTADO DK AL, AGOAS
CBcmoel Q. da Tonseca

LIVRARIA FONSECA
MACEIÓ'

Associação Comercial
São diretores da Associação

Comercial durante o mês de
Fevereiro o.s srs.
Melo o Inácio Calmon

para o
nossos

Domingos

Azulina,
mercial.

sò no Bazar Com-

„-.. — se n. ;...¦ " —;  —
qúcncia do denso nevoeiro. Os «'O, caiu uma giande manga
sobreviventes que desembarca- de água. ' '.,. !ram em Vitoria declararam quei 

' 
,' _i__i d'dP"a maioria dos escaleres do «Va- j : ' '"W_^_ " _ ' 2£*' '•'•!_

lencia»,'foram projetados a dis- 'rara O norte
lância, quando se deu o choque,! D™»»:-»-» «™ u-e foram completamente destruidss" ^ariirâo amanha
pela ondas. Estado do Pará òs..."Segunda as noticias recebidas conterrâneos drs. Carlos Pon-
pelo cNew York Sun», morreram »es P Franoispn Jiií»á
pdo menos cincoenta pessoas. A1 ies e rrancisco JUCa.
ultima ora, soube-se que muitas r , via8em> r. ,, ',' , !
delas se encontravam ainda a'
bordo do «Valencia«. Apezar de
aver .pouca esperança dè ás sal-
var, por causa' dà dificuldade de
se aproximar qualquer embarca-
ção do navio encalhado sobre os
refices, com o mar tão bravo.par-,
tiram para aquelas paragens dois
barcos salva-vidas alim tle prestartodos os possíveis socorros.

Xarope Peitoral Creosotado do
Or Pedro Loureiro.— Cura tos-
ce, iniluenza, rouquidão, bron-
shile c evita a tisica. Frasco 2*000
ni.OGAKIA E PHARMACIA CALMON —
Maceió.

Maçonarla
No dia 21 do corrente a

loja Deodorò da Fonseca fará
uma sessão magna de inici-
cíaçao. i ,

Companhia Pilarenee
Rèúriír-sé-ão adÈ) do cor-i

rente çs.açipnistas^da.Cooi-'
panhia Pilarense de Fiação e
Tecidos para elegerem dois!
membros da Diretoria.

96 FOLHETIM DO «EVOLUCONISTA»
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diabos ! nos tempos em que se suprimiam
os inimigos,assalariando assassinos;

«Não tem éla de poupar o nome queusa ? Falou, ha pouco,;do marido... Ora !
si êle vier pedir-me satisfações, não recu-
sarei um duelo.

.Um coupè estava parado á beira do pas-seio. A condessa meteu-se nele, e, depois
dè têr dado uma ordem ao trintanário, a
carruagem seguiu em ; direção da. Mada-
lena.'Ricardo viu-a afastar cora,uma espécie
de;ihefavel alivio ; depois, fechando á ja-nela, pegou no chapéu, íki pasta de mar-
roquim, apagou a luz e,; desta vez, saiu
dos escritórios do boülevard Hauss-
mann.

Durante o trajeto,' esteve absolutamenle
só no compartimento de primeira classe
que tomara.

Encostándo-se a iim canto, com a ca-
béça deitada para traz, os olhos semi-cer-
radòs, numa posição favorável aos deva-
neios, Ricardo, contra sua vontade, pôzrsea pensar no que acabava dc suceder-
lhe. • Z".v. n : =

lornou a vêr, não1 sem sentir um cerlo
terrôrV o rosto convulsiohado de" Mariana,
os seus olhos fulgurantes, os seus lábios
tão vermelhos, crispaclos pela cólera, Ri-
çardo comoçou a tremer.

ml
CORAÇÃO DE MULHER '93;

Pagará caro lesstí)

' -'' .:¦¦ ¦ Z
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Z-Z'.y-Zyy:',.;.,: <.Zy.Z;2Íi-;.._ .[¦¦...-. -Oe,

desdenhado de mim. I
desdém. ,. ; (o.:-.\- ¦ ¦¦..

Monestrange saudou-a,CQm um respeito'cheio de,ironia. .,.]'. ^ .;#¦'
.— Perigado, por me. avisar, minha ?e-nhôra tomarei, precauções.

Sim, Ricardo, tome-as, porquê é eri* 
't

tre nós uma. luta sem quartel. . Atéao úütimo momento da minhavidaitodiá-íò-eií.r
fique sabendo. I ;f * -rSí PpvMHa apenas üm momento que dizia'amar-me apaixonadamente ! Gomo a* mu- ¦¦
Ihéres são violüVeis! São pér0<íás como as«"das, disse Shakespeare. Prefiro essa,atitude k de ha pouco.' Penso que assim, r«io menos, é franca, e conservarei a recor-daçao de a têr visto sêr sincera duranteum minuto. ..'.\>:ú . ^,v, .».i*

Dirigiu-se para aporta,.; entreabriu-a edepois :, ,• , .,, , „. - --.-.n *"¦ -.xSve" : crtt%
-^ Julguei que disseriíoíb 'qu^^ihhà-1'

mos a dizer, 'nãòé verdade,1" Sra. condííssau'de Roçhester? Ficar-lhe-ia, pois muito !
obrigado em sair de minha casa, porquême é infinitamente desagradável, depoisoo que se acaba de passar, arsua- iÁe-Psença.jT^ ,. . :-UiP~ ^i.w Pi ^£-,^0,Ela rugtu, fero: :Covarde ! Trata-me desse modo,
porque sou mulher. Repito-lhe que hacie pagar essas injúrias, esse desprezo çonj
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.W,"áh>:ifíá'i^i8iáwá^JiÍ^^ • •«.* ffw, r«li>o de íttfrf

Sabatinas
¦—Mieslnha, estou tremendo de

Mo, tenho medo I Acorda, acorda
gaèjiraia I.-.. ¦¦¦•:"-:-. ¦ .^¦i

>i;.-",': Ea loura creança de seis annos,
g*om o Olhar esgazeado, as mãos
1 «Apólices, no fundo de sua cama

«Inha alvínltente, começou a so
^ffiiçar, entrecoitando pbrases de:desespero e de horror,

v Afastem esse gigante ; elie mala

j. QU«r quelmal-o ; Iras um fncho
«cceso na mio direita... Não náo
o segure pelos cabellos I

Meu Deus, maniâesinha, elie vae

tritals de agricultura, 277 ao»
ciedadesdeagrteultura,l42de
òrtlcültüra, 30 de vi ti cultura,
29deaplcultura,14 de creação
de gado, 13 cooperativas e
maiaMQ diversas, ocupando-

Quede semsaborias, quede des»
illusães que de terrores abafa-
dos nessa leia incandescente e In*
visível que enlaça, em suai anis-
tetaoses centublicadns, cada par»
cella «Io planeta. Bellos sonhos,
tenrtflcu visões, ausências mo*
mentaneasda nossa tndivtdua)l4«&>.. . . -. ,
de, iosos.vloftintos, intótyrios in- se dej interesses agrícolas,

_ sondáveis, um sem numero de cou- tudo admiravelmenle servi-
,. sas lançadas ao destino pela forç*. j0| apoiado e uuxiliado por
j 

raotrhdatclepathiat ;4l:'Wi3b»JÍ-f è^Ütras #ÚBU-

^°±T?„^,nn.?Z«uaí& I Resta dizer uue o dinheirosem que o sorriso nos desvie do «..^^^.«^j,. euSkim Hr. «»:„»„
pensamento, evoquemos uma pa^^nm^stado, pélM 5Vtiçaixas
ginnreligiosa.da vida de Antônio, regionais de crédito e suas
o frade lisboeta. 1:161 filiais é fornecido pelo
k^±í?^.^±S^-?i^-govérho, qúe^ptíá^ebd&ia máxima fé e concentração, quan- f* _. J^ioònr -a. a â:.í.f

nn- i. u» niM-h* i ? ,,nPrt. do súbito extinguio-se a sua voz, "?arço de 1899, pôs á dispo-
7%I^Í^^5L«^iiÍho . í«í ajoelhando-se no pulpjto. Os mfc siçâo rdjpsr caixas^ de crédito
jovejlnilftsobresaltada, que n-»ulos corrèram niorosòs, suece- quarenta mi tiôes dé francos

Tllepaf |6^ÍÍ#
Rio, 17.
0 coftselho Ificumbl-

do de julgar as praças
4que se revoltaram ~ na
Fortaleza de Santa Cruz
pronunciou; ; 13! trevol-
tosòs a 30 anos e des-
|pronunciou 61.-.-. ¦-..-¦-

ElA.frotlÔESl

HeCebioSegulnt«yucrl^tiiRio:
Efusivas saudações.
Que pòr estes «lias
srrulgcn>8 de ris

nha priniavéh». de
íTA,

Previdertdla Alagoana
- Sa sessão de orileni foram acfii

tos ponto sócios dessa¦ Uiitanitárl.i
sociedade ossrs. José Jomiiiln
Olá» tiraga, iWistio Manuel ,SilVb, Frflricisío Cósar Pinto, díNatallcio Caiilboim e Joiuiniiú
tferrelfa do Araujo Plácido. ' "

1'oraiil eliminados par falta '

Í»M^"3; Gia&í^1" -'*

^^.%L«^f»T^i.rin.in ihP Uiam.se j* no quadrante do tempo la~ÚFnco

¥E2H28l-^h: Em todas as physlonomias dos. juro I
i-^fih-«c km fiéis, esumparain-sc a anciedade ,

ÔWhorem **aJ^$$!t ^ o d^soce^^ntreòlhavam-se.' -

i, que é que sentes T
, cnegando-aa '

|^d> beijos a fronte,
nal-a do horrível

A menina, cingindo-lhéos bra

i Foi reformado1 o ai-
de França, 8emjnirante Borges Macha-
frVTd . ¦¦O-XtXXi UO. ' :.A. ¦.- = ';' :.

ouvidos:-
vi

olhando freqüentemente para o;
[' púlpito. O que teria suecedido?:¦urrou-lhe ainda aos

que ò menor movimento pertur- nP^' 49 ."5**"*- •"¦i?1^?**
¦ Rio Grande do Sul, nlrepsla.

guraas pa|a-i D. Claudina Fiviniha. da
V?E d^sprendendo-sesubitamente %£J^S$™:dos braços que a çingjam, deu ^HffiSnAilgi
im&$££"£ttn«^ i nhi vras, já se dispunham

Cemitério Publico
Foram sepultados nô.ôe- baixando,

cidade:,
naturah*!íA

O rio Paraíba continda

fíâUuSlé d. Mmervina dé Oliveira,
o rlsó irônico

|(li!
C

—Estámorrendo queimado! Ohl
íB,7t!^',,WH»,^';-Pw^l^-Ata«ll(lade suspeita, quando o
paisinno i... ^ „„.„=„ pregador readquiria os "movimen-

-Açudam l j^tou'^jabre mae - 
Josferguena^ transngurado.

;presa igualmente dc^mterrorinj _lFu* MiWr meu paifque esta-
voluntário. Acendam o gar I De- Uva condemnàdo injustamente.

E continuou sereno e impassível

. . .- a verificar sirva, 65 artos, viuva, naturalo que havia de anormal nesta es- - '--

Um tübercü|òso no 3o
grau melhorou com o

pressa I

¥FF

m
&-.

&,;•;

aic-:;F-

¦ E, chamando pelas pemi^ 0 8eu discurso religioso, diante do.casa, em «u«ob^.»m-- auditório assombrado pela extra-
fWwJivo. olhou para a Olha que nha-rtvc,a ào 

* .
tiioha desmaiado. ¦• ./.;.. -Coíno explicar essa ausência
S":P«;c'wment« »..hoía ^Uih'' de sua pe.rsonalH»'»» «"¦"¦'»"»
pda explosão na bahia de Jacue-, atteslanP 

rpelos

^""íí* . -^,.-'''- • ¦"••."'', dessa época?-iJm joven oiTicial que, Jiavia, Uraa ^onlbra
pouco, palestrara com os seus ca- , „ó que fcchoílmaradas. na maior vivacidadeeale fúlando-se no do
íria^diriglu-se então jpara o seu condemnado ,, que,

da Paraíba do Norte, çòriges-
tão: cerebral-.:íí - -¦

Clotilde, 18 meses, natural
deste' Estado, febre pulustre.

A questão Franco-
Venezuelana

novo medicamento
dr. Azurem Furtado.

do

D. Terôza Lessa

Faleceu nesta cidade a
.... ;cxmá. sra. d. Teréza Barreto

As noticias de que na frança es- residente em Bebe-
.----.- -.- , tão se dando graves aconteciineh- ^essa, 

. resiaenie em neoe
acontecimentos tos fazem voltar aos politicos é go- douro.
-_ 'vernantes esperanças de que o. Aos seus filhos e netos en-

To SiSo-iho?! SSí^Í^I víamos nossos pêsames
pobre velho

fe-

m

teno e re-
soluto, via junto* dé si o seu lilho
frade a palrocinal-o em uma cau-
sa injusta • desesperada.

F-O-F. Paula achilles

DR. ERALDO PASSOS
MEDICO

RUA DO LIVRAMENTO N. 28
Consultas—1 as 8 <la mtmh~

O mutualismo agrícola
em França

I Em um artigo do deputado
iLucien Hubert, relator do

liche, quando, ao olhar a quie
tude do mar e as sombras esmo-
recidas das rochas que o circun-
davam, sentio-se preso no, lomba-
dilho, attrahido por unia visão
.terrível.: A sua joven esposa, louca, des-
grenhada, abraçava, com arrah-
cos de fera, a sua única filhinha
de seis annos, que se debatia ao
amplexo de aço, chamando por
elie em gritos angustiosos, dolen-
tes, com um frenesi dè soccorro
Immediato.

Passara a mão pela fronte e,
.sem poder repremir um movimento
de expansão, refere ao amigo que
lhe sobreviveu, a extravagância
desse phenomeno. „ » • i.-Boa noite 1 disse, e retirou-sc orçamento, de agricultura:
taciturno. f ancês, para este ano, e pu-

Logo depois, movia-se no lur- blicudo ua excelente ilustra-
5íI.h!0ndS 

"Tô..MÍwa "P10^"1^, çào «Férmes et Chateaux»,couraçado Aquidaban. ! niln,ero de 5 do niés pesado,

: culdades presentes no continente
seja forçado á entrar em um açor-
do cora a Venezuela conciliando
dignamente os interesses de ani' 
bós os pai zes

Matadouro
Abateram-se no dia • 15 para o

8 por-
sucessosdalFjançaoca 1 ¦ njulospé- 

^ \^^ 4 porcos e fcar.
Igreja dó Estado foram levadas ne,ro

fiara 
bordo dos vasos de guerra i

rancêses em La Guayrapor um

As prUeirás comunicações dos ™"s"mpn^PÍrn° ÍB bois'
sosda|Fianca oca 1 nudospe- cos e 1-PPrneirOi,

Ia aplicação da lei da separação da '

De 1 de
abatidos:
Bois

RESUMO
Janeiro atè ôje foram

709
260

•18 i

Dia 17: .9 bois, 5 porcos e 1 car
neiro.

negociante francês, devidamente
autorizado pelo general Castro. ,

Nestes últimos dias o presiden-
te na Republica tem se mostrado
menos intransigente nas determi-1 Porcos
nações dadas relativamente aos Carneiros
navios franceses ; assim.que con-
sentiu que para bordo do'cruza-
dor Desaix, onde à alguns enfer-
mos, fosse levada provisão de me-' dicamentos. ¦¦'.•? •"¦..'-).

' Permitiu também o general Cas-r
tro que empregados civis; dos
mesmos navios fossem á terra í .k™'? nn/irpC
faze: provisões de viveres Irescos is°Ole i-uuuits.

cheios, _ -
e escarninho esteja
constantemente, inin-
lerruptamente, a brin-
enr-te, todo festivo,
& llôr rubra e sangui-

nea dòsrublncos lábios 1...
Que a negra Dôr, ó restivp Lsiüo,

riüO aclie albergue confortável- no
sacro e augusto templo do leu
peito dc moço apaixonado, tle
apologista Intransigente eincondi-
donnf das morenas deldades, que
muito te estiTiám.

O' LimiO gentil biíarro. LBRio,
deHfralde(ttos, as VifaCÔes Vésper*
tinas, nos mastros rubrdsda sobe-
rada óALtíoW, o pavilhão doiradtí
e saílriíio,'-dos deuses invencíveis
dò altivo PAOóor e da magistral
poi:ia ..Anunciemos com toques
estridentes c marciaes de famfar-
ras unisonas e trombêtas énsurí
decedoras, a aproximação ruidosa
c célere do pomposo cÀnNAVAL,
festivamente degre, triunfalmente
belo.. Não deixemos nem uma nu-
vèm pequenina c cirierca escure-
cer, por momentos, o cóo turque-
sino dás nossas ruidosas alegrias!
Sim, a propósito de nuvem inevi-
lalvelmentc teremos uma soinbri-i
amente negra; que muito e muito,
me conlristarã 1 Já deves saber
que te quero falar da Fcnix de
outr'ora, que em tempos outros
deslumbrou com a magnillcencia
da sua augusta'riqueza toda a so-
ciedade maceioense.

Sim, amigo, os prognósticos ta-
tidicos dc alguns cronistas carna-
valcscos, tornar-se-ào uma reali-
dade: a penix morrerá brévemen-
le. Em segredo, aqui para nos
simplesmente, ouvi dizer algures,
que os srs. fenianos irão passar
o próximo carnaval, sob as águas
da lagoa Manguabã, bem chegadi-
nhos á lama do crustáceo^sururu
(com a devida vénii do.Fernan-
ues) para não verem o ruidoso
triunfo da ultra omnipotente ter-
psicore, a vitoriosa da atuali-
dade I...

Aniy3rsario
Faz anos ôjè-o aplicado c inlc-

ligente aluno do Colégio» m dc
Março», sr. Antônio liamos dos
Santos. X

Parabéns. /<-
ODONTAL01NA CAL^tON 4ÍT

medio infallivcl contra dor du-
dente. Frasco 10000. Drogaria e
Phmáeia CalníOíi:^' macisió.

CITADAS
As publicações feitas nesta parte"Erõlueiotiista" nãi estão sujeitas á

etnsuru da redação que por
ilas não se responsabiliza.—L. LAVENÈK

do

Evangèl íca

Câmbio
Até ás 2 oras da tarde de

ôje vigorava a taxa:-17 3/4

t . A „. , , . l<5-seque erajulho 
^'1905 Euotrópla Jaràgtiaense

Leis do occultismo psycbologi- existiam em rrança o:94l (I) ^íi—'—: - - - - cn ainda não discutidas á luz clari
vidente da razão. Como esse faeto,
reproduziremos innumèros de to-
dos os matizes na vasta série dos
phenomenos telepathicos.
. E' o telegrapho s«ra flo do pen-samenlo humano. São as afflni-
dades dos apparelhos de consagui- . ,
nldade.de affectividade, nas suas o das congeneros
vibratibilidades cellulares, con-' sas,
sentaneas dessas outras ondas hei-, Em 1904 diz otzianas, movidas então pelos agen-
tes psycho—physiologicos do nos-
so eu, em transmissibiíidadc dirte-
ta, cosmologica.

Poder sobrehumano que vincu-
Ia o espirito á matéria e que se
desdobra pelo espaço, ligando e
desfazendo, estabelecendo corren-
tes de alta tensão e freqüência

.ininterrupta, nos seres animados
que baloiçam nas águas, ou g:d-
gani montes e vallcs a procura da
perfectibilidade humana.

Do ilustre presidente, da
sociedade Eliotrópia Jaragua-
ensè recebemos convite para
assistirmos à festa que fará
no dia 25 do corrente.

; Gratos.

Passageiros

Ontem, desembarcaram do
paquete* Castro ãlvc-, vindo

sociedades de mutualidade
agrícola.

Já é alguma coisa, 5:941
sociedades de mutualidade
agrícola, mormente si com-
pararmos este numero com

portuguê-

ilustrado
relator do orçamento, 54 cai-
xas regionais de crédito agri-
cola com 1:161' caixas filiais'do Norle, os passageiros se-
realisaram empréstimos na'guinles:
importância de 30 milhões de | Do Recife: José V. da S. Sil-
franco"-! Ava, Frederico Williams, J.

E deve mencionar-se a Fonseca,Manuel Cardoso dos
exislênciíi de mais 4:200 asso- Santos e sua senhora,
ciações sindicadas, 3:049 sin-; Em trânsito .'12, sendo de
dicatos, 804 associações dis- 1* classe líí c dc 2" 17.

Libra I3$521
Franco $536
Marco $663
Dólar 2$783
1$000 fortes 3$042

Farmácias
Estará ôje de [prontidão a far-

macia Braga.
Amanhã estará de prontidão a

farmácia Calmon. '

Liceu Alagoano
Por motivo dc moléstia passará

o exercício do cargo ile fiscal do
I governo federal no Liceu Aiagoa-
I no o sr. dr. Costa Barros, deven-
do ser nomeado interinamente o
sr. dr. Inácio Calmon.

Falecimento
Faleceu na Casa dc Detenção o

alienado.Manuel Ciriacò do Nus-
cimento.

_J Niger Deus
Presadissimo colega oe amigo

NIGER.
Agradeço te, de coração, as re-

ferencias honrosissimas,aliásiruc^
reeidas/dirigidas ao úmile e obs
curo cronista que sem a devida
competência dirige esta seção.
Poderás bem avaliar a censura de
oue seria eu alvo si porventuradesse á publicidade o tina) da tua
delicadíssima c muito atenciosa
missiva. *
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que me tem tratado. E' veidade, sim, é
verdade que lhe menti, que nunca deixei
de lhe mentir. Sempre o odiei, misera-
vel imbecil, ugtienote fanático... e arre-
pendér-se-á algum dia, com lágrimas de
sangue, de me ter ofendido assim...

Já disse tudo, desta vê/.? — pergun-
lou Ricardo com grande tranqüilidade.

Tanto mais excitada e furiosa qüanlo o
seu adversário se mostrava mais ínipassi-
vel, a condessa, aprumando-sc com alli-
vez, ageitou com um gesto magnifico a es-
tola de zibelina; depois, medindo de alto á
baixo Ricardo, disse-lhe, em fôrma de des-
pedida :

Será tudo, depois de lhe ter dito o
seguinte, sr. de Monestrange : Durante a
sua vida, de cada vêz que lhe acontecer
tinia desgraça, lembre-se de Mariana, con-
dessa de Rochester !

«E, agora, adeus.
Pariu como um turbilhão, deixando a

porta aberta de par em par, atravessou a
ante-câmara e desapareceu aos olhos es-
pantados do continuo, emquanto Ricardo
tendo ficado só, se dirigia vivamente para
uma janela.

Uf 1 — murmurou éle. — Ha |neccs-
sidade de respirar um pouco dc ar puro
depois de tais visitas e nunca a sala de

meu pai, em Versalhes, me parecerá lão
alegre, tão graciosa como esta noite.

«Infelizmente, perdi o comboio e só
muito tarde verei os meus, que, com cer-
téza, estão inquietos. Imaginam, sem dú-
vida, que me sucedeu j qualquer coisa e
serei obrigado a ocultar-lhes a verdade.

«Não lhes posso contar que esta mu-
lhér veio aqui mesmo perseguir-me.
Seria forçoso dizer-lhes que níe amea-
çou. .

«Que terror não sentiriam a mama,
Dionisia e a meiga M iria Teréza I

«Não, nada direi, dando como pretexto
da minha demora uni excesso de Iraba-
lho.

«Haverá muito tempo para nos inquié-
farmos si a condessa quizer levar por di-
ante as ameaças que me dirigiu e que me
parecem simples desabafos de mulher ca-
prichósa.

«Por mais que pense nisse, parece-me
que são simplesmente gritos de furor de
uma alma vingativa e que seria pueril da
minha parle ligar importância ao que éla
disse.

«Nada lenho a receiar... julgo-me in-
vulnerável na minha onra, na minha pes-
sòa, e estou certo que esitárâ ante os
meios violentos, Já não estunos, cum-os

Estou aqui amigo Lerio.

O Carnaval deste ano
E' melhor que o de Voncz',
Segundo o meu belo plano,
Trará ao povo surpresa.

O Guimarães do Colombo
Anda com grande segredo,
Bandeiras, azas dc pombo
Prepara já muito cedo.

O seu Arsenio Araujo,
Anima a. rapaziada,
Ativo como um marujo
um noite de trovoada.

Quando o Wuchcrerdiz Camone,
Do Café vai arribando,
O Flores chama-lhe ó Jóne
E vão conterenciando.

Combinam os preparativos
Chega o Souza e diz c bom ;
Lá se vão todos ativos

. Em procura do Calmon.

Só queria adivinhar
A tal idèa estudada
Para ir me preparar
E pcgal-os dc emboscada.

Mas eles são tão sabidos
Que não se percebe nada
Canço de por os ouvidos,
Só ouço o som dc emboladas.

Chico Embolada.

A's Egrejas
e congregações Evange-

lioás e ao Publico
r "Todas as cousas são puras- para os puros ; mas nada à

puro para os contmuinnrios é
infiéis". (Eps.dc S. Paulo e
Tjtd.càp. I, verso lõ)

E' justamente o que seda de
mim para d libéllo diffamatorio a-
baixo transcriploe delle para mim,
redigido pelo missionário Salomão
e assignado por uin que comia
comungo á thêsi 1...

. ~ «PARECEU
Presadostrmãos -.

Tendo a Egreja approvado a
moção de re onsidcraçáo d-.i as-
sumpto que trata da concessão ile
cartas demissorias, ao nosso ex-
pastor Sandes e sua familia, e es-
tando agora em ordem a ap esen-
tação de qualquer proposta sobre
o mesmo assumpto, venho, com a
devida licença, apresentar o se-
guinteque de cjo^ preceder com
algumas observações :

I» Ninguém ignora ò proredi-
mento hypocrita do Sr. S indes.
com relação à questão, do dizimo;
isto é que emquanto amaldiçoava
aos anti-diziimstas elie mesmo tal:
cousà -nãopraticava; como se pode
verificar pelo testemunho do lhe-
sourciro da egreja, justificando a
a exclamação de S. Paulo,: í'n,oh,
homem, quo julgas os que fazem
lal coiisa, cuidas que, fazendo-as tn
escaparás ao juizode Deus ? Rom.
2;v.3.

2» Poucos talvez ignoram o fac-
to què o nosso irrnãò secretario
ao sr. Sandes si pagava o dizimo
elie descaradamente e sua esposa
áffirmarain que si.o è de Im«1q,
não temendo o juízo de Deus como
aconteceu a Aninias e Sáphira,
mentindo sem necessidade, quan-
do a E^cripturá claramente affjr-
ma que' nenhum mentiroso herda-
rá o reino de Deus ; Ajjoc. 21 ; 8.

3o Todos os irmãos ja devem es-
tar a par dos factos que o sr.
Sandes, para poder ir a Maceió,
usurpar o logar que de direito
pertence ao Pastor Falcão, náo
trepidou em trahir ps nossos ir-
mãos missionários, preparando e ile

Sairá amanhã ás 3 órás tarde
um formidoloso Zé Pereira do
abalisádò e conhecido chaleau,
estando á frente desse barulli-.) co-
lossal, o sr. Ministro da Cavalaria
a Pé, que è o simpático e estupen-
dissimo folião João Miguel.

Será unia eslrovénga dos diabos.
d Leuio

Casa de Detenção
Foram ontem recolhidos 2 indi-

viduos c ])ostos em liberdade 4.
Dc 1 " de Janeiro até ontem fo-

ram recolhidos a esse estabeleci-
mento 10Ü indivíduos e dele 'saí-
ram 105.

' PUÍSÕESDE ONTEM
Por distúrbios : João Gomes ila

Silva e Fràhcèlinò Nascimento da
Silva.

Beneficente
Na

cicd
rá.a sua nova diretoria
corrente ano.

Postal
a próxima segunda Tcira a So-lade Beneficente Postal elege

para

compactuando com um grupo
revoltosos na Egreja Baptista de
Maceió para se apoderar; dos bt'ns
pertencentes áEgreja c à missão;
trahir ao pastor Falcão que com
elie entrelinha correspondência
fraternal ; trahir a nós ában lo-
nando-nos de um momento para
outro, espalhando, ao rejirar-se,,
uma semente maldita; vergonhosa
e maliciosamente ; como também
trahir um dos nossos irmãos q»?
lhe éra muito affeiçoado e soiic
quem ellc atirou a culpa dc seu
acto miserável, vil e baixo epiando.
ao contrario, o amigo se tinha cs-
forçado para que tal cousa ellc
(Sandes) náo fizesse, provandorse
portanto ser um mercenário e nao
pastor, um irmão falso e trahidor,
um caracter baixo c desprezível,
indigno do nome de Christáo ;

t" Poucos talvez sabem que o
mesmo Sr. sandes illutíiü a bpa ic
da Egreja dizendo que o nussiona-
rio Salomão lhe tinha escnpto oi-;
ferecendo-se para facilitar a ma
delle (Sandes) para Maceió quando
propositalmenlé supprimiu a coi.-
diçao estabelecida pelo íuissiona-
rio que mais ou menos nizia : se
elie (Sandes) estiver disposto.'para
tirar o escândalo daquelle grupo
revoltõso ; porque, temos certeza,
que esta Egreja sabendo dessa
condição, nunca teria concedido •
cartas demi?sorias para ura grupo
revolucionário c perverlido ;

5- Outra cousa que a Egreja «ie-
ve saber é que emquanto o ai-
Sandes estava recebendo o salário
da missão, ellc, abusando da con-
fiança que se depositava neut
como pastor desta Egreja, tomo-11
os nossos Estatutos, copiou a=>
p rtes que lhe convinha-e-torne-
ceu-as aquelle grupo revoltos"
para que fosse registrado com -í
relação dos objectos e bens per-
lencenles à Egreja cá missa», v'°"
lando assim o art. 1D2 do Código

o I penal sendo punivcl com um
' trez mezes mezes dc cadeia;
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"7 Aláiii de tudo Isso tiodcMiostrnbnlhos na fcgrcjr
hií Tw o sr. .Sandes p/oposi-. tíliristãd para cdni
VraleldoldU o,«'diundameito '¦'"n Imnbcm o Ô, toniartdo pura

^'^..'"oSsentluUlótiol^glti:
o.bjeclp. qttií nao llicsi. sem

ilio ildnoj
«erlcHclulii 11 

7. fiiInlnldiUc é 1.ftítíiatí (Jüd tt
ifureln «albn (|ue ;) grti|>a: q te d
Br sii Ino» foi chcllnr ó um ajntí-
h nitínlo de ctíntcnciosos, inimi-
S í causa acDeü?,ilrniàôs,fal-
f . i;èòr(féii;tís,lUrbUlcntosi pro-
Soros «le dissençüdâ u cãenndd-°contra 

a doutrina, dos quaes ó"snirito-Santo nos aconselha des-
tlaV: Hom. 16;1.7, e que nós, como
Küciii Haptista nao podemos tra-

damas irnlur como lireja 1 nptlsla
iVjjuliir sem sermos consldurudos
Umes a «ítltís.

Proponho pdilunto ::,.
p alie sc mil uiinulludus e çonsi-

uermlus sem valóf il» CartUs-de-
HiissnHas concedidas ao Sr. Sun-
des üstiu fmiiilia; Ac.C.i•» mie o sr. Sondes c sila família
.eían! lionsidéWdos': expulsos da

IWrelit DuilUstit , coliip indi-
(iiTds »I«S filifcoreh* lío.çtó dst mes-
ina nlé que sc arrejiendani dos
scih pccoudÓs c sejam convcr:
tidos;

der

ttiãos e a )ar«ntudos
C<lnlleiH!in-itiü dc

que se recommende ã 1? Egre-
h"Haplisla do Recilc. o deposição
(io Sr. Sandes do paslorndo das
ligrejns Baptistas como indigno dc
occimar aquelle cargo ; _ 

".
i„ mie esla proposta seja lança-

da na iicla c uma copia- enviada
á Missão Baptista Pernambucana
u outra a I» Egreja Baplistadc Ma-
ceio. ...

Nazarclb, 2 dc,Fevereiro dc
ÍOÜtí. : %-

Ai'i'onso Osoitio ou AMoniM.
liste parecer foi approvado por

unanimidade de votos.-Ermirio
dc Mello. Secretario.

A Primeira Egreja Baptista do
Recife cm sessão regular, realisada
no tlia 5. do corrente, tomou co-
nliceiiiientodeSlc parecer- e.con
forniando-se com as resoluções
tln lígrcja 11-iplista dc Nazareth,
inundou registrar n ,.s suas actas
cslciiiesinoparccer.il..

(SliNIlOit, como se leeití mül
tipliculo os meus adversários
siio nniiio os que se. levantam
contra miini

Porem, Iii, Senhor, és um escu-
do para mini, ã minha gloria, c
o que exalta a minha cabeça.)

"Porque nada podemos con-
tra a verdade sinão pela ver-
dade". (Psalmo, 3: 1, 3.-2».
Corinlh. 3:8.)

Injustamente o que se dá do
/mrecei^acinia para as cartas abaixo
cdellas para eílü :. : .

Vede e admiraei.. O, que diz o
signatário do ptirectírCácimã?%Òt-
feretícpdo-inc o seu retrato (h,mi-
litar). Vou transcrever contórinc.
ti redacção, para*''acreditarmos.
i|iic não foi ellc quem redigio d
supracitado parecer: tu\o distineto.
ii/nú/o e irmão na fò de Christo
Senr. Rendo. Francisco Sandes St.
D. Pastor da Igreja Evangélica
Bitplista desta cidade offereço em
promi de grande airíisade e cônside-
rtiçiTó.

Naznrcth, 22 de Junho de 1905.
Affonso Osoiuo de Amohim.»
Notai : lo Ao distineto amigo e

irmão na fé. "2».—Mui Digno Pas-
tor dn Egreja desta cidade. 3».—
Prova de grande amisade e consi-
iteração. ,,.

Quantos cor ições-'. terá clle I—
S. Thiago diz, assim: "O homem

¦ ,-U« nuevangelista o pastor du IWeju da
cidade de Palniares ; evungell-iíü

Íi. 

ajudante dó pastor Salomão na
Dgrejti do Recife, c ao mesmo

. tíirtjíd, |jristol; (ta lígrdj do Cdrlcs
C, ulthilaittòtllc, jidltdr ilü Igreja
dessa cidade : Constava-vos (jiití
eu, no menos, lenha sido levado
«alguma destas Egrejas, nara dis-
Clpflna?

Pc^o-Ws Uccnçiii.pnra publicar
as vossas MUI cdtlcdilüadris 1'es-
postas, si preciso for publicá-las.

Vosso irmão na fé.— Pastor Fran-
cisco Sandes»' Vede a resposta, 10 dias depois
dc minha eliminação (!) c do ne-
fundo parecer do meu distineto
antigo eirnulo, em prova de ffratt-
de estima e consideração,—ctijo vc
trato está eni tVctite:

«Nazareth, 12 dc Fevereiro de
1900,
. Meu querido e amado irmão Hcv.
Francisco. Sandes. Adeus. Maceió
. «Misericórdia, paz e caridade
Vos Ocjiiiu multiplicadas». Bespon-
demos-vds tjlle o tfosntí VlVer nes-
ta cidade foi eorrecto, como cídn-
dão; como chefe de vossa família,-
è, como um fiel ministro dcChris-
U . (Rom. 13. 7. Eph. 5: 25. 6: 4. 1<>
Tim. 3:1 a 7). OS vosso trabalhos
na Egrejn foram estes: instruindo,
com mansidão (2-1 Tim. 2: 25);
opondó-sc aos clamores vãos,
c,tc. etc, (2> Tim. 2: 10); c, pre-
gando a palavra, como maneia S .
Paulo cm 2vTim 4; 2. Os frutos
dos vossos esforços foram 25 bap-.S
Usados em 12 mczcs, c final-
mente, levantastes acspiriluali-
dade desta Egreja, que estava ca-
Ilida.

Tudo isto não vós; mas, ítgrafn
que eslava em vòs. Zelo chrislão:
^¦coídosd acha cscriplo-om Tito,
2: 10 e 3: !). Como evangelista c
pastor' da Egreja de Palinures;
evangelista; C.aiildantcUlo pastor
Salomão rta iígreja do llcaílc e
pastor da Egreja do Co Hêz—exep-
tu indo a Egreja do, ItcCifti dds ou-
tros lugares niinca ouvi falar bem
ou mal do irmão; mas como nju-
dan te do.pustor Salomão c evan-
gelisla da Egreja do Hecife, (jue
creis muito zeloso e traballiador,
E na desta cidade não preciso di-
zer liinis do que disse acima; c O
Jornal Baptista de 15 de'Dezcni-
bro do anno passado, diz que o
futuro desta Egreja era risonho de-
vfdò:aos vossos ensinos. Quanto
a lerdes sido levado a alguma des^
tas Egrejas pira disciplina, não
me consta, sinão nesta pelo que
vae narrado"rta, outra cnrla. Pó-
deis usar 'desta, 

pára qualquer fini
qúe preclsardcs. Do irmão c ami-
go.. L i

Ermirio Jooim de ///irt/ni/1, Mi-
ria Augusta de,Albuquerque»,

Não luidisciplinado como paslor
item mesmo como membro da
Egreju dc Nazareth; pois, pára
vir para esta cidade .tive o incre-
cimento dc receber deliu o seguin-
te impresso:-:,"-; *

d o hiüu zeld vossas devores cllrislflos. E nunca
oh riossos ir- rios cortslod que o iruliio llvcsse

rtd Setillor. I «ido levado n Egreja nlguhla por
ospli . tiil«'. fui 1'nll.ii du cumprimento dos -vossos

deVefcS,—|)al'il ser disciplinado.
).''«'« o Irnião ía/er desta d tiüo
quc lhe còfiVltír*. As Vossas irmãs
cm Christo-Jatinna Nttiltti dit Sil-
vti, Anlonia Nunes do Vttlle.tt

dConvcni, pois, lambem, que o
lllsfld (pilstdr) tenha bom testemu-.
nho dos ciue tísltld dti [Ara»—disse
S. Paulo. (1». Fin. 3:2,7j. Â ,

Por isso eu, avisado das hani'd£
á que o sr. Salomão in elevar-me
dirigi-mc aoTencntc Commandun-
to dd força de Policia dcNuzarctb:

«Maceió, 3 dc Fev. do 1'JOIi. -
Ill«'«. Sr. Tenente llernlogénlo' Ç.
Cabral, M. D. Delegado dc Politííd
dc Nazareth.

Minhas cõrdiaes saudações. —
Preciso para defesa de minha hon-
ra ultrajada c do meu ministério
eVang liCo dillamado, tluo dcclu-
reis ao pó dtísta qual foi o meu
viver nossa Cidade j bem como q
nieti tracíd pafa donl Iodos j si
rccebeslc, alguiria,(lddÍ"áa;ou,:mcs-
mo si ou viste a'gúma cousa Cdri-
tra mim, quc contribuísse" para
meu desabono.

ÍJcüdc|à ineconfessomuitpa.gra-
decido pela vósSil i'(JBpü.sla g pcçti-
vos me deis licença, pai d d (iiibli1
car si sc üzer necessário- *

Vo-,so amigo c creailo obriga- jdissiino.—Fiiancisco Sandus, I
«Nazareth, 0 dc Fevereiro de

ItíOO.-lll»'". Sr. Francisco Sandes. I
—Saudo-o. Attesto que o tempo ;
quc V. S'<. aqui residio como Ml- I
nistro Evangélico, não recebi |
queixa alguma quc desabonasse a
sua condueta, procedendo sempre
correcto para com todos. Pode fa-
zer desta o Uso quc lhe convier—
Sem mais—Do amigo c criado c
obrigada,— Tenente UehMouiínio '
Cavalcante Ca'bhAü, Çominan-
dnntc do destacam nld e Delega-
do dc Policia. I

OüTftA.—«Maceió, 3 de Fev. dc
06.—lll'»». Sr. Pedro Jo;c dc Mello.'

M. D. Subdclegado de Naznreth..:
—Minhas cordiacs saudações.—
PCeciso, pard defesa dc minha
honra ultrajada c do íittíif minis-
terio evangélico dilíama, que
declineis ao pé desta, qual foi o
meu viver e truclo nessa cidade ;
bcni como. si recebestes alguma
<|iieixa ou mesirio si ouvistes ai-
guina cousa contra mim, que nie
desabonasse. Alem dc tudo, fostes
meu digno visinho.

Desde já confesso-me muito agra.,
decido pela vossa resposta e peço-
vos licença, para a publicar si se
íi/.er necessário.

Vosso amigo e ei», obr».
Francisco Sandes.»

dc sinão pola verdade» (2«
13:8.)

. Não mo occuparcl mais dcslc
assumpto.

Vosso irmão o amigo justillea.lo.¦—Francisco Sandra.
Maceió. 10 de Fevereiro dc lílOIJ

—Não me glorio do eslado de sníi-,
d» da pessoa a quem me referi na
minha publicação do 13 do corren-
te. d penas eu quiz lembrar ao sr.
Salomão uma palavra que esto sr.
mo disse a este respeito.

Sandes..

~ ~"osiiDiEiimm
PooekS C

DO

ESPECUC
Gomma de Araruta

VENDE-SE NA -

tâdai-tada Soa Vista

terrenos à venda
SÍvtC

JaiagiiiVcrajiissara
Vende-sc por.preço modi-

co diversos terrenos cm Jara-
raguti e Pajussara ; para in-
-formações liata-sc com

WILLIAMS & G.
HIÍA Sn 15ALDÜQUERQUE N.

Pão Provença
Mais uma especialidade da

padaria da goa Dista
- A PR1MERIA QUE FABRICA OS PÃES

Süisso, Francez e Provença
. e a unica que fabrica

estes pães Verdadeiros j
BREVEMENTE

Pão Cerveja e
PSo negro de centeio

HttKVEMENlR
Cuidado com as imitações 1

Não se iliudã > !!
Comprem na

PADARIA DA BQA VISTA

Thos&JasHarrisou
O PAQUETE INGLEZ

RIO GRANDE DO SUL—CACHOEIRA BA BAHIA

GRANDEPRÊMIO
(Medalha de ouro) concedido pelo Jury da expoal-

ção Universal de S. Luís

a> venda cm todas as boas Tabacarlas
desta capital

>¦ si ¦

' -. Q '¦ i

¦ d-'di

CARBURETO
PARA ILLUMINAÇÃO/CCETYLENE

"V^ ««¦

Em tambores de 50 kilos e a retalho

i

$m

VENDEM

SERAPHIM COSTA &
RUA DA BOA-VISTA N. 28 e 30

MACEIÓ'

QUEIMA
NA

i/r coração dobre é inconstante em
lodosos seus caminhos. (Cup: 1,
v.X). . -

Algiiem dirá:—"Esta dedicação
c jíi de 8 mczcs passados?!,^"Pois bem: veja este testemunho,
nu :i inc/.es passados,de quem cs-.
çrcu, talvez, ou redigio o pareceriiciina:

«N'o (lin-7 de Novembro visitei a 
'

nossa qneriila Egreja dc Nazarethna Malta e tive opnoiiunidade de
pregar a uni grande auditório, aiilninsque pareciam anciosas pela;i"M:l 'Ia vida. Unia coisa pode-senotar, o que muito me agradou, eo '|nu os irmãos estão arraigados
Ç «profundados nas Sagradas Let-Iras.

N'osso irmão Sandes, o zeloso
pastor da egrejn, merece louvoressnlirc este particular: instrue> a*-'«i*rjii n provar tudo pela. Biblia•* 'om a Biblia na mão.

Uma egreja assim educada temmn luttiro risonho e Deus certa-nienlc está abençoando aquelle
gnipo de crentes. Na noite que«Mi preguei, o snlão eslava repleloe após -¦-•¦•
Piiblicamente 'demonstraram suainicia e seu ardente desejo pela•salvação das suas almas. Fiquei''."¦'to satisfeito com a -minha vi-S|ia n Nazareth ainda mesmo dc-pois de lei"sido conlrarindo pelo
yno unanime du egreja acerca de"ii ponio que eu julgava acceita-\L'ie dc grande alcance pura o fu-Ul''u da egreja".'»

->-Nov. - 905. - Salomão L.''INSIIUHG.
,(|Ira,—dirá outro -tambem já éwho este louvor.» - .fei
Pois bem: Veja este testemunho"'.i-i ilcste mez, dado pelo secrè-

;''*io c dinconadà Egreia, Ermirio" ''''do-conforme pedi :«Maceió, 3 de Fév. de W06.—''"•'us caros irmãos Ermirio Jovim"• ithaiiiíir e digna esposa d. iMa-""Augusta.
piiudações no SenhorPreciso

' Wiidndc ultrajada* do meu mi'.slerio evangélico diffamado
^ 

aro,s il0 pò dcslaj j Toj Q'"t-u viver nessa cidade

Eübeja Evangélica Baptista
Cautâ 'DlMISSORlA

Nós abaixo assignadòs fazemos
saber as Eohejas . Evangélicas
Baptistas em todo ó iiiundo, que
ó irinaò Francisco Sandes toi nes-'
ta data demcttido a seu pedido
desta Egreja para uniirseconi ou-
Ira 

'Egreja:da mesma fè eo ordem,
E para constar nassainos a pre-,
sente Carta que foi aprovada pela
Egreja em sessão do dia 9 dc Ja-
n iro de Í906. - Egreju baplistadc
.Nazareth',.- em 9 de Janeiro dc
I9Ü6.—O PASTOit.fnmc/sco:Sandes;

,Õ Seçretari.0, Ermirio Jovim de
llamtti: 

'..,.,
' Notti.— O irmão que tecebe esta
Carta conliníía pertencendo, a está
Egreja e é responsável a ella por
sua vida alè ser recebido cm outra
Egreja da mesma-fé e ordem.

A Egreja que o receber deve avt:
stir da sua recepção á Egreja neste
lugar, h 

' '¦ . 
,Outra carta de um nepoctanle

cm Nazareth, diacono da Egreja do
Recife, com suas dignas esposa e so-
gra: . - .

«Nazareth, 6 de Fevereiro de
1900:—Sr. Francisco Sandes.—Pas-
tor.' ; A; ,'C

Nós abaixo firmados, em respos-
Ia á vo sa carta dc 2 de Fevereiro
corrente, declaramos, jue nada nos
consta com relação ap vosso vi-
ver Social nestiicidade, que possa
manchar a vossa reputação. ,;

Vos conhecemos desde quando
créis pastor da Egreja em Palma-
rcá ; clepois como evangelista da

a pregação.seis;pessoas: Egrcja-do Recife, pastoreada pelo
sr. Salomão; como pastor da Egre-
ja cm Cortcz ê, ailnal na; Egreja

«Amigo Francisco Sandes.¦ Allcslo que osr. Francisco San
des durante o tempo qneaqui mo-'
roii sempre teve bom comporta-
nicnto,. e lambem como-.Ministro •
Evangélico, •cvisinbo núncü rece- '

bi queixa de e«pccie alguma que
desabonasse a sua condueta. Po-
(lendo fazer desta o uso que lhe i
convier. I

Nazareth, 6 de Fevereiro de-
19Ü6. .

Pedro José de Oliveira A/c//o;—
Subdclegado.»
; Tenho exibido sele docuincntos
assignadòs por onze pessoas dc
dentro c de fora da Egreja, pro-
vando poderosamente o quc sou,
graças aos cèos; como cidadão,
como pastor c ministro evangélico
c como chefe de família. 'Bastari-
am os dois primeiros, do srs. Al-
fonso e Salomão, para me justili-
cârcriicom vantagem em desabo-
iio delles—aniquilando ó terrível
e impalidccêdor parecer provando-,
a traição do primeiro e a perversii
dade do segundo. Mas, como é
verdade,. que o que abunda
iião falta, olíercci ás Egrejas, con-
gregaçôes-evangelieas e ao publi-
co para csiriagundo, dc uma vez
para sempre, a cabeça da serpen-
te, (iue se oceulta angelica~e evan-
gelicamente na pessoa visinha do
sr. Salomão.L. Ginsburg, e dei-
xando-a de rastos como todos
os dias da sua:: vida falsamente
christã, pbrem, verdadeiralliçnte:
dolorisante :pòr onde esta colum-
ma Evangélica chegar. Deixo
da parte o meu pobre Affonso que
pela manhã tem uma face, ao
meio diã um rosto cã tarde uma
tara. Este .testemunhor é de 11
pessoas membros e officiaes das
duas Egrejas Baptistas, onde eú
fui processado c executado (neiii
por Isso as condeníiio ; porque la-
vandó as mãos, bem o sei, possui-
dás do medo Cesariano me entre-
gáram para ser açoitado e cru-
cifleado:sinas, a minha vida esta
em Jesus. (João 15": 4 Gal. 2 : 20)

testemunho dc 11 pessoas

Jt&&^

MERCEARIA PORTO-ARTHÜR
F^-St^w-

E* esperado neslc
porto, v ndo de Liverpool
aU's o flin do corrente, se-

guindo depois para d niesmo poi to.
Para carga clc trata-se

com os agentes
Pohlman& C.

r;C. ~ddc-Jaraguá

Companhia Commercio

NAVEGAÇÃO

O Oo.x»m

M06S
VAPOR

t
E' esperado de

Pernaninuco no
?^»dia 16ou 17 do cor-

íçnte e seguirá depois da (le-
íiiòra ncçcssar a para Santos e
Rio de-Janeiro.

Para carga, e passagens a
tratar com os agentes

Williams & V.
JARAGUA'

Completo sortimento de Bisnasras, Confetis,
Lingrua dé Sogra, Serpen- 'C

tinas, Mascaras e muitos outros aJtlgos

0 freguei que comprar uma garrafa de vinho do Porto

RECEBERÁ UNI SACCO DE CONFETIS

preços cofwwrts
Vendas à dinheiro ! !

¦';'d*í

Nów Lloyd Brasi-
:'a; leirò
^^ Linha do Norte

> '-A .--'O VAPORi

garrafa 800

20000de

garrafa

Salvador
S^kAÍi^S.

Cerveja Super-Alc dz. -12#500.
Vinho verde c coll. dz. U0OOO.
Idem, idem, idem,

: rs. ,
Vinho do Porto

a 3^000. -•;-¦
Vermuth 30000.
Cognac tino'30000.
Cerveja preta 1/2

i 10t)i'O.
Viniio Marca Lagosta garrafa

. 2."ít)0(l.' ' -. ,'
Aguardente de canna garrafa

. • 5ti0 rs. '
Aguardente commun garrafa"2110 rs. .- .
Doce de goiaba lata 10200.
Idem de banana lata 800 rs.
Conserva frasco 20200.
Molho inglez frasco 20200..
Sal refinado frasco 10NOO.
Azeite doce lata 10000.
Café lavado kilo 700 rs,

COMMANDANTE J. M. PESSOA
E' esperado dos

íportosàosuldel7.a Idem -moldo 800 rs,
»18 do corrente se

Este testemunho üc n pessoas c rt"1.:rtHrt--dpnni<Ha:dilm'0ra"in-
superabundahtcmcnte verdadeiro ,ffi.'i»clo. dt^"^í;Si-p "

potque «na vossalei está escripto dispensável para Manaos e es-
—quco testenho dc dpishomens e cala.
verdadeiro, e na bocea dc duas
ou tres testemunhas serã coiifir-
mada toda a palavra.» (João, 8: 1
7.2» Cor.13: 1.)

Ora; só unia pessoa lirma o hu-
milHante testemunho contra mim e
na palavra dc Deus está escripto :
«Uma só testemunha contra nin-
gujm sc levantará por qualquer
iniqüidade ou por qualquer pecca-
do. Não aceites aceusação contra
o"ahcião—pastor-senão com duas

tres testemunhas.» (Deut. 19:
1» Fim. 5; 19.) Alem "de «Hinn

"desta 
cidade : c não nos consta

tambem terdes sido chamado á
disciplina cm nenhuma dellas—
pelo que podeis fazer desta o uso
que vos convier. ; *_

José Paulino Rapouso da Cama-
ra, Emilia Rapouso da Gamara,
Maria Gal vâó.» „ C d. d.;.

OotrÁ.—«Nazareth, 6de; Fov.Qo.
—PresUdo'irnião iSãndes.. Q

Saudações no Senhor Jesus- •

Em resposta a yóssa carta, ca-
be-nos declarar, coui Ioda a
franquesa. que ó irmão;. emquanto
residio iqui, nesta, cidade, traba-
lhousenipre com lodosos es o. - 

^ 
" 

^^10 Jtcními lias T (Deut. 10: j JUM3BF* »OS do noite se
^^SsíS^;»^1^ 1" Fi'n.5;19.)Alemde" «Hih« ..JSiáiáBCr indo depQÍS
dodr jU» Christo ; tanto, no tem-! testei»gM «g^jggg PJSí da demora indispensável para

m^^i^^Sm^ I Sf SS?Ing^^|: Rio de Janeiro e escala.
eJ . =_ „.:.l"?.a.. f«s „nr vossa cul- «Louvado seja o nome do Se- | P

O VAPOR . A.-dfmmwm
cumm.vndante; DEOCLECÍO

WELLÍNGTON
E' espera-

do no dia 20 do
, corrente dos por-

Manteiga Dihamàrqueza 1 libra
20300 c 1/2 libra 10200.

Manteiga Lepelliticr 1 libra
20100 e l/2l!bra 101uO.

Manteiga de Minas- dó dr; Silva
Fortes 20100."

Chá preto c verde (Pacote)
110000.

Idem em latinha 10500.

Manteiga Americana 1 kilo-
30800.
Idem franceza 40000.
Mamellada lata 10000.
Vellas Apollo pacote, 10100.
Estrellinhas pacote 500rs.
Palitos 300 e 400 rs.
Arroz 500 e 600 rs.
Alho molho 200 rs.
Biscoutos lata ü 0800.
Phosphoros dz. 10000.
Chicaras e pratos pôde pedra1

dz. 30200. |:
Tigellinhas 10200 rs.
Copos 400 e 500, rs.
Azeitonas lata 800 rs. -
Ervilhas idem 10000.
Leite novo idem 800 rs. _.. ?
Farinha latea idem 10600.
Massa dé tomate idem 640 rs.
Batatas! kilo 400 rs.
Sabão idem 500 rs.
Gaz garrafa IfiO.rs.' >
Vinagre de Lisboa idem -500

rs.
Idem commun idem 200 rs.
Araruta t kilo 10000.
Bacalhau idem 800 rs. :
Gliccrinií pára pelica 400 rs.
Graxa commun 160 rs.
Assucar branco de 1» 400 rs._
Idem mascavo de 1« 260 rs. '

¦:~C'

\\ 
'.". 

.'; r^^i^C*^^^ -d'' -; v "".:- 'i

QUEM DEIXARÁ DE COMPRAR
Na

j quc
foi

os meus

particulares
;Ò
[•¦

n
qualidade dc pastor, na Egreja e
fòra delia, foi sempre correcto;
pois, nunca deixou de cumprir os

Para cargas..anidcresa de minha ' 
8^^ "f 

JK^ Sã' -útoü porque mais uma vez. tive ^tfae com
L.:*iYi..^„^« «ocinr nnEàreiae-ayiotona. _ '.Tn3^ Tava

Por isso disse S. Paulo : «Por"que nada podemos contra a verda-
. João Tavares da

JARAGUA*

e passagens

Gosta

IJefeeaMa Mto-flíthaF

... j~i«®ai
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Sociedade Mutua de Seguros de
WA**YflMI)rt*tf-*ÍON

mnifflfH
10041 ,

&-t ¦***•-<

|j^ífW.*i_í#j-íOte/tá1 ÍK,

*>,"ldfc E E\PÍ>RTADORE8
Deposito permanente ié farinha- de trigo

e gêneros de estiva

*¦.'& *i: f... JT d Sí, -füc
única Companhia

que h^llitajeuii •eflurado. « receberem" êm"A*õrlY«'lOutUfcrpdíTOOOa-WWOKfclBcOOOiOOO SM DINHEIRO
A única Companhia com itède no Brasil'£ no estrangeiro*fâ5.^PMlt^jSSWtJ^JrfflÇ«do-».A receberem em Abril é

Oc ¦
por cada apólice que for sorteada.

' Bena^ab é lldri^ncacao Ae Caffi Especialidade en vários

BaslaumscflurodeRs. - *•
0.000:000 para dar direito a todos os sorteios

>TyftÊ^AÇAO das :'|
Apolicee sorteadas em dinheiro em rida do segurado

., .'-l' -'íi^-iTA~'TTAT-K?A j*A:J'«i ¦
EM 16 DE OUTUBRO DE 1905

Commissôes, consignações e agencias

Aiil-rj 11.' V t ¦ >¦ í.lHifcirj i ..-at;' "PAO*A.títAy 'iKi 
BOA-.VISTA:

;{. .*. r.- ',. r*n "to >• • :'*»*í*>f«':?JB .-Kt-;í ¦ *--t (.*•> íttí.jr. :i.-t i» C .

(Ornais importante estabelecimento deste gênero no Estado)

n^PrancUco da Cosia Pinho . . . Js. Pauto.S.-áW Dr. *Hhur*d«> Almeida Boaventura f.ac^noélTi^•,

Instalado «m amplo* e espaçoso prédio os seus pro--- jv duelos despensam qualquer reclame "
pela geral acceitaçãó qiié gòsáo h'esla capital e todo in-

terior do Estado

'ífiW!. . ;)¦

Çourrjèr TÊ*tfrdpéen
w 
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HEBDOMmÍRÉ^PJlJlISATIONAL
filt»?,' í ¦-?? A' ¦*¦•!*•*•**. '..•,¦-,'' í, .'.¦.•.',' «',. ¦¦ ¦'. -.7

280, BJLE/RD RASPAIL, PARIS
ifpfrwm * iti

•IMítdiey, OMITE DE DIMOTION

? ¦ Bjcernstjerne' Bjtíernson, Jacques Novicow,
Nicolas Salmèron, Gabriel Séailles, Charles Seignobos

Giuseppe Sergi '
¦ £K ,-UV' '-.¦ '%»*•& '¦ 

U. &Hà*» f

10.MS
16.433
8.453

17.584
Í7»779
16.683
13.897

740,154
17.7Í1
40200
16.454

I. J. de Amorim Silva. . . .
José Rodrigo da Luz Novaes .
Dr. Arthur Heraclio Gomes. . '.' .,
Antônio da Costa Pitte-'* esposa. -'.
Sebastião Pompco de Pina . . . .
MaiK»! Joartuim Rodrigues. . . ;•
PhilfipeHuU.. |. ., ." -. {
Dr.i«gustò.BraAt Paes Leme. u i' Attila.de Carvalho. ......
Antorftede WdmfAsái!» Rezende. .
João Moreira de Carvalho

.BaliliA
Recife, Pernambuco..
Floresta, Pernambuco.
Antonina, Paraná.
Formosa, Goya/.
Pyrinopolis, Goyaz.
MaèèiórAlagóas.
Capital Federal.

r» - :.i% •

.. 'lu -r*.vi $ ¦¦;- ¦
Siinto Antônio do Machado, Minas.D. Henriqueta Guilhermine Weisss Juiz de Fora, Minas

D. Josina Christina Abrântes .
Benjumin Coelho Leã *. . .

FILIAL EM PORTUGAL

20.099 João Joséáâha^W- .» •
Í0.29Í Lino 3amtaWllmte(tk 'ÁfeliL.
20 318 D. Maria da Silva Catharino. ..

lar

cenj ÜI .Gr» «

PÃtS

Theophilo Ottoni. Minas,
S. Miguel Guanhães, Minas.

$4*y&-0il
_^ntarem.

Alpiarça.

teada em Mafeeió a apólice 7070 perten--. W^J? ^Í!^eifla 0M|m»r§|esif:t •:¦ > f
Poi sorteada a de 7590, pertencente ao sr. João

Nunes Leite, sendo a communicação do pagamento da
prestação desta segurado recebida por telegramma no diad? SÍÍ^ISK.T Sn r/-3 f! .':¦;•¦¦ •'-' . dm *<'..-. **¦
JE» 1105 Wi sétWidS^a de ^-75^»i pertenèente *ao sr.
Manoel Joaquim Rodrigues, proprietário da Despensa Fa-
miliar.

^a»(*(Be#d^,jíesgate em idinhfiirOií-. de exclusiva -inven-
ção d A EquitativOí.iè a, ultima, palavra em seguro de vida.

Tod«falS» ^ít^flifcjíãaspubMflosf Cifaãe dirigidos pelo

jí-fUi -4
E a única no Estado que fabrica os verdadeiros- - -

StííSSO E FRANCEZ

Hédacteur en chef: LOUIS DUMÜR
,.7*T.:v.,>f;-T «t..:»--':.'í->Ta .,:í;r:- .tv.a" 

"¦" ¦¦•¦"

;.. Collaborateurs de premiei' rang detousles pags. —
- Informations originales. — Tftrfis-

pensable d toute personne dèsirant suivre le mouveinom
politique international ¦

•France;: un an, 12 fr. v w* móis, 7 fr.-;- ,
.trois mpis, 3tfr.'50. cent; —

Inion, un an, 15 fr/; six móis, 8 fr.; trois móis, 4 fr.;
le n° 30cent.

&tii- •'•¦-•& ,/ÍH'i' <«^t

_____
vj E' A ÚNICA QUEí BRINDA COM . L"." ÜE 0ÜBQ a freguezia

..) A -,i»J -/f J 4/U 
. 

í,' ,. |*r.,.i ite, .*¦- '!*.' iri *.'V*'J ¦¦',

Franqueia a visila aos seus salões detrabalho para melhor attestar o asseio e hygiche dc sua manufactura

.-.'i^iijife**.-¦.»' '¦• • ••- •+¦" .-'«-«¦"• ***? **.'? °-*f V
Trabalhando-com dois grandesfornos, cyllndros «pessoal duplo pode executar de prompto¦/. qualquer pedido

¦ ¦ ¦ .1: í Ui i. . | T il 1 * I Wí.'*. t- *$A* -1

»- - 
f»*#*** v . 

""' - di if.it5>.í.'*ai* í' «í*^- _-*¦*«*

0 DEPOSITO NU

>s re-
Íresentantes 

do imprensa, e teem lugar em 15 de Abril e
5 de Outubro de cada «uiw.; & ^m-^ %'* Esta apólice foi tambem sorteada no 5o sorteio de
1905. * ^ **-;¦

. Hé;MÇ«^Q.uITATIYA ,tem NsW|eado 7,7. apolici
importância de Hs. 342:O0Ò|0G0, pagos em dinheiro d „.„.„,
s^É^rejuizo dos contráctos que conlinuam em pleno

es^ na
vista;

Para prospectos e informações

RUA DO GOMMERCIO N. 190

CALMON
#8 í-i A*-

MACEIÓ

HonTtBòtfathiá do Dr. Sábino
„*! íti*« !• iíto íotfika

. luAS.^.lISf^6 acr^dit^da,?ven^èie*riaLIVRARIA^OTÇfÇA, onde se distribuem gra-tuita*nentetfp)bèttos que ensinam a curaras prin-ei pães moléstias. ....... . i-
Em glóbulos e tintÉíl-ás. ^Lindas carteiras homeopãtlica in-nuiveisaossnr.s^e ga-B)^*^. | .,

ÍCOMPARTIMENTO 1NTEBNO N. 79)

MVSliitVV:' í1"*" "-nítf? .fl-r**! ^-

t *" Para melhor e mais commodameríte servir
a sua numerosa freguezia manjem este1 deposito onde se en-

_ : ,u.i contra todas as especialidades, dq, i -,r. w
j»^" 14 *l> * qü* r ,«~"i.*if n v' df:] • J.í'-.ib.f> ....BQM-VISTA

,-t. .^.-~^-wvr_^»J<—Ui ...
f.:.:.^ iJ:lt 1»M' .<*l-'l*.*>:•#¦--

t Padaria Capricho, * .
CASA FILIAL EM BEBEDOURO

1 • fi J-
y . Á Fundada para satisfazer.de prompto a fre-

guez.la úeW Pfit(?resÇ9 arrabalde: e -seus circumvisinhòs está mon-
tada de sorte a

executar tambem qualquer pedido para o Interior

. "t*X__.MrT^; 3^ * ! IX-Jl.l t-.»í il
tV fll' f *.*i-, ,'t* 4,> f;

VENDAS EM GROSSO EA RETALHO
Teíít—Serafhimr—^\Wo B-103 * *> - ií

¦ " J! f.Á ¦• •' -'

MACEIÓ

Demandez un numero .specime gratuit.«•¦ ¦ - ...'-.••'•.«. 

li MacijsrijiiiHe - flaLITBARlÀ.MTO
¦t nu -}* [íí, t?«t 1

1*. 4«. :. . :'. * y ..J ...... i 
"-•''.' • "^ 1_ 

.
•^*l- -#é*í' a;y^«. hj,u -'í -.í1 i*f*!"í"í
4fc««'..i-;rí» y'f "¦'' | .'"'•'

Sociedade de seãuros mútuos sobre a vida
i jü.i .¦.V;,mu ;*"-';,' J 'f. 4V ' .

;-:t_.-i8« :í.•«..:. , 
•'•i)-ri /.Tp...í,. ¦

i.J -H-ÍV-i lf V1
Th i -, .'ílt*ftv iS6d& sécfal^ i BrasíU Parãf

Succursaes em1 todos dststisilostlo BraiHrèüi Lisboa
F-U -IM O AO AEM 1897

Representante gpl em^Alpjis e Sergipe % % > ":

JOAQUIM M
Rua Flóríanò Pbi^òtò n,. 6. — IVIACEIÔ

Das apólices da garantia da Amazônia
uma das mais conVefti^tesré ar-do1?*'!

. •-'í,'ft'>-:**-*mmmmmm t
constituído pela judiciosa combinação das classes OPdl-
narlá de vida e ^<ptal,T5Hiai*5' «caracteristioa» sào,
as seguintes :;,..,. 0íi r( ^-.y- 77

1.° ^stçseguro realisa-se pelo prazo dg 1.0, 1*5» ^20.-
ou,25 annos, fixado, np.comeco.{1 ., ^ ty. , ?7

2." Fállecendo o segurado, na vigência da apólice,
a Sociedade, paga aos herdeiros.o,valor, integra.; dp se-
guro. 

,.'.,,'.,..-, ¦'¦ '¦' '¦
"i 3.°. Estando o segurado em vida, na terminação do

prazo, a Sociedade paga o duplo d'essa quantia ao po»-
suidor legal da apólice. tH, ,v.i*T ; *. *v '•

fiffllIMS
NACIONAÈS É EXTRANGÈIRAS

* js. «•
TAMANHOQUA

i_

JOÀPTAY^FÍf| DA COSfÁ
MANDA VIR COM PRESTEZA

j kj %, n, \: v i* 1** íi *_i *,

¦JARAQUA'
WttJB íi. ^TiTMAlitE DE

•i^i i» ¦» 3 rrr

OURO

;- -«, .-* :—¦!.'¦ i-j; ' «V: ¦ ¦ 'f/nru. 
v * ¦*•'¦ , -• ,, -á. ma « i.i .«•*!«¦ ,.- (i 9 .*.:

.''•"^T.ATEX^ML
Um indivíduo de 35 annos de idade segurada vida na

somma de Réis-l.OOO^OOO,' pagando o^pr^niio annual de
Réis 84^200, durante 20 arinosi Peía apoüce emittida
nes^è caso, á!Sociedadei;obríga-8e a pagar aos herdeiros
legaes do segurado a somma de Réis 1:000^000 logo que
fálleça,'W aL, pagar, (a elle .proprip, a, tiòinma de.Réis ...¦,.-'•
2:000^000, desde que sobreviva aopraso de 20 annos. E
ássini ppr deánte;"a mesma proporção eni caso de vida
ou morte, seja qual for o numero de prêmios annuaes pa
gps g pra-ip; escolhidoipelp ;seguraido.

Soelcdado de j Se«i.«w. m,,.,,.,? eontra^™108 Pa9aVelS MMU p,aZ0 d0
;.!«t'ií

furto de cavallos i contracto paracada^ií.OOOM
Autorisada a funccióhar por decretos dos Governosdos Estados do Rio Grande ¦'do Norte, Parahgba, Peruam-buco, Alagoas, Sergipe e Bahia.

Somma pagavel em coso de morte l:0O0,*10OO
Somma pagavel em caso de vida - ~ 2:000_i000

" IGáta* sPcíédade avisa dos proprietários agrícolas eaos* possuidores*è negociantes de animaes, qúk nenhum ani-
MAL ASSIGNALADO COM A MARCA DESTA SOCIEDADE PODERÁ* SER

IDADE

\ê
B *Jí A, t,

d-é Fxata
EM ELEGANTE.,CAIXINHA

A,v* k ... com A j«T i „r..- ^ iii*i
PINCEL E DEPOSITO

rypOGRkpH)k omtNrhL
JARAGUA'

MO ANIMAL.

*> TROCADO OU VENDIDO SEM A RESPECTIVA APÓLICE, 21 a 55 ! .'AINDA MESMO QUE 1 ESTEJA VENCIDO O SEGURO 21 a 50 
'. '.

DEVENDO SER APREHENDIDO £ ENTREGUE A AUTORI- 2I a 45 •. •
DADE POLICIAL DE QUALQUER LOCALIDADE, O ANIMAL
QUE* FOR ÈMCONTRADO EM PODER DE PESSOAS QUE I
NÃO POSSUAM A APÓLICE CORRESPONDENTE AO MES-

PRASO

10 annos
15 »
20 »
25 s 7

PRÊMIOS,,

ANNUAI
'itlUl l>

SEMESTRAL

186JÍ500:
t20,$600'
Si/^OO.
(.2,5800

97/i000;.
62«7Ô0
43Í800
32^700

TRIMEST.

49A400,
32SÓ00

:,22;5300
16S700

fe a

'.?-¦.'* *:¦¦ ¦ i» i- " ¦"

c- f

DROGARIA ÇAí.HOH
MACEIÓ'

Durilantina Calmon—Maravi"
lhosa descoberta paia destruir oscallos em poucos dias. Frasco1 áOOO—Drogaria e Pharmacia Calmon—MACEIÓ'

7 ^.gr«*a Ae Q-uixia. — Pod
roso tonicò para o cabello. Fras
co I £500-DROGARÍÀ E PHARMA
CIA CALMON-Mace/d'

CoUectioivT.Pfa__;- en ifáMU (SuissS)CELEBRE DANS LE MMDE Ut ErR
^PlphrtceS^lPa!'UesJ^ Sautés-Mpès} Lács; Viiíes, Ascensioncelebres, Chutes d'eau, Costumes, Châteaiix.bites renommés (en preparation). ,, • • -, , £-¦¦¦-

F ?'S2 r 
SACrie de ?S cartes Peintesá Ia main.-

plt f eexpedl6eet tinlbrée des lieux d'origities1 ayements en mandais ou cheques "
SnleSío S" Soun,is«íon,-Echange avec,]©monde enlier.bpiendi.de Prime aux Abonnès.üivise : La Confiance atire Ia Cunfiauce.


