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ANNO
XXI

j .SSIGNATURAS NA CAPITAL: - Anm, 1S*00<"'!
semestre 9$000 trimestre, 5$0 iO.

I FORA DA' CAPITAL- Anno : _u$OO0, semestre j
í iOgÜOO, trimestre 6$000— folh.-. avulsa do dia $200.!

ORGÃÜ 1)0 PARTIDO CONSTRUGTOR-AUTONüMISTA
Espirito-Santo^-Victoria-Terça-feiralOde Junho de 1902

PUBLICAÇÕES— Por Unha 2oo rs. ou mediante
ajuste—ANNUNCtOS : — mediante contracto

• ESCRIPTORIO E OFFICINA - Rua Moniz
Freire n. 5.

TELEGR&MM&S II

Serviço Eiipeclai do «Maio

---4V4L4* '* IUUIUU \*\J WWWM -_.-_.-w««.w-.-- — — — — -_---. ___, j-

erros corregiveis perduram até hoje Como de Oliveira, afim de serem Bubmettidoa a
coiiBtante protesto aos que pensam poder-; despacho da Presidência, para arbitra-

| A admini«tr»s;ai> central'é oomposta de ae dirigjr e8tra(jB8 de ferro Bem habita- j mento do preço das terras.
íum enearregarlo.do representantedb Com-.j^0e, pVofissioüaaB1, i rr Do meBmo Br. CommisBario sob n.
\ panliia, um ajudante e um esoripturario.

llio, 9 (5 h. da ti)
ü

Os serviços em geral ressentem-ae da
| falta de instrucções especiaes, cuja neoes-

Dr. Epiiacio POSSÔÍI» ' «idade a «dtninistragão ainda não compre**t '¦' ;'j, | hendeu, apezar da iudisciplina e da desor-
membro do Supremo Tnbu«idem oom que são quasi todos executados.

, ,-» i i í. i „„„„ I Tolhidosnela retirada completa de toda
rlal Federal, foi nomeado paraJV-autonomia-vs empregados vivem sem
o cargo de Procurador Geral!flaber a8Suaa attribuições e u&o raras ye-t zea a supposta invasão d'esta8 tem trazido
da Republica, sendo exonera-{como cousequencia as sceuaa mais dea

A linha atraveaBa terrenos pouco mon- j 3g3 da mesma data, remettendo a peti
tauhoBos cobertos, em parte, de espessas gau e documentos do cidadão Aldano Fer

do, a pedido, o Dr. Lúcio de
Mendo> ca.

PARTE OFFICIAL
Relatório apresentado áDire-

ctona deObras eEmç rehen-
dimentos Gerais, pelo En-
genheiro civil A. Gonçalves
Neves,Fiscal da E. de Ferro
Cachoeiro cU Itapemirim,
de 1900 á-4T 4r

de

agradáveis
Só a perfeita distribuição da justiça,-

consistindo oa justa apreciação do mérito
e ua severa applicação das penas será ca
paz de trazer o estimulo ea diaoiplina ao
pessoal e como innevitavel conseqüência a
ordem e o progresso nos trabalhos.

Foi a seguinte a despeza feita por esse
titulo :

1900 1901
Pessoal  27:233$333 32:020$000
Material.... 4tl$745 1:208$544

Total.... 27:645$078 33:228$544
Differença para mais em 1901 5:583$466

A differença parp mais em 1901 proveio

listrada do Ferro Cachoeiro
Itapemirim

Extensão em trafego
Linha principal  49k.650m.000
Ramal  21k.532'".000

Total 71k.l82m.ÜOU
Garantia de juros

Qosa da garautia de juros de 5 °/0 ao
anuo sobre o capital de 1.250:ÜOO$000.

Concessionário
Henrique Desnudes.

Cessionário
Tba Espirito Santo and Caravellas
Riilway Compauy Limited.

I

LEGISLAÇÃO E HISTORIO»

A 25 de Fevereiro de 1882 foi concedi*
do por contracto á Henrique Deelaudee
prévilegio para' a construcçâo.uso e gozo
d'e uma- Estrada de Ferro que. partindo da
eutão'villa do Cachoeiio de Itapemirim, se
dirigisse ao logar denominado Aleg e.

Era 25 de Maio de 1882, foi promulga-
da a Lei n>. 41, oreaado, a titulo de im
posto.a taxa de om real por kilo ou litro
uóbré as» mercadorias que transitassem
pala listrada. EBta Lei foi posta em vigor
á L de'Janeiro de 1900.

Km virtude da Lei Provincial n. 8 de
24 de Abril, a 15 de Setembro de 188;5 ef-
feotuou. sa a innovação do contracto quo
já havia sido reformado em 15 de M.rco
do mesmo anoo. A .

A 7 de Fevereiro de 1885 foram todos
os direito, e obrig.içóss do pfhi itivo con
tfatífo-e-!posteriores ionõvações transteri*
daé ao Dr. Horacio Moreira Guimarães.

A 26'de -iuaho d. 1885 teve logar a se
gunda trwi-feren-i», a qual foi feita a João
José dos Reis Júnior.

Gradas aos esforços d'9sse ultimo cida
dão á 6 de -laneiro do 1880 furam mau
curados os trabalhos de construcção da
primeira via férrea em solo eBpirito-san

A 5 do Maio de 1885 foi o coutracto trans-
ferido á Compauhia de Navegação e Es-
irada de Ferro Espirito Santo e Caravellas,
da qual tornou-se mais tarde concessio-
nana a Companhia Lloyd Brasileiro

Em. 17 de Setembro de 1887 foi toda a
linha ab.rta ao trafego pnWtco.

For meio da ReB. n. 199, á 28 de Se-
tembro de 1887 foram approvadas asins-
truoçõea regulamentara* e as tarifas pro-
visorias, sendo, pela Res. B.a»-dajB«i
ma data. approvados o quadro do pessoal
e as instrucções para a fiscalisaçáo da

A 27 de Abril de 1898, por força de es-
criptura publica, foi dada, sem a ueoessa
ria permissão do Governo do Estado,J
solutum, a Estrada ^ Perro Cachoeiro de
Itapemirim á The Espirito Santo and «a*
ravella. Rnilway Limited, cuja permjnão
para fuüüoiouaí em território brasileiro
SoYstadoDeo. 2632 de 8 de Outubro de
18A? 

14 de Dezembro de 1900, o Governo
do Estado reconheceu, permeio de termo
livrado no Contencioso do Thesouro como
og ima cessionária da Estrada de Ferro

St óeirodeltapem.rim, a The Espirito

das imj
.j_er.no, de accordo com
contracto em vigor.

III

..^kcul.dp Go
cT&lrWía 17a do

tinuar a rotina de seus antecessores, os noel ['ereira da Silva e Leopoldo Pereira rua cAugusto Severo», e a do segundo
dando a denominação de—«Santos Du«
mont» ao Largo d'Alfandega, em Bubsti*
tuição á rua «Primeiro de Março», para a
qual já havia sido proposto este nome.

Postaa em discussão, são approvadas ••
propostas.

Em seguida, os Srs. Henrique Coronel
e Áureo Monjardim apresentam também,
uma proposta para que passe a denomi-
uar-se—Praça Tenente Coronel Joaquim
Lyrio»,—a que tem o nome de—«Paula
Castro».

Ponta em discussão, o Sr. Presidente
deixa a sua cadeira, que é oecupada peloseu substituto, e agradecendo a distinoç&o
que lhe dão os seus collegas, signatários
da proposta, diz que é muito grande a hon'*
ra que lhe querem dar pelos serviços que
tem prestado ao municipio, mas, que ao*
oeita oomo recompensa, a continuação do
nome do illustre militar, que merecida*,
mente fez jús á essa distineçao pelos Ber*
víçob que prestou ao governo, auxilian*
do-o no aterro do então alagado, e cuje
indicação partiu do então Presidente Dr.
Affonso Cláudio, que deve ser mantida, e
respeitada.

E' retirada a proposta, pedindo entre-
tanto o Sr. Augusto Nunes o adiamento
de sua discussão para outra sessão, o que
é conoedido.

Cachoeiro de Itapem ., -
Santo aud Caiavullao Railway Company Li
mitotl oom quem lunovou o contracto.

PelaRea, n. 40 do 20 de Dezembro
de IWJl foi approvado, à requerimento da
Companhia, o novo quadro do pessoal.

LINHA

Descripção do traçado e da zona servida
A esse respeito devo aqui lembrar o que

já tive ensejo dedizer-vos : «Partindo da
cidade do Cachoero de Itapemirim, segue
a linha pela margem direita do rio Itape-
mirim da qual ora approxima secomfra-
cae declividades e ora alaBta se para trans
por pequenas gargantas, enourtando o tra-
çado com o emprego de declividades for-
tes até o kilometro 14, situado na fazenda
denominada Duas Barras, ponto de con-
vergencia dos rio? Norte e Castello.

Dahi segue a liuha principal pelo valle
do rio Norte até a estação do Alegre no
kilo^noetro 50, passando pelas estações de
Mattosinhos, Valia do Sousa e Sabino Pes
soa-, a primeira, assim denominada'em
homenagem no Conde de S. Salvador de
Mattosinhos, e a ultima, como justa re-
oordação dos b as serviços prestados á
Estrada pelo distinoto engenheiro Sabino
Eloy Alvim Pessoa.

Apóz, uma inflexão innutil e só justi
ficavel pelo deBejo de servir a interesses
particulares em prejuizo da estrada e do
publico, o ramal que parte de «Mattosi-
uhos» atravessa o rio Norte no kilometro
1" e pela margem direita do rio. Castello
da qual vaiiaa vezes.se afasta vencendo
rampas fortiBaimaH e curvas de pequenos
raios segue ató a estação do Castello no
kilometro 21.

Trtl ó o traçado da Estrada de Ferro
Cachoeiro de Itapemirim, o qual sendo
fácil por seguir oa vales de volumosos
oursos d'agua, acha se entretanto eivado
dos mais graves deteitos techoicos e eco
uomieos,;por ter sido ex-cutulo sem a
meuor pieoooup«çáo pelo desenvolvimento
provável du trafego, pelaa despesas de
oustein, pela ségúrauda e commodidades
publicas.»

A acção fiscal do poder publico tradi-
cionalmeme inn.ficaa na cooatruoção de
estradas de ferro particulares, revelou se
olaramente n'esse pequeuo trecho de ca
minho de ferro á exemplo do que 89 dá
em todo o mundo.

Ninguém mais claramente traduziu esta
verdade do que a aggremiação que em
1879 assim pronunciou Be :

A inBpece&o do goveruo na execução
systematica e prescripta da ooostruoção
de estradas de ferro particulares não óf
ferece, absolatamente, a necessária pro
toeçáo aos iutereases publioos.

Com quanto possa Ber possível prevenir
a execução, co traria aos planos appro-
vados e obrigar u completar as obras da
estrada e seus acceasorios de accordo com
elles, uma tal imposição não deixaria de
ser freqüentemente acompanhada de.rui-
ua íioauceira para as partes que èinpre-
henderam o commettimeuto, e como mui
tas vezes isso oooasionaria grande damao
a interesses públicos iroportautes, a me
dida ae tornaria pratioameute impossível.

As oxperieucias dos ultimoB annoB tôm
infelizmeute, fornecido freqüentes provas
da exaotldfto d'eBBa asserçao. Neuhuma
das empreaaB, i.idependeutes incorpora-
das oomo projeoto de estradas de ferro
tem Bldo, por aunoB, capaz de, oom os
meios de quo dispõe para a construcção,
complütal-ado aooordo oom os planos ap*
provados e GHpaeiHoaçõeB,»

Eutregue quasi Bompro u administrado-
res iuexperieutOB que se limitam a cou-

mattas virgens onde abundam. exoellen-
tes madeiras de construcção e serve de
escoadouro ás férteis zonas cafeeiras do
Castello e Alegre.

O prolougamento da linha principal para
Miuas e a ligação com a Sul do Espirito
Santo, de modo a constituir a poderosa
artéria que no futuro Be chamará «Espi*
rito Santo e Minas», synthetiaam as mais
justaB aspirações do povo espirito-sauteu-
se,quevô nesse graodioBo emprehendimeo-
to a base segura para o desenvolvimento
agrícola de immensas regiões de prodi
giusa fertilidade.

(Continua).
^_-«--_-¦«_-.

ÍAdmirüstraçao do Exmo. Sr. Dr. Moniz Freire,
Presidente do Estado.

OFFICIOS RECEBIDOS
Dia7>;m

N Do Sr. Carlos Pereira doa Saatoa Netto,
de 23 de Maio ultimo, oommunioando ter'sido n'essa data, eleito Presidente do Go-
jt/erno Municipal da villa do Riacho.

— Do Sr.. Director Geral de....EaiaJd8jdoa^
Ido Rio de.Janeiro, sob n. 260, de 31 de
Maio findo, apresentando o mappa ado-
ptado por essa Directoria para a oollecta
dos respectivos dadoB sobre a immigra-
ção geral da Republica, no anno de 1901,
e pediudo sejam ministradas as informa*
ções que n'elle se pedem.

Dia 9
Do Sr. Governador do Estado de Ala-

jgôas, de 23 de Maio ultimo, offerecendo
;um exemplar da mensagem que dirigiu ao
Congresso d'esse Estado em 20 de Abril do
jeorrente aano.por oceasião da installação
Ide sua 2a sessão ordinária da 6* Legisla-
¦tura.

Do Sr. Governador do Estado de Goyaz,
Ide 21 de Março do oorreute anno, acouBan-
do a recepção do officio de 6 de Fevereiro
próximo findo e agradecendo o ofiere-
cimento d'elle constante.

EXPEDIENTE
Dia 6 de junho

Agradecendo aos Sra. Presidentes des
Governos MunicipaeB de Cariacica e Af-
tonso Cláudio a communicação que fize
rara, em 23 de Maio ultimo, de terem sido
eleitos pnra os respectivos cargos.

Dia 9
Remettendo ao Sr. Ministro da Indus*

tria, Viação e Obras Publicas a represen-
taç&o em que os lavradores e negooiantes
do municipio de S. Matheus, neste Esta
di, reclamam contra a nova tabeliã de
fretes adoptada pelo Lloyd Brasileiro, e
pedindo para o assumpto a sua benevo
Ia intenção, uma vez que parecem justas
ae razões que fundamentam a alludida re-
pre8entação.

REQUERIMENTO DESPACHADO
Dia 6 do Junho

Francisco Pinto de Oliveira Netto, pe-
diudo se mande ademittir aua tutelada D.
Anna Amélia do Njsoimento, á matricula
nas matérias que constituem o curso do
Io anuo das Escolas NormaeB. —Ao Dr. Di
rector das Escolas para fazer a matricula
requerida, preenchidas as formalidades
devidas.

PROCESSOS DESPACHADOS
Dia 9 de Junho

Manoel Pereira da Silva e outro (autoa
de medição e demarcação de um terre-
no sito no logar denominado «Duas Bar*
ras» no munioipio de Guarapary.).— Pa-
gue o mesmo preço da tabeliã estabele-
oido para a extensão de duzentos hec-
tareB.

D. Belarmina Maria da Victoria, idem,
idem, no logar denominado «Alta Mira»,
na comarca de Vianua).—Approvo a me*
dioão a que é relativo este prooesao, para
o fim de considerar legitimada a posBe
da mediute, e conferir-lhe a propriedade
da área medida, cujo titulo mando quo
Be lhe expeça, oom a extensão e oonfron*
tações constantes do memorial e planta
dos.autos.

SECRETARIA GERAL
OFFICIOS RECEBIDOS

Dia 6

reira de Paiva, registrada n'essa Repar-
tioão, s.b n. 400.

Dia 7
Do Sr. Dr. Director do Thesouro,Bob n.

41, d'esta data, remettendo devidamente
informado o processo de medição de ter-
ras de Henrique Domingos Goser.

Dia 9
Do Sr. Commissario Geral de Medições

de Terras Publicas, dessa data, sob n. 384,
enviando para serem submettidos a des*
pacho os requerimentos de Manoel Pinto
Pimentel Júnior e Manoel Franoisco de
Paula Rosa.

EXPEDIENTE
Dia 9

Enviando ao Sr. Dr. Director de Obras
e Emprehendimentoa Geraes o mappa re-
mettido pela Directoria de EstatiBtica,
afim de que seja preenchido e devolvido
á esta Seoretaria para que possa a Presi*
dencia satisfazer ao pedido da mesma Di*
reotoria, relativamente a remessa de da-
doR sóbria m^^auta de immigrantes
Sei i_' 'Ufflflfdlirtfüt o o auuo de 1901.

REQUERIMENTOS DESPACHADOS
Dia 6 de Junho

Aldano Ferreira de Paiva (já informado).
—Satisfaça o requerente a exigência do
CommiBsariado em sua informação.

O meBmo, (satisfeita a exigência do
despacho anterior).—Junto á petição ini-
ciai, volte ao CommisBariado para infor-
mar.

Dia 9
Antônio Pires Martins, pedindo para

prestar fiança em bens de raiz, para exer-
cer o cargo de Administrador da Meza de
Rendas, da cidade de Anchieta.—Informe
o Thezouro.

PROCESSOS DESPACHADOS
Dia 5 de Junho

Benedicto Franoisco da Silva (autos de
medição e demarcação de um terreno no
lugar denominado «Barro Branco» no mu-
nicipio de Guarapary).—Pagos os emo-
lumentoB devidos pelo n. 7 da tabeliã u.
6 do Processo Fiscal, vá á Directoria de
Terras para dar parecer.

Dia 7
O mesmo, idem, idem. — Complete o

sello dos autos.
Dia 9

Henrique Domingos Goser, ( autos de
medição e demarcação de um terreno sito
qo logar denominado «Três Barras», no
municipio de Santa Thereza).—Volte ao
Commissariado para dar cumprimento ao
despacho da Exma. Presidência exarado
a fls.21.

Manoel Rodrigues .Serrão (idem, idem,
uo logar denominado «Matta Limpa > no
munioipio de Piuma) —Vá á Directoria de
Obras para o fim indicado no despacho
(\eflsl9.

GOVERNO MUNICIPAL
19022» CONVOCAÇÃO ORDINÁRIA DE

Ia SESSÃO EM 6 DH JUNHO

Presidência do Sr. Tenente Coronel Joaquim
Lyrio

A* hora da lei, feita a chamada, res-
pondem ob Srs. Joaquim Lyrio, Henrique
Coronel, Augusto Nunes, Gaspar Guima-
rães e Áureo Monjardim, faltando sem
causa ob outros Srs. Governadores.

Havendo numero legal, é aberta a boi*
são, e sendo lida e posta em discussão a
aota da sessão anterior, é sem debate ap*
provada.

EXPEDIENTE
Requerimento do Fiscal do 1° districto,

pedindo, oom attestado medico, mais uma
lieença de 30 dias pura poder restabele-
oer-se doa seus inoommodos de saude.—
E' concedida a licença oom metade do
vencimento.

Não havendo mais expediente, entra-
ae na

1» PARTE DA ORDEM DO DIA
O Sr. Augusto Nunes, bem oomo o

Sr. Gaspar GuimarQos, apresentaram, cada

Passa o Sr. Presidente a oocupar a Bua
cadeira. -"•a»»**

Por ultimo, o Sr. Presidente indioa e ó
nomeado pelo Conselho o cidadão Alpheu
CoBme de Miranda Roza, para exercer, ne
districto de Carapina, o oargo de Dele-
gado municipal, vago pela exoneração
conoedida na sessão pasaada ao oidadão
Ângelo Zardini.

O Sr. Gaspar Guimarães trata aoerca
da irregularidade oom que é feito na oi* .
dade o serviço de transporte de oargai
pela «Empreza Vieira», em prejuizo doa
transeuntes.

O Sr. Presidente, promette tomar provi*
dencias, determinando aos fiscaes o maii
severo cumprimento das posturas muni*
cipaes.

Nada mais havendo a tratar-se, o Sr.
Presidente levanta a sessão, maroando o
seguinte dia para continuação dos traba-
lhos.

EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA
Dia 9 de Junho

Offlcio recebido do Sr. Carlos Pereira
dos Santos Netto, communioando ter sido
eleito Presidente do Governo Municipal da
Villa do Riaoho.

DESPACHOS DA PRESIDÊNCIA
Dia 7 de Junho

219. Regina Citti Constantino.— Seja
ouvida a Contabilidade.

220. Antenor Guimarães.—Pague-se
pela verba titulo 2* § _• do orçamento
vigente.

224. Luiz Dias da Silva, juntando do*
cumento com o qual pede que seja aver*
bada em seu nome a casa térrea na «Ave-
uida Cleto Nunes», que pertencera a An-
tonio Josó Ribeiro dos Santos Júnior.—
Informe a Contabilidado.

225. Manoel de Almeida, communi*
cando ter traapassado ao Sr. Pedro Igna*
cio de Souza, a sua casa de negocio á
rua Sete de Setembro.—O mesmo dea-
paeho.

226. Aureliano Nunes Pereira, fiscal do
1* districto, pediudo oom attestado me-
dico, mais trinta dias de lioença, para
tratamento de sua saúde.—Em vista da
resolução do Conselho, concedo ao sup-
plicante a licença pedida e metade io*
mente dos vencimentos. ;.

227. Offlcio da Contabilidade, remet-
tendo 11 guias da divida activa arreoi*
dada durante o mez findo.—A' Seoçfto dó
Conteooioio para seu conhecimento.

Dia 9
218. Dr. João Dukla Borges de Aguiar.

—Faça se a averbação requerida, de ao-
oordo oom a averbação.

228. Representação do fiscal interino
do Io districto apresentando certificado de
multa imposta a Arthur Soares, por infrao-
ção das posturas municipaes.—Maroo o
praso de 48 horas para ser recolhida a
multa.

INTERESSE LOCAL |
¦ ¦ ¦ * ¦ ,¦

Em visita A sua Exma. Familia eita
nesta Capital o nosso joven ooeatadoano
2o tenente Manoel José de Faria e Silva,qual por sua vez, bb seguintes propostas:

Do Sr. CommisBario Geral de Medições —a do primeiro pura mudança da deno- marinha nuolohal
deTerrasPublicas,sobn. 382 d'eBsa data, minação da aotual rua «Presidente Pe- tllBtlnoto omoíal aa marlotla nnolonal.

enviando oa processos de medições de Ma'drelra», que passor-se-á a chamar-se—I CumprlmentamoLo.

ANNO DbT.B_ICA_*Q INCORRETO I V
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2 Estado do Espirito Santo

CAMBIO

Os bancos fecharam houtem com a taxa
de 12 1/18.

Valores das moedaB estrangeiras :
Libra esterlina  19$896 rs.
Franco $790
Marco $97-)
Dollar.... 4$096
lÕOSOOO rs. fortes 447$672
Peão 3$947

>
>
*
»,
>

Ágio do ouro 
Depreciação do papel-moéda..

23,»o
55,»2

Falleceu oa Capital Federal, no dia t9,

pela madrugada, o distincto jovem Nioolau
Moniz Freire, alumno da Escola Militar e
estimado filho do tenente coronel de en

genheiros Nicolau Alexandre Moniz Freire.
O inditoso moço, em plena flor da vida,

pois contava 18 annos de edade, foi proa
trado por uma moléstia cardíaca.

A' 8. Exa. o Sr. Dr. Moniz Freire, de

quem o finado era -primo, apresentamos
sinceras condolências.

METEOROLOGIA

Estaho do Tempo no Rio db Janbíbo
Dia 8

Céo—meio encoberto.
Ath.—inceita.
Vento-W.
Mar—
Nas 24 horas bom.

Cóo— encob.
Ath.—incerta.
Vento-NNW.
Mar—
Nas 24 horas—incerto.
Ao anoitecer da hontem ohuveu e re

lampejou N.

tmammmmmmmmmm
te, a mulher de Régnier deu-me do pre-peram applausos estrcpitosos de todas as

bancadas e galerias.
Na cidade, não ha exemplo de onihusi-

asmoegual, como desde hontem se nota.
Em todas as ruas, festivamente adorna-

MONTE LIBANO « i uo
_ .. . Iál ,. -& nnm fta _n I Uma das minhas amiguinhas perguntou-
Sabbado ultimo, realisou-se com aa so-i.me ^ cu ü~Q .evava aigUma jóia. Pos-

lemnidadea do ostvloa festividade dalojaísuiamos, apenas, um broche de ferro...
, lPul-o, cobrindo-o com um ramo de jas-

raaçonioa Monte Libano. mins.
Sarcey me viu; agradei-lhe, e fallou de

mim. Um emprezario, pouco depois, mePor oocaeião da sessão em que teve Iu-

gar a posse das Luzes e Dignidades, abri-
lliantaram a festa com a palavra o Dr.
Olympio Lyrio, que produziu eloqüente
discurso, representando a loja Monte Iii*

distribuiu um papel. Que infelicidade
Réjane, sorriu, não com o sorriso ale-

gre de ha pouco, mais tristemente.
—Na noite da minha estréa, proseguiu,

no momento em que pronunciava a pri-
meira phrase, o actor Carro, que devia

A companhia lyrica de Banzone dará
nos primeiros mezes de Agosto e Betem-
bro uma explendida temporada á sooie
dade fluminense.

Faz parte dessa companhia a diatinoti

prima dona Hariclée Darclée, que cantará
em 6 espeotaculoB.

Cantora du reputado mérito a Sra. Dar
O Exmo. Sr. Bispo Diocesano, acompa*)olée vae dar a melhor da empreza San-

nbado de seu secretario, padre José Ar-1 zone, que tanto o reconhece que reser-
thur e de outros Bacerdotes, seguirá hoje va-se o direito de elevar os preços avul

para a Barra do Jucú, donde voltará, na B0B nas recitas da celebre cantora,
quinta-feira próxima. O repertório compõe-se das opera»

S. Exa. vae até aquella povoação afim Fosca, Boheme,, Palhaços, Cavalleria Rusti-
de ministrar vários Sacramentos aos ca* [ canãy Manon, ("de Massenet) Carmen, Me-
tholicoB. ' phistopheles, Bigoletto, Fausto e as operas

O revm. oonego Bermude, vigário d'esta modernas Pescadores de perolai, Lakinè,
Capital,. e diversos habitantes da Barra j y^ jyert],er, Henset e Gretel.
do Jucú, preparam condigna recepção ao
eminente Cliefe da Egreja espirito-san
-tmw®;*-::^..^... .. _. ..-<v -

bano, o pharmaoeutico Ignaoio Pessoa, pepVicar.sentíu-se"mal e me deixou plan-
representando a loja Silencio e Virtude, tada no palco, só. Os olhos arrazaram-

-i . ... .» ,u« ..Jse*medc lagrimas. Pensei que o mundo de
eo 9r. Arnaldo Magalhães, representando |gal)ava#
a loja União e Progresso. a E de pé, immovel, chorej até que me

.. , . , chamaram para os bastidores. La estava
Depois de ter con ido o saoco da Dene" jRégnier, que me abraçou carinhosamente,

ficencia, usou d* palavra o Sr. Aristides i tentando consolar-me. Sim, porque sem-
•pre que eu precisava de apoio, de protec-

Navarro, veneravel da loja. jça0( onje querque fosse, via surgir o ve-
Boguiu-se uma animada soirée que pejlho mestre, com os seus fracos braços

prolongou até ás 4 horas da manha, dei- E agora meSmo, em instantes dolorosos,
xaudoem todosa mais viva impresBão de*corro ao seu retrato e, contemplando-lhe

iíi-i; ' .. Vadoce phisionomia, parece que o ouço,
agrado pela amabihdade franca que a*s-1 novamente, dizer-me:;<Não chores, filhi-
pensaram os irmãos da loja.

Compareoeram os irmãos das outras
lojas maçonicas existentes nesta Capital.

Esta redacçSo Be fez representar pelo Dr.
O. Poggi.

Concluímos, saudando a loja Monte Li*
bano nos termos em que noa dirigimos ha

poucos dias á loja União e Progresso

quando ali se realizava idêntica festivida-
de.

Consta ter sido transferido o Alferes
Melchiades Paes Barreto do cargo de com-
mandante do contingente federal do 38°
Batalhão de infanteria, estacionado nes-
ta capital.

O paquete allemão Patagônia, de p»B
tagem para a Europa, tocará uo dia 15
do corrente, uo purto desta Capital.

A' seu bordo emboroará o digno cava-
lheiro Sr. Augusto Arens cora sua Exma.
Familia, que no clima europêo vae res-

• tabelecer-se de seus inenmrnodos.

, nha, que esta vida não vale o sacrifício de
luma lagrima... vamos... um sorriso ga-

iante para o teu veiho amigo.»
Ahi si ainda elle vivesse, a sua protec-

ção ser-me-hia mais consoladora que dan-
tes.

Os annos correm, a fama cresce e os
trabalhos e desgoctos aÜgmentárh. <>

E a erande actriz, amargame .te, refe
riu-se á ingratidão dos seus amigos, ac-
cionistas do vaudeville, que ha pouco per-
deram o processo intentado contra a a
artista, a pretexto de que é excessivo o
ordenado que recebe mensalmente Re-
jane.

Por faltas oommettidas no cumprimento
de seus devores, foi suspenso hontem,
por portaria do Sr. Dr. Director da Ins-

A administração dos Correios expedirá
malas terrestres para Cariacica, Vianna,
Santa Izabel.Campinho, Mathilde, S. João ' 

trilCça0 Publica, do exercício do cargo de
e Alfredo Chaves. | porteiro d'aquel.la repartição t- por espaço

de 15 (lias, o cidadão Manoel Maria Vi-
ctoriense.

Foi cassada a autorisação concedida á
sociedade de seguros mútuos sobre a vida
<A Equitativa>, dos Estados Unidos do
Brazii, pelo decreto n. 3.304 de 30 de maio
de 1899, para cofítinuar a operar sobre
seguros terrestres e marítimos.

À directoria da «Equitativa», ao que nos
consta,vae pedir rr andado de manutenção.

HMHWIMWMW**'*

As moedas inglezas

Acha se nesta Capital o nosso amigo e
conterrâneo Capitão José Joaquim de Si

queira, chefe de secção aposentado da
Directoria de Terras e Colonisação.

Fallecau, ha diaí, no Rio de Janeiro o
digno engenheiro dr. João Baptista Maria
de Lacerda, que exerceu neste Estado o
cargo de engenheiro fiscal da antiga es-
trada de ferro da Victoria á Natividade.

O finado era um cavalheiro estimavel,
tendo deixado eutre uós grande numero
de admiradores de Buas qualidades.

A' sua Exma. Familia apresentamos nos
eo» «eutimentos de pezar.

No 3o sorteio na Alfaiataria Luzit»ua
foi premiado o n. 15, pertencente ao Sr.
major Frauoisoo Thaumaturgo.

No domiugo ultimo, na matriz de S.
Thingo, receberam o Sacramento do baptis
mo, osinnocentes Telemaco e Rosa, fi-
íhos de nosso amigo e correligionário Dio.
mede üallerani. Foram padrinhos daB
creançaeos nossos correligionários Capitão
Antonio Cappelletti, Manoel Braz e as
Exmas. Brás DD, Catharina Azevedo e
Lúcia Gallerani.

Logo apóz a coroação do rei Eduardo
VII, começará a cunhagem das moedas
2om a sua effigíe. •

A cabeça do monarcha será voNada
para a direita, ao contrario, pois das que
circularam com a rainha Victoria, cuja
cabeça olhava para a esquerda.

E' parece, da tradicção mudar-se a di-
recção. nas moedas, das cabeças dos so-
beranos.

Na França, os novos suns têm a efíi-
gie da Republica para a direita e para a
esquerda as moedas que circularam com
Napoleão, Luiz Pilippe, a Republica de
1848, Napoleão III e a Republica de 1870.

in ..- i«r i

das, o povo entrega-se a manifestações
patrióticas.

Na ornamentação das ruas, notam-sc
ihi.itimeras in.scrípções allusivas á con-
clusào da paz. Salientam-se pela bMleza
dos adornos Kegent Street, Piccadilly e
Oxford Street.

Em Portland Palaee, todas as janellas
ostentam as cores nacionaes e os retratos
dos soberanos e personagens que intervie-
ram para a terminação da guerra.

Em frente ás redacções dos jornaes tem
havido consecutivas manifestações popu-
lares, com exclusão dos jornaes pro-boer.

Uma columna dc talvez 50.00(5 homens
percorreu varias ruas, cantando em Hyde
Park, em frente ao Banco da Inglaterra e
do palácio da Bolsa, o «God save the
king». O hymno nacional foi saudado
com hurrahs unthusiasticos, ao mesmo
tempo que a enorme massa popular ati-
rava os chapéos para o ar.

Nota-se como uma confraternisação de
todas as camadas populares. Em plena
rua todos se abraçam e felicitam pela con-
clusão da guerra.

Os banqueiros de City enviaram hon-
tem telegrammas de felicitações ao gene-
rai Kitchener e hoje çontàjvám-se por
milhares os despachos telegrapKfcos en-
dereçados ao coinrnandante em chefe do
exercito britannico em operações no sul
da África.

Todos os ministros têm tido calorosas
manifestações de sympathia popular, des-
tacando-se Chamberlain, cuja carruagem
esteve parzda cerca de uma hora em
á secretaria das colônias, no momento em
que o ministro se retirava, tal a mulii-
dão que o acclamava e pretendeu retirar
osammaes e leval-o em triumpho.

LONDRES, 2—0 ministério reuniu-se
esta tarde para tornar conhecimento dos
últimos detalhes de capitulação.

Não só nesia cidade, mas em toda a
Inglaterra, o dia de hoje foi de festa po-
pular, sendo suspenso o trabalho em to-
das as officinas c fabricas.

As repartições publicas lambem tiveram
feriado.

Eduardo VII já recebeu telegrammas de
todos os soberanos da Europa, felicitan-
do-o pela conclusão da paz.

Pelos despachos aqui publicados a(jena-
a imprensa na França, Bélgica e Hollasi
da recebe friamente a noticia do definitiva
triumpho obtido pela Inglaterra.

MUNDO PELO TELEGRAPHO

À renda liquida da Estrada de Ferro
Central do Brazil, no anno passado, foi
superior a 5.500$000 rs., saldo a que não
attíngt ha mais de 10 annos.

O paquete Mayrink deverá ter sahido
hoje, pela madrugada, para o Rio e es-
«alas.

O paquete Murupy sahirá hojo do Rio
para o porto desta Capital, fazendo esca
Ias por Itapemirim, Piuma e Benevente.

Em virtude das disposições da lei fe
deral n. 35, de 26 de Janeiro de 1902, a
commisBão muuicipal de revisão doalis-
tamento eleitoral, inBtallará hoje os seup
trabalhos.

Sabe A 'Democracia, de Oliveira, que
vae ser muito diminuta este anno, em
toda zona oeste mineira, a colheita do
café.

Deante da baixa em que se tem conscr-
vado esse gênero, grande numero de la-
vradores está no Arme propósito de não
fazer a colheita, deixando perder a safra.

Mesmo, porém, que se fizesse regular-
mente a colheita, ainda assim, estamos
informados, acerescenta o collega, nãc
attingiria a 20%, cora relação ás colheitas
passadas, a deste anno.

Foram concediJos 60 dias de licença
ao telegraphista José Maria Travassos Ser
Tftno.
-mm ¦.-: -— ,

importou em doze contos e tanto a
despeza oom a cunhagem das medalhas
militares com que foram agraciados va-
lios offlciaes do exercito.

Diz o Secuic, de Lisboa, que o governo
portuguez, depois de feita a conversão da
divida, oecupar-se-ha da negociação de
novos tratados de commercio, principal-
mente com a Allemanha, Brazil e Ingla-
terra.

No paquete Mayrink segue hoje para r
sul do Estado em commiesao de seu cargo
O nosso distincto amigo Dr. Josó Vieira
leloso chefe da Directoria de Terras do Es
tado.

O Jornal do Commercio, dó dia 6 do cor-
lente, noticia que partiu para a Europa
n¦) paquete La Plata, o Sr. Dr. João Tei
seira Soares, que foi tratar de negnoioi
de alto interesse para melhoramentos ma
terluos de nosso Paiz, nomeadamente At
Estrada de Ferro da Viotoria a PüsroiiIih

No ultimo sorteio do club do roupas foi
tas da Alfaiataria Queiroz, obtiveram pre
mtos : 4» serie, n. 82 ; 5n serie, u, 27

No olub de roupaB brancaB foi premiado
O n. 22,

Nos dias 6, 7 e 8 de maio realizou-se
cm Pariz um congresso de ophtalmolo»
gia. No numero das diversas questões
apresentadas por summidades médicas,
nota-se um interessante estudo do nosso
illustre compatriota Dr. Hilário de Gou-
veia.

O governo da Republica de Cuba encar-
regou os cônsules americanos, no Brazil,
de tratarem dos interesses dos cidadãos
cubanos, até serem nomeados os respecti-
vos cônsules d'aquell& Republica no Bra
zil.

Continuaram hontem os trabalhos das
sessões ordinárias do Conselho Munici-
pai, comparecendo á reunião os Srs. go-
vernadores Augusto Nunes, Henrique Co-
ronel, Gaspar Guimarães e José Áureo,
sob a presidência do Sr. Tenente Coronel
Joaquim Lyrio.

No í* tempo da ordem do dia, o Conse-
lho autorisou que fossem collocados na
sala de suas sessões, os retratos de seu
actual Presidente Tenente Coronel Joa.
quim Lyrio e dos Drs. José Monjardim e
Affonso Cláudio, este corao remuneração
aos serviços prestados ao Estado e
aquelles ao município, durante as suas
administrações.

Foi apresentado um projecto de lei re-
formando a tabeliã do pessoal da policia
municipal, que ficará reduzida a um aju-
dante e oito guardas.

Amanhã continuarão os trabalhos.
tmÊÊmmmsmtmessmKmsmÊÊÊmmÊBmtmsBu»'4tn. ^

Rogamos aos nossos dignos
agentes, nas localidades, o ob-
sequio de effectuarem a co-
branca das assignaturas re-
lativas ao 1* semestre, até o
fim do corrento mez, de mork'
que a remessa da folha nâo
seja interrompida no semes-
tre vindouro.
mamÊÊmmammmemmÊÊÊmBmimmBMgmammÊBmm*-

NOTAS ESPARSAS

A' Casa da Moeda foi recommendado
que proceda com urgência a cunhagem
de 116 medalhas de ouro, 170 do prata e
317 de bronze, que tôm do sor distribuída-,
á marinha amanha, anniversario du corm
bato naval de Riachuelo,

Réjane

INGLEZEs E BOERS

A~PÃZ
Publicamos em seguida as bases do

tratado feito para a paz.
LONDRES, 2-Continuamas expansões

de júbilo pela celebração da paz na Afri-
ca do Sul.

Em frente ao «War Office> cerca de —
30.0Ü0 pessoas acclamam delirantemente

general Kitchener e o exercito britannico.
Nas immediaçõcs do palácio de Buckin-

ghan estaciona grande massa popular,
vicloriando o rei Eduardo.

Os soldados inválidos encontrados na
rua foram carregados em triumpho pelo
povo.

A impresa em geral manifesta-se satií-
feita como o accordo.

Prepara-se imponente manifestação de
apreço ao general Kitchener, por oceasião
do seu regresso da Afnca, de onde par-
tira quarta-feira.

LONDRES, 2-0$ jornaes da tarde pu-
blicam o tratbdo de paz celebrado entre
o general Kitchener e us chefes boers!

A cidade apresenta á noite garrido as-
pecto, achanuo-se ílluiriinudas ínüiias ruas
e praças, onde o povo se aggloineru, ma-
infestando o seu regosijo pela termina-
ção da guerra.

LONDRES, 2—Na câmara dos communs,
o primeiro lord da thesouraria commu-
nicou os termos do convênio celebrado
pelo general Kitchener e sir Alfredo Mil-
ner, de um lado, e os representantes
boers, do outro. E' determinado :

lo_As forças alliadas qne se acharem
nos territórios das colônias do Vaal, do
Rio Orange e do Cabo rendem-se com
armas aos representantes bntaunicos.

#—As referidas forças, como todos os
üatuióos il'aquel!as duas colônias, reco^
nhecem Eduardo VU como subemno dus
respectivos territórios c prestam-lhe ju-
ramento de lealdade.

3o—Os prisioneiros boers regressarão
aos lares em liberdade, seudo-lhes devol-
vidas as propriedades confiscadas, salvo
si infringirem as leis da guerra ;

4<>— Enainar-se-á hullaiiaci na* escolas
publicas, segundo os desejos dos pães, c
empregar-se-á a reletida língua nos tribu*
naes de todas as instâncias, sempre que
os magistrados a considerem útil ao es-
elarecimento das causas;

6o—E' permittido que tenham armas
para defeza os habitantes das localidadesafastadas dos centros populosos ;

6'—Organizar-so-á, o mais breve possi-

0 PRESIDENTE KRUGER
HAYA, 4—0 ex-presidente do Transvaal

Paulo Kruger, recebeu, por fim os de-
legados boers que o procuraram em
Utrecht depois do tratado de paz celebra-
do em Pretória.

O venerando chefe da nação, que desap-
pareceu, não se conforma com a solu-
ção torna-a pela assembléa que se reu-
niu em Verccninsr, e aceusa os chefes bo-
ers, classificando-os de caudilhos, quan-
do elle os tinha na conta de generaes.

Na opinião do velho chefe os burghers
deviam desconhecer completamente a le-
galidade da convenção firmada pelos de-
legados em Pretória.

Os reptesentantes dos boers declara-
ram ao sr. Paulo Kruger que a paz foi
imposta pelas circumstancias, e desde
que falharam os meios de resistenca e
a impossibilidade absoluta de prolongar
á luta por tempo indeterminado, único
meio de vencer a Inglaterra, forçoso foi
acceitar as condições propostas, sacrift-
cando embora a independência das. duas
republicas.

Kruger não se conformou com as ex-
plicações e o seu desespero é enorme.

Na sua opinião houve fraqueza e porfim cobardiu e temores infundados sobre
o êxito da guerra, de modo que todos os
sacrifícios se perderam eo trabalho enor-
me para manter o prestigio das armas
republicanas e a posse de sua indepen-
dencia cahiu no laço armado pela astu-
cia de um i,nimfig-> visivlmentc enfraque-
cido e talvez jWpOotu u. uvusigir, aceci-
tando em vez de impor condições.

RECLAMES

Ao ministério du fazenda enviou o ar,
ministro da Viação o officio do director
geral dos Correios do Japão, pedindo In-
formações gobro o fabrico do nosso sello
postal.

Mais um extracto da entrevista de Go*
mez Carrillo com Réjane :

«Â unipa figura grande e boa que Réja
ne vô a cada instante, dp enyolta com as I vel, o governo civil nas duas colônias
suas primeiras recordações, é a do actor para substituir a administração militar.-" •"•-Ogoverpode s. m. britanniça com-

promette-se a hão impor nenhuma taxa
ou contribuição de guerra.

81—A Inglaterra concorrerá com tres
milhões esterlinas para udqiiirir o dividir

acceitar no Conservatório p me f|eu, em! entre os polonos clesvuliclos dus populu-
1873, um prêmio. , çõus, enxadas, gudo e instrumentos agri-

Parece mentira, roa9 o que mais nu co\&s.
preoccupop, antes dc enfrentar o publico,' 09. —Os rebeldes que desacatarem as
no soncurso, foi o rppu traio. leis, hostilizando o governo da Colônia do

Minha mãe mo fizera* uma toilcttp brari- cSD0i 8(i"'ft° PriV£<doB dos privilégios do
ca, dc tarlatana. Faltavam-mc, porém, as sübditos Ingjezcs; não solVrcrào, porem, a
luvas, e isso mo entristecia, me humilha- pena dc morte,
va, provocava-mc as lagrimas. Folizmen* Terminada a leitura do convênio, rom-

Régnier
—Como era bom I murmurou.
E, logo, animada, carinhosamente, pro-segue |-Meu mestre Régnier foi quem me fez

Cassvle Louça
(jíBIAUHIIj. e variado gort'°

mento de louças cristáes, porcelanas ehc-isiofles, tem recebido Teixeira, Guima-
rãss & C, que vendem por preços resu-
midissimòs.

Chaminés* Belga legitimou
dc cristal, por preços sem competência,
vendem Teixeira, Guimarães & C.

€hà verde e preto especial,
vendem Teixeira, Guimarães & C.

LuinpoOeg) para niezac para
pendurar, legítimos Belgas, tem Teixeira,
Guimarães & C.

Bacias «le ferro batido de
todos os tamanhos a preços razoáveis
tôm Teixeira, Guimarães & C,

COPOS Iízon fiii h e do ele-
ganciaíi 4$600á duzia, só vendem Tei-
xeira, Guimarães & C\

CaneqiiliiluiN de porceluiiacom frizo dourado a 9J000 n duziu. — Vendem
Teixeira, Guimarães & C.

OlijeetuM .andn/.iu próprio*
para presentes, tem Texeira, Guimarães
& C.

fluii-amlo necefto d<* seoooflf e
molhados por atacado, vendem nus mo-
Ihorcs condições possíveis, Teixeira Gui*
murftes & C.



Estado úo Espirito Santo 3
ai

Assacar refinado Niiperiur.
a 24$000 o sacco com 60 kilos, vendem
Teixeira, Guimarães &C.

|joaça elark. eMB.ira.S. uíi>. «
esianhada, grande sortimento, por

% preços sem competidor, vendem Tei-
xejra Guimarães & C.

Óleo de HuB.ttça superior,
em latas de 15 e 30 kilos, receberam
Teixeira, Guimarães & Ca.

Chaniiucs QSelgas legítimos
—Vendem á i$l.oo, Teixeira, Gui-
marães & Ca.

L" 
i ^ei ao K1Z13S1S

Graude quantidade de fer-
ragens grossas, receberam directa-í
mente Teixeira, Guimarães & C. I

Ferros para engomam r,—
por preços ,sem competidor, vendem
Teixeira, Guimarães & Ga.

Flor de Maio
PtfflT?n^!ÚT*T_;Qdas mais i)famadas> f8bri'
íllillí UlljíiiilÜOcantes parisienses.

Vende-se, em leilão, uma
casa de sobrado situada naan-
tiga ladeira da Várzea, n. 9,
esquina da rua 13 de Maio;
tem commodos para duas fa-
milias e uma padaria com rx|
cellente forno. E' uma casa
nova e de solida construcção.
Vai em leilão no dia 26 do cor-
rente.

Carlos Schleh.

Contencioso doThesou-
ro do Estado

Uoyd Irapiei
ONU A MOI««saTI0

O PAQUETE

Pelo presente, são convida-
dos os devedores da Fazenda
do Estado por impostos de in-
dustrias e profissões e decimas,

Encontra-se na «Flor de Maio.-Rua d'Alfan-| iançadOS até O eXCrClClO 06
dega 7. __________ 11&92, a virem quitar-se dentro

GRAVATAS: Ultimas novidades do que ha ! {JODraSO 
de SeSSehta (60) dias,

demais elsgantes. Só na «Flor de Maio».-Rua'hndO O qUal Será leita 8 CO*
dvurandega 7. branca por meio executivo.

Secção de Contencioso do
Thesouro do Estado do Es-
pirito Santo, 6 de Junho de
1902.—O Procurador da Fa-
zen.da, Arthur L. de Araújo
Primo.

CALÇADO de todos'*os tamanhos e qualidade
preços baratissimos. Na «Flor de Maio».—Rua
d'Alfandega 7.

iUOÍtIM de boas marcas, peças dc 20 me-
tros. Preços: de 8$000, 10$, 12$ e 15$000.
Só na «Flor dtí Maio>.—Rua d'Alfandega 7.

m

Y

CHAPÉOS 
de sol c de cabeça. Grande sorti-

mento na >Flor de Maio.—Rua d'Alfândega. 7
****w*mmwÊmmwmwmw*wm*9®

NOTICIA IMPORTANTE
Levamos ao conhecimento do pu-

blico uma importante noticia, que
a casa Flor de Maio recebeu peloultimo paquete, grande e variado
sortimento de fazendas, armarinho,
roupas feitas, perfumadas, cha
péos e calçados Preços sem com-
petidor, bom e barato.

FLOR DE MAIO
Rua da Jllf.-iidcign n. 9

Nomeiala Paula & Irmão
a i_]

EDÍTAiiS é AVISOS

Equitatrva
Recebida Equitativa dos Estados-

Unidos do Brazil, Sociedade de Se-
r guros Mútuos sobre a vida, a quan-

tia de cinco contos de réis, em vir-
tude do sorteio de suas apólices res-
gataveis em dinheiro, realisado no
dia 15 de Abril do corrents anno,
cuja importância é referente a mi-
nha apólice n. 669, que foi &or-
teada, continuando a mesma em vi-

gor como até então nas condições
do contracto.— João Julio lameirão.

Rio de Janeiro, 16 de Maio de
1902.

N. B.— Este segurado é morador em
Theoplnlo Ottoni, Estado de Minas Ge-
raes.

Mi
Comm. Silva

Esperado do Rio de Janeiro no
da 13, seguirá depois da pretíisa
demora para os portos do Norte da
Republica.

As reclamações por faltas ou áva-
rias só serão attendiUãs 'entro do
praso dü 3 dias, depois de termina-
da a descarga. Expirado esse praso
a Companhia fica; isenta de toda
responsabilidade.

Passagens, .fretes e mais informa-
çf es, na Agencia com

Ignacio Pessoa.
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Situado no Baluberrimo |||®®8SS!SI A Proprietária resido
bairro do RioComprido, tem' d^feÉsNú com sua familia uo estabe-bons commodos mo- ra*^^.ro .
biliados para tamiiiaa e com | J»K§ leoimepto ;

um pessoal li abi- i^^l&ra . lt *
litadiBBimo neste geuero de *ÊÊÊÊ£Ê$Ê 80mPre PromPtfi a attender

serviço,, ^^rj^^ aoB Sro Hospedes.
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1% A pruprielariíid'este estabelecimento espera marecer JL
a protecção dos Si'S. viajantes do Espirito X

4 Santo, garantindo-llies excellentes accommodaçoes. 5?

^ 18^itivW^ti*0tt«í tâm^

Largo do Rio Comprido, 4

RIO DE JANEIRO
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Aviso
Aehando-se terminada a des-

carga para a Alfândega das
mercadorias vindas no paque-
te allemão «Uacia», entrado de
Hamburgo e escalas no dia 2
de Junho, as reclamações por
faltas deverão ser apresentadas
na Agencia até o dia 10 do cor-
rente, terminado este praso não
se attenderá mais a reclama-
ção alguma.

Victoria, 5 de Junho de
1902.—Os Agentes, J. Zinzen

SUKL.-. CAI».'.
«Silencio e Virtude»

Hoje, lo do andante, ás horas do
costume, haverá sess.". econômica
neste Subi.*. Cap.'.

Vai.', da Victoria, em 9 de Ju-
nho de IQ02. — (e.\ v.\>— O Gr.\
Secr.*., Milton.

/^mm>.

O PAQUETE ALLEMÃO

BELQÊÂN0
Fsperado do Rio de Janeiro no

dia 15 do corrente segará depoi
da precisa demora p^ra Hamburgo
com escalas por Bahia, Madeira,
Lisboa e Cherburg.

Para passagens, fretes e mais in-
formações com os agentes

J. ZINZEN &C.

EMPBEZA M NAVEGAÇÃO
FIO DE JâlíSÍRO
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O PAQUETE
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Casa de Antônio Miguel
55-RUADA ALFANDEGA-55

e doTem a honra decommunicar ao respeitável publico d'etsa Capital
interior, chegou da Capital Federal um enorme e variado sorti-

monto de fazeiif!-;w <&e> to-JaM as» (|ualia«ie» para vesti-
dos, que vende-se por um preço, o mais barato possivel.

splenijíii.o sortí^sento de Seques cle
phantazin, brinquedos <? modas da ultima cnovidadé parisiense.
iXOKAlE SOHT1AIENTO DE ÃRlVlARIrVIIO o outros artigos

que seria diflicil enumerar.

(j(h m Antônio Miguel
VICTORIA

^4ffi^

ÉDEN PARQUE
ANTE-HONTEM

h

Ia < >uimi**rt<» Seccional de"Alislas-ieiito Eílciloral

Alvim Pereira Lyrio, Secretario da 1« Com-
missão Seccional do Alistamento Eleito-
ral deste Municipio.
FAZ saber aos interesados, que nesta

data ficaram terminados os trabalhos da
Commissão Seccional de Alistamento
Eleitoral deste município e que de con-
formulade com o que estatue o art. 19,
2a parte da lei n. 35 de 26 de Janeiio de

' 1892, foram propostos pela referida com-
missão para serem excluídos do mesmo
alistamento, por mudauçade dom.cdio, o«
cidadãos: Adame Guido, Chiapeia Ângelo
Gulseppe, Gambasa Domenico, Gambasa
Stanisláu SepulcÜre Tarcísio, Alfredo An-
tonio dos Santos Candeias, João Antônio
Guimarães, Manoel Peixoto dos Santos,
João da Rocha Mello, Joaquim Theodoriço
Julio César dos Santos, Orozimbo Tertu-
liano Arnaldo Uchôa, Dorotheu Antonic
Diamantino, Jacob Ferreira Lopes, Oorlos
Guignogne, João de Mattos, Lrnestino bi-
mões, Muríano Ferreira de Souza, Oan-
dido José da Conceição, Elias Ribeiro dc
Castro, Eugênio de Azevedo, Oencsio dc
Sant'Anna Lopes, Evencio Elcuteno dos
Santos, Scveriano Pedro de Alcântara, An-
tonio José dc Souza Caldas, Belluci Eran-
cesco Pascliuale, Cláudio José dos lieis,
João Jeronymo Martyi' Caure (Padre), Ju-
lio Ferreira Coelho, Manoel Joaquim Mo
reira, Manoel Josó Nunes Júnior, Sérgio
Teixeira Lins de Harros Loreto (Bacnarc),

Chflstovam
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Tintura do Espirito mim

urupy
Esperado do Rio e escalas no dia

12 do andante, regressará depois
da descarga por Benevente, Piuma,

e Itapemirim.

o c_t»«--*,-=-^Ê-4QEéê^-!

í!rc âhcii. rlicuauaiiMiao, paralysia, iiévralgia e dures em
«•ersíl sã» «leüieilada.»* a»aai<laineaile cosa «» eia_a'o>-

rttviHaowa TINTURA DO ESPIRITO-SANTO
¦•èuied.o de uso externo e puramente vegetal.go ilu ma

O PAQUETE
Fabrica e deposito na cidade de Anchieta, Estado do Espirito Santo.

Publicamos abaixo uma carta do iílustrado Sr. Dr. Henrique
Vaz Pinto Coelho, muito digno Juiz Seccional da Capital Federal

O Dr: Justiniano Martins de Azambuja
Meirelles, Juiz de Orphãos da comarca
da Capital, na fôrma da Lei, etc. etc.
FAÇO saber aos qüe o presente edital

de praça virem ou delle noticia tiverem
que no dia 11 do corrente, ás 2 horas
da tarde, em as ponas da casa do carto-
rio do Escrivão que este subscreveu, sito
á praça Dr. João Climaco n. 5 d'esta
cidade, serão levados a terceira praça e
arrematados por quem maior lanço olfe-
recer, os seguintes bens pertencentes ao
acervo inventariado do fallecido João
Francisco Feu de Araújo, em que é in-
ventariante D. A nha Rosada Fraga Arau-
jo : Uma parte de uma casa da Fazenda
denominada «Santa Maria», da comarca
de Santa Leopoldina, coberta com telhas,
avaliada pela quantia de um conto e qui-
nhentos mil réis, e com o abatimento de
10 /' do preço da segunda praça fica re-
duzida a quantia de Ks. 1:2I5$000. Uma
parte no engenho com seus pertences, na
mesma Fazenda, avaliada poi um conto
do réis o com o abatimento de 10 ./• do
nreco da segunda praça fioa reduzida a
quantia dc Ks. 8I0S000. E para que ohe-
ifue ao conhecimento de todos mandei Ia-
vrar o presente cüital que será atado
ás portas do mesmo cartório o do qual
so extrahirá copia para ser publicada

Esperado do' Rio de Janeiro no dia j Vendo -se nas pharmácias : Aguirre, na cidade cia Victoria; Graça Ferreira &
Comp., S. João da Barra ; Duarte & Béiriz, leonha ; Costa Pinto &

Comp., Alfredo Chaves e RachidBalinoro. S. João de Alfredo Chaves.

Carvalho & Comp.
lllnu Sr. Capitão José Marcellino de Carvalho. Em testemunho do

meu sincero reconhecimento, parece-me cumprir um dever, endereçando-lhc
estacaria. ,

Tenho em Ua hora conhecido o seu precioso especifico contra o meu-

matismo, TINTURA DO ESPIRITO SANTO, para uso externo posso asse-

qurar\ pelos resultados em mim mesmo obtidos, a sua incontestável eficácia,.r
'que 

verificarão todos os que d'elle se lUilisarem. Faço-lhe esta declaração poo
carta da qual poderá V. S. fa^er o uso que lhe convier, certo de que, assim
me sto èor minha vez um salutar serviço aquelles que, sofrendo de rheumatism»
recorram ao excéllente preparado TINTURA DO ESPIRITO SAN10
approveito o ensejo para me subscrever de V. S. attento, venerador obrigado—
HENRIQUE VAZ PINTO COELHO, juiz Seccional doRio de Janeiro
unlio de 1897. ____,

I5 do corrente, seguirá depois
da precisa demora para

Bahia e Aracaju.

Para cargas, passagens, encoio-
tnendas, valores e outras informa-
ções, com o agente.

A ntenor Guimarães

Vioiorino de Souza Freire,
Baptiata da Costa c Silva, Henrique can*
cio Ribeiro, lnnencnslo da Uoelia Hnuii, ^|a"TmI)reii8adc accordo com as disposi-
Israel Freire da Purificação e Manoel j 

«•• 
fcèoreto D. 15 de 3 dc Agosto de

Josó Lyrio dc S.1II09, os quaes uma vez J"J
prejudicados, deverão reclamar da Com- • •a vez c(,c9

Victoria, 8 de Junho dc 1002. Eu, Ar-
missão Municipal, como claramente deter* corclí-ao cle Oliveira, Bscrivfio dc Or- _£¦»». Pereira 1»
mina o art. 26 $ lj da já citada Lei. . . HUbscrüVi: Justiniano Martins de mr-<^ 'n2'JúL 

B.
l-Gominissão becolonal/em.28 do Maio g«|Meirelles. FíftQft BOBW J?<

de 1902,-0 Secretario, Alvim Pereira A"g;|fw0n.orrne :-A. de Oliveira. " T
1'Xt'ia, ut

8ELÇA0 M ANNUNCIOS

PADARIA
á VAPOR

Kodolpho Ribeiro de Souza, proprietário
da PADAKIA A VAP11R, conimu-

nica ás pessoas apreciadoras de bôa e sã
alimentação, que acaba de fazer na

Capital da Republica acquisição de pessoal
idôneo, e está fabricando PAO com

a melhor e mais animada marca
de farinha do trigo.

Communiea igualmente á todos, que con-
tinúa, ao lado da padaria, com o

armazém de seccos e molhados,
no qual estão expostos á venda, por

preços excessivamente rasoaveis, todos
os gêneros de necessidade, do

primeira qualidade.
A' PADAKIA A VAPOR,

amantes do bom c do barato 1'into 11. 1 :s

Pesoüra 1.1

vinhos portuguezes
,^..—--i-i, ih.ii.mi_,— 1 —i—m—

'¦<*i

A CASA VERDE acaba de reduzir cs preços dos v
alios ie sua importação, tanto vírycus como do Porto, das
marcas

C&C, Sol, 2. Velho Exlrà, Bastará,
Rico, Moscatel e da Madeira Monica.
listes vinhos são os mais puros que vem ao^marcado, por

tanto, todos os consumidores devem procurar a
CASA VERDE
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VENDE-SE EM TODAS AS PHARMACIAS E DROGARIAS
T.4>. ALU1NA, Rua da Assemblea i

Victoria: napliarmsca de Ignacio PeSsoi—Rua Í° de Março n. 6"

S. ANTÔNIO DE ICONHA
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ASA MATRIZ
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grande soi*íiiiVdh^c>

fazendas, roupas, ¦ *
íeiT."gívns, :irm;jri..ho,

drogas, chapéus.
< ;.'Çí.<ío, loura,

seccos e mòlfeuiíis.
Em Piuma—tem agencias de vapores, trapiclie e

sempre um t;raride stock de
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FARELO üETRIGO,|vou-
ciem A. Prado & Comp
ttua do Commercio n 16
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aii;i ardente,
ii im-ov,

I

oarne seooa,
ssal, oal( koroeiití,

farinha cie trijLço,
pliospliorost,

vinho virgem, .
sal>íio cl e clivei *-<as q ui\ 1 \ d axl es

fumo ploado e em rolo,
*í>an]i£., eto, eto.

EsteB gêneros só se'vendem por atacado,'mas por
(IciiiinutuM pregos-—que muito
convirá a outros Srs. negociantes

compral-os ali do quemandal-os vir deoutras praças.
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feèn qualquer das casas compram
qualquer quantidade, pilado ou
em co.'o, visto que, pata o |ir«T
parar tem duas bem montadas

Uzinas, e vendendo-os sempre díiectamente aos
exportadores, podemos por isso pagal-os por buns
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Ferragens, 
grande soi *

timento lem aeasaimpoi-
tadora -— Hermann Lanz &
Comp.

pi;uio i'iti:io e MüLAT!.
* NIIC) rtceberam e vendem pc*i
preços reduzidos,—4. Prado &C.
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PUR/F/CADOfíDoSANGUE
dod?Alvino Aguiar é

\ «'h-.íí'-*.oB?uu jtltiii matiu (Ic>igmvc io||lVssou
ií.v|.-nu_í' «U* l&ffarçoVii. <».
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Base - KQLA-COCA-IODO-TANNINQ'
T0% PHOSPHflTOS, POTÁSSIO e SÓDIO

lF
Voiide-se nosie BOm.uiI • ita pliai-macia do

Ignacio 5»«..*4Nou—Una 1 de Março n. ii

DtWü Sbrihcé, Khenoe
1»i*;i ta— Único importa-
dor Lisandro Nicoletti.

.

Vende por preço"«'cem corap.-tencia.
—A . Vnulo & Comp,

irilio Coljáreae ClareteJ
// — Importacloi' Lis.iudfo Nicoletti,

IMIO ( hiuuti, Cocto c Ncncloni~-lin|)i rt.uüof l.isiiiidro Nioulcttl.
IIN» ¦¦¦ iiii-ann  ii ¦¦m n, , —— .i . -

I pura, em velas, de todos os
j.amanhos, lem Teixeira Gui-

niaraes &'-,

GANGIA. -
Único impòrtáilòr
Lisandro Nicoletti.

rtf' ?V* FERNET ,lil<ANCA- rm. mmm v-_«_ _.. ijruco importador
Lisandro Nicoletti.

ARAI*
de Hermann Lans á C\

I novo sorti-
mento roccbòu u
casa importadora

CACHAÇA;^r.
recebeu c vende por preço sem competi-dor Lisandro Nlcóléttl.~32 líua da Alfandega 22—Victoria.
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MLH MOS
Vondomsc por pecos bar etsimns os scguinlcs : Um mote: de

força do 4 çáyallos, movido & ko[ozone, unia masseiru incehüiica, u -
moinho para oalé. ambos movido a vapm
euma tiansmisaâo com diversas polMAcha-se tudo om perfeito estado. A'ar com os proprietários A. Prado
esta Cupitai.


