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m UM EDITE
PARA A CRITICA

Já aqui nos occupámos detidamente
da annullação da concorrência para a
tonstruet-ão do porto de Jaragúá, as-
stimrto esse qne tem continuado a ser
discutido na Câmara dos Deputados,
Como c sabido, o ministro da Viação,
para annuüar aquella concorrência,
baseou-se na inconveniência das bases
determinadas no respectivo edital, que
considerou lesivas dos .interesses do
Estado de Alagoas. O que causou re-
paios e levantou discussões foi que
todns as inconveniências citadas pelo
ministro só foram por elle reconheci-
das quasi um anno depois de feita a
concorrência c, quando já.eram do
dominio publico as propostas apresen-
todas pelos concorrentes. Essa grave
irregularidade deveria indicar ao mi-
nistro a necessidade de ser cauteloso
na redacção de novos editaes. Seria
unia exautoração completa que appa-
fèccssêii. publicados novos documentos
qttc não tivessem sido antecipadamente
ponderados em todas as suas minuden-
cias, pois não deve admittir-se a re-
incidência etn arimiHaçõcs de concor-
rendas por deficiências ou irregulari-
dades dos editaes.

Anexar disso, eis o que suecede
agora:

No Diário Official está sendo publi-
calo.o edital para as obras de melho-
ramentos do porto de Corumbá. O
pr.vo da concorrência, diz o edital,
termina em 21 de janeiro, mas não diz
dc que anno. Presume-se que seja de
F013, mas o edital não o diz, e esta
falia iá é tinia irr.-rni"aridade. Mas não
é esse o caso capital.

Na condição 2*. vem estabelecido o
preço máximo da avaliação: réis
1. tjí.-; :Q2oSooo. Nessa condição, diz o
edital que não serão tomadas em con-
itderiicíí.o pronr.itn'- de preços superio-
re.» áqtieljç. Perfeitamente.

Clicga-sc." porém, á cláusula 13*, e
der-nn-sc isto:

"O governo, que se reserva o direito
de jti!gái* livremente sobre a idonei-
rtorlr moral, incltis-trinl e financeira dos
proponentes, poderá egualmcnte aiiintl-
lar a presente concorrência- si achar
maeceitqveis ns preços pedidos nas
propostas, nao ficando aos proponentes•íii-pitn rle rerlntri.ireni niialniier indc-
fnnvaçãó sob niin'nuer titulo."

Ora, a 'ci que regula as concorren-
cin? diz claramente que, abertas as
propostas, será preferida a que pedir
menor preço, por insignificante quo
sei.i a diffcrcnça. E«tahriccido polo
edital o preço da avaliação, e abertas
as propostas, o ministro não tem que
cuidar ¦sinão de saber qual é a que
pede o menor preço, pois que a idonei-
dade dos concorrentes* tem dc ser vc.ri-
ficada» Jantes de serem abertir- as pro-
po^-is. Como poderá, portanto, o mi-
nistro annuMar a concorrência com o
pretexto de rchar iriáceeitaveis os pre-
ços pedidos?

Mas, para complemento da belleza
que cstntVios apreciando, vem a con-
dição i(V e diz:

".-'/ preferencia será dada ao con-
torrente que apresentar nicno;' preço
para a const rv cção."

Tístá o leitor vendo a formidável
snl.snda que representa o novissimo
erlífnl do Ministènò da Viação. Preço
superior no da avaliação ninguém pódc
pedir. I'.' da le' das concorrências e
fíSi determinado no edital. Pela con-
dicão ttl?, a preferencia ser;i -«.ada ao
eor.rnr!'ente que apresentai- menor
preço, sendo assim respeitada a lei que' reee ,-i matéria. Qne fira. portanto, re-
presentando a condição i;*\ que tão
disparatadíiinentc dá no ministro «^ di-
rcito de ari.nul.1nr a concorrência, si
tcliar inaçceilavris os Preços pedidos?

fTavetnos dc concordar qne bem pn-
rece -|iie o dedo de Ca'ino andou
nánttçllç líaballíihlio que ficará ceie-
bíSi.lo.

Mas. continuando tia atinK-se do
docuinéiitò em questão: si o ministro
da Viação pretendesse afastar toda e
qualquer liypqthcse de appnrecerçm
concorrentes ás obras do porto de
Corumbá,,não procedera com melhor
facilidade e ligeirçzn De farto, qual
será o ingênuo concorrente que se en-
trivíará a estudos dispendiosos, n tra-
hálitos e fadigas e ainda ao deposito
de 1,0 contos, para no fim a sua pro-
pntfa ser recusada sob a simples alie-
g.icão de ser inacceitnve' o preço pe-
dido? V.' claro que nintruem concor-
rerá, tanto ni;>:s, estando ainda pre-
«entes 110 csn-r.to publico as perioecias
oceorridas com a concorrência para as
obras do porto dc Jarágiiá.

Afinal, os editaes do Ministério da
Viação como que estão pedindo musica
de Offcnbnck. O ridirulo que os re-
veste não impressionaria em demn-
sía, si documentos daquella natureza
não tivessem de checar no conheci-
mento de estrangeiros, pois são esies
principalmente que dispõem de capi-
taes para ohrns de tão grande vulto

Ou não teria n minUfro da Viação
lido aquelle edital antes dcüe ser
dado á publicidade?
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,1 presidente d* R-pub' cs» o faUecimcato ds ct»
•¦tão de correta Abdun Caminha.O presidente da Repub ica mandou visitar o
ssvwste Kaiser Fia** Joseph l, por nm dn seua
Iv—ntea de ordens.Poi nomeado jue de direito da 6* vara cn-

ninai o dr. Cenário da Silva Pereira.Foi a4)o.-ciuado o juiz de dir- ilo da i* vara
; vel dr. Ènéas Carrilho de VasconoeHos.Poram assgnndos var os decretos de promoçõesno Corpo dc Bombeiros.O dr. Lauro Muller apresentou ao pp-ridente•Ia Republica o coronel Vidal Ramos, governador
le Santa Catharina.

Confercnciaram com o presidente da Kepu-
li ica sobre m« horamentos que vão ser introduzidos
no Kstado do Ro, o m nstro da Viação, dr, O ivei.
rn Dote.lio prcsidtrntt- do Kstado. o dr, Pcliciano
Sodré, prefeito de Nictheroy,

O presidente da R« publica, em companhia do
ministro da Viação, v s tou a estação Manima.

O ministro da Fazenda approvou o concurso
dc a* entrancia realizado no Estado de Matto
Grosso.O Tiiesouro Nacional foi autorizado a effe-
emar direno». najsoienws.

» O m n stro da Paz« nda autorizou o iri>«|i«rCtcr
da Alfândega a entregar diversas caixas contendo
notas e apólices.O ministro da Fazenda mandou passar diver-
"os títulos dcclaratoios de vencimentos de inacti-
v daik.O tn.nisto da Fazenda mandou cumprir diver-
..os avisos do Ministério da Viação relativos a
pagamentos.

KXTRRlOr. — A .hordí» do vapor allemão 1J?|I#-
«os ."ire", dccrárbu-se intendo* • V¦¦' rj.v."

Por ter dcicpucrtof. •» r-tlM.».infiel, .Allnpo Da-
vani feriu gravemente oi esposa, tai Uucnós Aires,
suicidiuido.se em seguida.

Na Argi nt na, foi cohdeinnado a nove mezes
dc prisüo o juiz de paz, Pedro Blanco, por in-
fracção tlíi 1-ei (.leitora!.

A esquadra chilena e .a primeira divisão do
exercito concentravam-se cm Ar.ca. para as uraa-
des manobras.

Kra Horna, começou e julgamento de Antônio
<l'Alba. q<ic, cm março - u'tÍmo, tentou contra a
vida do rei Victor Manoel,

As forças italianas tomaram a cidado de
Bombo.

O presidente da Renuhllca foi procurado , no»
palácio do Cattcte, pelos irs.i senador Luiz Vian-
na, deputados llaul AlvvB, Moniz Sodré, Manoel
Borba c firmo Braga; general Scveriano Res»,
contra-alm rante Pereira Guimarães e dr. Upi-
tacio Pessoa.

ICstivcram no Bablm ie do ministro, do Interior!
senador Thomaz Accio'y. deputados Evarino do
Amarl, Fores da Cunha, Oegario Pinto, Muniz
dc CarvaJlio c Dom ngos Mascatenlias-, drs. Beira-
rio Tavora, Brasilio Machado, A. Pacifico Pe-
reira, Carlos Seidl e Mano 1 Cicero; coronéis Silva
Pessoa e Jcsuino de Mello.

Caixa de Conversão
Fei o ie»m nte o movimento:' ""mraram .Ro-o-o libras e i.ooo francos.
Saíram 7.992-0.0 libras, 590 francos e niiojnoo
Lmt o:

Oura rm deposito 354.719:67.1?5S3
Kesp.ntih lidade do Theiouro:

Lei n. a.357 e dtc. 8.51a, . i«,»jo:77ét*ii

HontemrINTERIOR — O almirante Cavalcante Unad* finada-Maior da Amada coma-unam

Total. .,.»..* 37.1.039'40S560
Etniiilo:

Total. ........ 374.05«Jr440Í569
Moeda subsd.aria. . . * . fi-iw-iSíC.»

Total. ........ 374.0S9i4t9ll569

CaiuMu
PlAÇtl ft DlT A' VI»

Sobre Londres. ....... tSsIja 16 d." Paris. .;...., Ss88 $595" Hambugo Í728 $735" Ital-a • $595" Portugal í.lia" Nova Vork .1$"94
Libra est-írüna, rm mneda. . is$n5o
Ouro nacional, cm vales, por 1$ •— i$687
llancariu 16 i|8 16 tv"
Calua matriz 6 sl3J 163I16

Renda da Alfândega
Km ouro 19--^26*4-.4
Km p.int-1 27i:ios$304
Arrccailaila de 1 a 8. 3.168:-jIJS.ii7
lim egual período do 1911. . i.477-8Co$ii7
Uiffcrença a maior cm 1912. ... 1.690:3565800
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HOJE
Rra'ua-se hs 2 boras da tarde, no palácio do

Caltctc, o despacho coilcctivo semanal do minis-
terio.No Thesouro Nacional pagam-se as folhas de
Hioi|tt-pio cii-1 da ViaçSo."Nb Pre feitura i> ¦ ...sra-í* ss folhas dos. guardasmunic pa n filtra j a '£) c E«co'a Noruial.Está de serviço na Repartição Central de Po-
licia o a- delegado auxiliar.

- .,,; 
Missai

Re2am.se as seguintes, por alma de:
1'irmina Totta Munté ro da Silva, is o horas,

na igreja de S. Francisco de Paula;
Alvarò Rrgo, is 9 horas, ua cgrtja de S. Fran-

cisco (ie Pau a;
AlcxanJr na Azevedo Crcnha, is g horas, na

cç.eja do íccraireiito;
dr. Ach-'l«rs BioJchiui. is 9 horas, na matriz de

S. Josc.

Reuniões
Effcctuam-se as srgulntes, além das annuncia-

das tia Vula Op/!rarai
Real c llfiinnrrita Caixa de Soccorros D. Pe-

010 .', ao nu*io-dia.
f^oc edade Dramática do Kngcnho dr Dentro, is

7 liora**-*.
I'raternidade dos Frlhoa da Lusitânia, is y lio-

horas-,
C. Tlt dos Proprietários de Ilotera e Casses

Annoyi*, &* 2 lioras;
Associação neneficentr Visconde do Rio llrauco.

ah 7 i|a horas;
Utn. Loj. Cap. Redt-mpçüo, ii boras do cos.

tun».

Secção livre
Publicamos:
NutTORenol.
Attcsto.
The Rio de Janeiro Tram-ray, I.!ght and Power

Compàny, Limited.
I''r ias. Couto & C.
Vinol.
Ma! n aría.
Arthur Lurpirt Netto.
A* LTii:no Mutua.
Ilnmcnrjsem ao Major AlexJnd.-e Ear«-:s do

Couto.
Dcolinda Maria Vieira.
M.latrosas curas do pulmão e câncer.

A' tarde e * noite
Theatro Apo'!o — A luva branca,
Theatro Lyrico — La bella Risttta.
Theatro S. Pedro — A Herança da Fada.
C nema Theatro S. José — O conde de Cm

xambú.
Cinema^Theatro Chantecier — Ama*.,* * avós,
Cinem™ Th atro R o Itranco — 1400 centos,
Cineniatogranlio Parisiense — Bello programma

novo.
Cinema Avenida — Pronrauima novo.
Cinema Ideal — Programma de films sensa-

ciou acs.
Cinema Odeon — Deslumbrante programma d*

fitas,
O.nenja Pana — Majestoso programma»
Cinema Í'at1i-í •» Be lissimn proKramma,Maison Modcrne — Estraord na io programma,
ParTitíe Fumihense — Programma «i.b me,
Tíuya) Cine — Moços e velhos e Defeitos dé fo*

milia.
1' ri-ue Fluminense — Sutuptu.no pr< gramraa.Pa'ace-Th(*atrç — Heljisslmo proiTamma.
Circo SpinclH — Funççâo variada»

Com irrecusáveis argumentos e eloqüentes
razões se tem dito (|ue está cm i-ia dc ahrir
faÜL-rscia entre nós o regimen presidencial —
systema de coverno que se niio coaduna com
os ;.ofsoít costumes, netn enm a nossa educa-
cão politica Todavia, desta vez, nâo deve ser
levada á conta desse regimen, a irresponsa-
bilidadc que acaba de ser attribuida ao chefe
do Executivo pela commissão cspccal encarre-
nada dc examinar a denunca eomra elle apre-
sentada pelo dr. Coelho Lisboa.

Essa commissão, que formulou o sen pa-
recer. entendendo que a denuncia nem deve
ser considerada objecto de deliberação, apre-
sentou um irahalho disparatado; incohcrcme e
illogco. provando com isso, mais uma ve2,
que a causa «Ins nossos males res de principal-
mente nos homens, e não nos systemas. tanto
é verdade que estes, por peores que sejam,
produzem sempre aJuiim fruto, quando leal e
honestamente executados

No caso vertente, é do próprio regimen pre-
«idencinl que r»4n:lt.i a responsabilidade do
presidctnr «Ic RepiihUca. ao menos prlo tin:«co
deücto, dos apontados na denuncia que a com-
mis.<5o reconheceu como tendo s do praticado.

Negando, embora, factos evidentes e tn-
contestáveis, como o desrcsP'"::o a srntrmr-r-!
do Supfettio Tr hunal, reconheceu ella o do
hoT^bardp'0 da Rahia. não ren»1o mesmo a*reí-
tado. para confirmal-o, a subtÜeza vocabular
alvitrada pelo *»r loaquim Pír-*s, que preferia
a denominação mr-nos estrondosa de canho-
neio Ella reconheceu e condemnou o atten-
rado mas teve a precaução de accrcscerrar
que por esse crime não è responsável o presi-
dente da Republica

E' ahi que es'á a contrndicçSo Tagrante,
a'ém de um fndubitavel excesso de mandato,
porquanto não só e ev^lent- a responsabili-
dade do chcíe de Excca-ve, asao cia nos

parece <pie tenta a commiasSo competência
para funecionar desde logo como tribunal jui-
gador, decretando a innocencia dannellc que ê

o unico responsável perante a lei.
Sem duvida alguma, o facto a apurar era

a existência do del:<rto. Reconhecido este, nSo

podia deixar de haver um criminoso, e. em
tal caso, pelo nosso regimen, o criminoso nio

podia ttt sinão o presidente da Republica,
desde que até agora elle não afastou de ei
semelhante responsabilidade.

A commissão, que não foi chamada a julgar
o réo, mas a dizer tão somem sobre a proce-
dencia da denuncia, não podia arrogar-se o

direito de absolvcl-o previamente.
Eis porque affirmamos. ainda uma vez, qu»

o alludido parecer é UJogico, incohcrente e

UlBpútãtãdO.

O presidente da Republica, acompanhado
do ministro da Viação, do chefe de stia casa
mi ttar, coronel ¦Luiz!Bari*cdo, e dos ajudan-
tes de ordens, capitão Oliveira Junqueira
e oapitão-tenente JEuttia Menezes, visitou
hoiiíetn. démoradament^ a'.«tação Mariti-
ma. situada na Ganvbôa.-ássistindo á monta-

gem de alguns dos carros adquiridos pela
E. F. Centra) do Brasil. "

A Câmara deixou .de trabaíli-Kr mais uma

vez, para prestar homenagem á memória do

dr. Santos PkrrciiW» pelo facto d» ter sido estv

um. dos membros cW Constituinte. E' a ter-
cera vez, dentro do <*urto twazò de trinta

dias, que aquella casa do Congresso deixa de
realizar sessãq pelo íacto do falkciniciito de
tun cx-deputado.

Não nos parece regidar a praxe estaibcle-
ciáa, dc que resultiirâ, fatalmente, em futuro
não muito remoto, a obrigação do serem
interrompidos duaa ou tres vezes por sema-
na os trabalhos legislativos.

Desde que o extineto nlo seja membro dc
uma das cas;«s do (vongresso na legislatura
actual, não ha verdadeiramente motivo para
essa -aterrapçâo na vida do parrl-imcnto, bas-
tando, como homcmigem, a inserção de um
voto de pczar na acta.,

A praxe adopiada é que mio encontra jus-
ti.fkativa, principalmente si se tiver em con-
ta a deseBua.ld-"dfl vetidadciTOsmente injusta
die taes homenagens, quando se trata dc niein-
bro-j, muitas vezes ••Ilustres, de outros pode-
res. Foi o que se -.-erif cou. ainda oa vespe-
ra, em que a Camar-i nem siqtter designou
tuna contmissâo para r«i>resental-a no enterro
do ministro Manoel Bspinola. membro c onna-
mento da" mais alta corporação judiciaria da
Republica,

Como pretexto pana vadiagem, pôde ser
que taes precedentes sejam realmente nni
achado. A vandtrdc, porém, é que clíee não
«e nspiram num sonri-n«.nto de justi-*--» nem
se coarf_s.am com os micresscs do paiz.

Com o presidente da Republica e-steve foon-
tem, no palácio do Cattcte, o pintor Souza
Pinto, que foi agradecer a s. cx. a visita
que fez s. ex. á exposição dc quadros que
realizou na Associação dos Empregados no
Commercio.

São dc todo ponto justas e opportunas as
considerações feitas na Ca" ara pelo dcpulad*»
tn neiro sr. José Bonifácio, acerca do projecto
do suppressão dos collcgios militares do Rio
Grande do Sul e de Minas Geraes,-

Ej*.. suppressão foi aventada, eonio se sabe,
sob o pretexto de" que attendi,-. is necessida-
des das condições financeras do paiz e era
uma economia dest nada * cobrir o déficit
existente no orçamento geral da-dqspcsa. Ella
era, porém, verdadeirameníe, uma simples
burla impingida ao Congresso e não provo-
cava economia Í2 espécie alguma para o
Thesouro.

Acerca do colleg o do Rio Grande do Sul,
tivemos ha dias ensejo (le nos pronunciar,
decalcando as nossas impressões sobre a en-
trevista, que a um jornalista de Porto Alegre
concedeu o commandante daquelle estabeleci-
mento de ensino.

Agora, englobando os dois casos, o sr. José
Ron facio dedicou, entretanto, algumas pala-
vras ao collceio de Minas Geracs. demonstran-
do que ha. com relação a este, uma série de
compromissos muito graves do governo fc-
deral Tanto o collc-iio a'i era uma aspiração
mine ra e. portanto, uma necessidade, que o
governo dc Minas foi o primeiro a offcrtar
ao da União o local onde se deveria realizar
a installncão do rstahelec mento.

O sr. José Bonifácio não perdeu tempo
com palavras, encarando o assumpto inci-
paraente pelo lado da economia que a suppres
são dos dois collegios traria ao governo. Essa
econom a atlingia & cifra de 1.160 contos.
Nâo era, como se vi, uma somma capaz dc
cobrir o deficil. Pois ainda assim, desses
1.160 contos, o governo seria obrigado a
descontar despesas que. mesmo acabados os
collcgios. ter am de ser feitas, por determina-
cões das leis c regulamentos que rcltem a
matéria O sr. Bonifácio reuniu todas cssa3
despesas Elias montariam a quasi o total da
economia real zada O sa'do seria irrisório.

Para apurar essa migalha, o Congresso
privaria uma mocidade inteira do cns no r.-.i-
litar, tão necessário quanto o civil á grandeza
da nação. .

S esse é o programma financeiro do Con-
gresso que ahi está, que elle limpe as mãos
á parede.

Com o piesirientc da Republica teve íion-.
tem. á tarde, demorada conferência 110 pa-
lacio do Cattete o dr. Barbosa Gonçalves,
ministro da V:ação.

Essa conferência, segundo ouvimos, teve
por assumnto a exposição dos mc'hnramen-
tos que cogita o actual governo fluminense
renli?ar nn Estado do Rio. como sejam o
dosnívnVimento da rede fluminense, pro-
longamente de diversos ramaes da Leopol-
dina. conforme clausirJa contratual, os esgo-
tos da sua capital e o saneamento da baixa-
da. tendo srdo apresentados nessa occas:ão.
ao chefe da nação, os projectos e plantas
que a isso se relacionam.

Estiveram presente? á conferência o dr
0'ivcira Botelho, presidente do Estado do
Rio, e o dr Feliciano Sodré, prefeito da
capital de Nictheroy.

Realizou-se honrem a tão anntmc ada e
adiada visita do presidente da Republica á
estarão Màritima, onde o ronde de Frontin
pteparou alguma*, fitas para encantar o
chefe da nação e sua comitiva, e mostrar que
a imprensa não tem. absolutamente, razão,
quando affirma que tudo. na Central do Brasil,
está anarchizado e drsmantelado-

Tambem. do sr pressente da Republica,
que ha tantos dias annunc ava essa visita,
outra coisa não era de esperar sinão uma
pa avra de affecto para com o seu amigo con-
dt. como. por exmiplo. a de Hque se acha*
vn niuito bem iimpress-onadu com o que obser-
vara..."

Faca. porém. s. ex. uma visita inesperada,
a is.-tos dé|>.inam."s:os da Central, coha in-
formações em outras fontes que não as li-
gadas 4 directera. e verá que foi ludibr ado
pelo amigo da chave i'ouro.

A visita de bontem 3 estação Marítima,
nada exprime e não drsfaz a impressão das
revelações que aqui temos fe to acerca do que
está affecto a tão importante departamento
da nossa primeira via-ferrea

O serviço dos armazéns, que hontem o
presidente da Republica ris tou, acompanhado
oel» camari-a do ar. Frcratm, ouvindo-lhe

is explicações, é praticado irregu armente,
sem resultado e sem a presteza, que era para
Itsejar- As mercador as ali se accumulam,
ior falta de transporte, sem o devido cuidado,

i la diable, e por isto facilmente se desenca-
minham e ie deterioram, acarretando sérios
prejuizos aos commerc antes.

O conde de Frontin, emfim, achou ensejo
para fazer uma barretada ao marechal E' o
que desejava para assegurar a sua pèrtna
nencia no logar que tão ineptamente está
oecupando; o mais que se arranje, como dizem
os seus asseclas, pois fá não é pouco ter-se á
frente de ta' repartição o "lum.nar" da en-
-ícnharia brasileira...

O presidente da Republica, fez-se represen-
tar, por seu ajudante de ordens, coronel Ja-'
raes ÂnárêWí "TiO"ciuêrfõ *da baroníif ác
Forte Coimbra.

Com o presidente'da Republica confçren-
ciaram hontem, no palácio Guanabara, o mi-
nistro da Fazenda e o deputado Fonseca
Hermes. ¦•,¦; •,

PROMIS-íÕRlÃT.TlSrãb dè'cambio,
4 venda na rua da Quitanda n. íos, Pa-
pelaria Brasil. ,^'í|

Nóuiaiaçiò.dq Cattetetesteve hontem, á
a tjrde. o dr. Lauro Miillér, ministro do Ex-
teriòr,-que foi apresentar ao presidente da
Republica b coronel Vida! .Ramos, governa-dor do Estado de Santa' Catharina, e quese aoha em visita a está'capitai *¦

Pebam Antarctica
A melhor d* todas a* cervejas.

Estiveram hontem, á tarde, no palácio do
Cattete, conferenciando com o presidente da
Republica, o ministro da Justiça, o a'miran-
te Cavalcante Lins, chefe do Estado-Maior
da Armada, e o senador Pinheiro Machado,
vice-presidente do Senado.

O ministro da Aeriçulfttra visitou hon-
tem. no Hotel Avenida, d coronel Vidal Ra-
mos. frovernador do Estado dc Santa Catha-
rina, com quem conferenciou demorada-
mente.

O dr. Pedro de Toledo, ministro da Agri-
cultura, recebeu ts»tegrajmTrra firmado pelos
astrônomos Restenpart e; Kmnch, membros
da commissão chilena, qne se acha cm Cliris-
fina. afim de observar o eclipse solar de
amanhã _agradecendo ter .s. ex. mandado
ser considerados officiaes os despa^os tc-
les-raphícos das commissócil estrangeiras,
actualmente em nosso paiz.

O eclipse dò dia 10
Não sc impressionem Com o eclipse e.

bebam Caxambu*.

0 chefe do gabinete do Ministério da Fa-
zenda autorizou o inspector da Alfândega
desta capital a providenciar para que seiatn
despachados e entiygues á. Caixa de Amor-
tlzacão quatro caixas contendo notas do
Thesouro, e ao poneiro do Thesouro Na-
cional, Galdino da Silva Barbosa, tres ditas
contendo apólices, volumes jesses vindns de
tíova York pelo paquete Tcrensc e remetti-
dprs pela American Bank Note Company-"PüTRÍÍEÍÒe~Dtv&a
-I mmm-T^I-—-

•Sob; a preiidenCiia*do"-lh Homero Baptis-
ta e com a presença ílo*iji sra Galeão Carva-
lhal, Antônio Carlos, tí^vio Mangabeira,
Caetano de Albuqúerqüei' Manoel Borba e
Raul Fernandes, reuniu-w- hontem a com*
missão- Je fiiiiSliiSs tlajCamara dos Depu-
tados.. •-*•'_' '•

Fòiàm lidos c asstgnados 09 seguintes pa-
receres: 1

*o sr. Manoel Borba, com projecto, relê-
vando a prescripção cm que possa ter in-
corrido o cx-operario do extineto Arsenal
de Guerra dc Pernambuco. Honorio Xavier
da Costa, para que receba, desde a data da
extineção do mesmo Arsenal, o montepio
corresnondente ao seu salário naqtielle tem-
po, accrcscido de uma lerça parte do mes-
mo salário, na conformidade do art. 12, lc-
tra c, do decreto que repttlou a lei n. 127,
de 29 de novembro' de iSr»; com projecto.
exonerando o engenheiro José Barccllos de
Carvalho. de qualquer responsabilidade
para com o Thesouro. peio desfalque havi-
do no districto telegraphico de Minas Ge-
raes. hoje 2' districto. oecórrido em iqio. e
pelo qual foi condemnado' o empregado
Pranklin Belfort de Oliveira! mandando en-
viar á Auditoria de Guerr-rj, para attender,
a .petição, acompanhada de, pareceres, dc d.
Celestina de Brito Guedes, viuva do capitão
dc fragata Augusto Guedes de Carvalho;

do sr. Caetano de Albuquerque, com pro-
iecto. autorizando a abertura do credito de
27 MO-iSjüS. afim de occnrrc.r ao pagamento
(ki diferença de vencimentos, devida a Phi-
Isdelpho de Souza Gistro, ex-vi do decerto
legislativo n. 2.373, de 4 de joneiro de
1911.

NA CENTRAL fan-m-se m«5daHia-s com re-tratos e qualquer objecto om ouro na rua do
Ouvidor 69 e rira-sè ref-atos esmaüiados com
apwjrelho electrico "P-atcmí".

O deputado Arlindo Leone e outros apre»
sentaram hontem. á^Camara. um projectode lei autorizando o governo a contratar a
construcção de uma estrada de ferro que,
partindo da i.ajiia de Camamú. de Santa-
réin ou Tapemòá. demande.'etn linha paral-leia. á costa do sul da Bahia, obrigandn-se
ainda a. empresa constriiot.cra a manter
usinas beneficiadoras de cácáo e a colonizar
aquella zona, devendo etn dez annos ali es-
tabcleccr dez mi! famílias.

Os favores dados por ç-çe proiecto, além
dos previstos em loi. são: 15 contos de réis
nor k-ilonietro construído e o prêmio de 2 "1"
s"brc o valor de cada tonelada de cacáo bc-
reficiado. exportado.

Bazar Francez'iKwH"'h"
<-

'(.rtl mento
irioca VI

No despacho de hoje deve ser assignado
o decreto que nomeia o capitão de fragata
losé Silvino Lamenha Lins para comman-
dar o Corpo de Marinheiros. Nacionacs.

Para exercer o cargo de immediato do
mesmo Conpo será nomeado o capitão de
corveta Heraclito Belfort Gomes de Souza.

——¦— — ¦ ¦ 1 ._

Bebam A rainha das
B^AHMA Cervei»3

Em virtude dc uma parte dada pelo ca-
pitão de corveta engenheiro naval Octavio
Jardim, direclor das officihíis de machinas
do Arsenal de Marinha, .-outra o capitão de
corveta engenheiro machinista Èrn.sto Ba-
racho Gomes da Silva, do couraçado São
Faulo. vae ser esse otticiaj submettido a
conselho dc investigação.

Até o fim do corrente mez, ficará prom-
pia a (lepcnds-r.cia do Arsenal de Marinha,
onde vae ser instàllada a Assistência Medi-
ca fiava! ou (.umu íiiedico n-iquelle Arsenal-

A installáçâo será feita Ingo depois, de-
vendf» a 15 de novembro sor inaugurados
os serviços.

A Assistência terá dois autos-amhnlandas
e será dirigida pelo capitão de fragata dr.
Julião do Amaral.

Estiveram hontem. ás 2 horas da tarde,
no gabinete do ministro da Viação os mem-
bro? rfa co'nttiis>ào iqcnmhida da remodela-
ção dos serviços de esgotos desta capital.

Não estando o dr. Barbosa Gonçalves,
por ter ido aquella hora conferenciar com
o -s-vsidente da Republica, ficou transferida
para quinta-feira, as mesmas horas, a re»
união dessa commissão, que será presidida
feio ministro da Viação.

0 MOMENTO
Proseguem, nas regiões politicantes,

as combinações em torno da futura
presidência da Republica. Não se com-
prehende a existência desses concha-
vos, quando o sr. marechal Hermes
ainda nào chegou a completar o seu
segundo anno de governo. Mas os con-
cii iabulos continuam. Üe todos os lados
ouvem-se conden inações a essa estra-
nha attitude dos "responsáveis pelo
rcgHr.en", aventando; tão antecipada-
mente um problema da ordem deste,
destinado a levantar as mais fortes
agitações no paiz c a distrair por isso
mesmo a energia das suas forças effe-
ctivas para cogitações que viriam no
seu tempo próprio, como uma das obri-
gações ligadas ao espirito democrático
do Estatuto politico que nos rege.
Excusa dizer que essas condemnações
surgem em pura perda: o meio poli-
tico está minado por tal fnrma, que a
gente mettida nos seus meandros lhes
não liga a minima importância. A essa
sttecessão presidencial estão vinculados
os mais disparatados interesses. Ella
ha de conciliar os dislates da presiden-
cia Hermes com as situações estaduaes
que elle creou, á custa dos attentados
mais clamorosos, praticados contra as
instituições. Ha de attender ao futuro
de muitas creaturas que esta situação
anornra'issima lançou á politica na
qualidade de grandes homens. Ha de
assistir muitas outras coisas, entre
as qnaes não é temerário affirmar que
se encontra a da escolha, a dedo, do
homem tm tudo parecido com o sr.
marechal Hermes, e qne uma vez cn'
locado no poder, continue, por sua tn-
consciência, a mesma desordem pnl-'t-!ca
e administrativa em que nos deba-
temos.

Como descobrir esse homem? E'
bem de vêr que os Hermes são raros,
e só por esse lado os actuaes forçira-
dores do presidente de 1914 a 1918,
têm muito que trabalhar... Entre-
tanto, por mais que se repilla esse es-
tado de coisas nimiamente politiqueiro,
não ha como fugir a uma analyse do
que elle vae representando. E' certo
que a nação ainda não escolheu o sou
candidato. Elle surgirá quando o. mo-
mento o indicar. Mas o P. R. C. já
tem cm vista o seu pro-homem, Ou

,tros, não ligados a esta inqualificável
organização partidária, pensam tam.
bem cm agir fora delia no sentido de
lhe ei.ibarçar os movimentos. Nomes
se apontam, e nomes virão ainda jun-
tar-se aos muitos tidos como partici-
pantes de prestigio e_ que ha já alguns
dias vimos desvendando ao puhlico.
Todavia, o P. R. C. não se. arroja a
levantar de frente a candidatura do seu
procer, nem ninguém o fará, emquanto
o sr. marecha' Hermes não dér a sua
opinião, ou por outra, emquanto o sr
«presidência da Republica não impuzer
ao paiz e ao P. R. C. o representante
do seu pensamento e da continuidade
da sua acção.

Para o Cattcte convergem no mo-
mento todas as vistas e preoecupacões
dos profissionncs da politicagem. Com
prehenda-se liem o alcance do pheno-
meno: os homens que actualmente
esperam do sr. Hermes a palavra da
ordem rle agir cm ta! ou qual sentido
(e quando isso si dér desmancharão,
certamente, compromissos anteriores),

I são r.s mesmos que romperam com o
j mallogrado presidente Penna. pelo

farto de ter elle algumas predilecções
pelo seu secretario da Fazenda e
jiv'gal-o apto a oecupar a curul pre-
sirlcncial da Republica NaqueMes tem-
pos, quando o interesse subalterno
desses ineffabilissimos senhores era
mascarado enm a pureza do regimen
e asseverações semelhantes, o sr. Rias
Fortes, de Minas Geraes, de mãos
dadas com o sr. Pinheiro Machado,
transformou-se assim numa espécie de
deus terrível e vingador dos erros dos
transviados do principio federativo, e
tantn fez. tanto procurou purificar o
seu republicanismo renascente. que ter-
minou optando pela candidatura do sr.
marechal Hermes.' tão secretario de
Estado, como o finado David Cam-
pista.

Pois bem. Agora o sr. R;as tamborn
faz parte do bando politiqueiro, cuja
tmica prenrcnnação. "republicana", é
vêr o si. Hermes pelas costas, mas só
enm a acnuiesccncia do próprio sr.
Hermes. Já boic. o velho chefe mi-
nfirn. que os fi'lms das A'ternsa< c'as-
si ficam de verdadeira mentira eleitoral
e po'it;ca. atirada á boa fé dos prin-
cipintitos do Conçressó de Minns. não
faz muita questão de ser considerado
como um dos mais resignados e pa-
cipntns servidores da vontade maré-
cbalicia. Como o sr. Rias. são todos ns
outros pro-homr-ns da situação, ouer
façam parte do P. R. C. quer apitem

' os bastidores no sentido de ançaríar as
. boas graças dn inverno, para enm
I ellas desenvolverem amanhã detprmi-
I nada attitude. Conrlue-se de tttdn isso
1 oue. por ahi, an^a rotulado com a cias-

sifiráção de "política nacional", que
09 escrúpulos nãn mais existem no her-
mismn combatente, si é que e'les a'!rum
dia tiveram existência real. Antes do
sr. Hermes subir ao pnder. a honesti-
dade àdrn;nistrativa, o respeito á Con-
st;tnicão de 24 de fevereiro, o direito
de voto. a representação das minorias,
a d.èííoiiijárc.bizacãn do norte e o nre-
stieio da autoridade do presidente
eram fartos com que se acenava ao
pai? como a conseqüência lógica, posi-
tiva. da Convenção de ma;o.

Hoje. porém, tudo isso veio abaixo,
ruindo fragosamente, e só o que está
de pé. para todos os effeitos. como
corollario de todas essas hellas
promessas, é a subserviência rollectiva
dns prneeres ao nnme que eacra nm
delles. individualmente, reconhece como
uma deplorável incapacidade E este

! gnverno vae apodrecendo. Cnm elle, a
• cauda dos seus preconizadores c

actuaes sustentaculos. Aonde essa
anormalidade da política nacional irá
ter, ninguém poderá prever com jus-
teza. Mas a opinião publica deve estar
vigilante. Quando as regiões superio-
res do paiz chegam á dissolução que se
vae observando dia a dia, só a influen-
cia vigorosa das camadas sociaes pode
oppôr-lhe entraves. Preparemo-nos,
pois, para que a sttecessão presidencial
não seja fruto exclusivo dos planos da
politicagem.
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O ministro da Viação mandou enviar á
Câmara dos Deputados o requerimento e
demais papeis em mie um agente de 2* cias
se da Estrada de Ferro Central do Brasil
oeàe 't-ma licença para tratar de sua saude.

Foram assignados hontem pelo presidente
da Republica os seguintes decretos da pas-
ta do Interior e Justiça:

Nomeando o bacharel Cesario da Silva
Pereira, para o logar dc juiz dc direito da
6* vara criminal;

aposentando o bacharel Enéas Carrilho
dc Vasconcellos, juiz de direito da i* vara
eivei;

promovendo, no Corpo de Bombeiros, ao
posto de major inspector da contador!,!, o
capitão Antônio Lopes de Souza; ao posto
de capitão commandante ria 4' companhia o
caiphao graduado Carlos José Ferreira; ao
posto de tenente coadjuvante da 4* compa-
nhia o tenente sgraditado João Monteiro dc
Miranda, todos por merecimento, e ao pos-
to dc alferes chefe dc estação da 2* compa-
nhia o 2° sargento Eloy Monteiro;

graduando, no mesmo Corpo: nos postos
immcdiatamcme superiores, o tenente Anto-
nio Lopes da Silva Moraes Júnior e o alfe-
res Vicente Ferreira de Alcântara; e

reformando na mesma corporação o sol-
dado Joaquim de Souza Camillo.

O ministro da Agricultura mandou rc-
metter ao cônsul da Rússia nesta capital as
informações solicitadas sobre a relação das
casas commerciaes brasileiras que importam
freixo ern toros («madeira usada para pnli-
tos na industria dos phosphoros) e quae3
as condições de collocação do alludido pro-dueto. MB

O ministro da Fazenda, por acto de hon-
tem resolveu approvar o concurso de 2' cn-
trancia realizado ultimamente na Delegacia
Fiscal do Eslado de Matto Grosso.

Ao que saltemos, foram classificados to-
dos os candidatos inscriptos.

Em visita á sua familia, que se aoha em
Caxambú; segue hoje para aquella cidade o
dr. Rivadavia Corrca. ministro do Interior.

S. ex. regressará a esta capital em bre-
ves dias.

Um grupo de amigos do dr. Manoel RO'
drigues Peixoto, director geral da Agricul
tura. offeréce hoie. is 7 i|2 horas da noite,
no salão de banquetes da Confeitaria Pas-
coal, um jantar a s. s.

Formam esse gntpo os drs. J. F. Soares
Filho. Raymnndo de Araujo Castro. Mario
Carneiro Armando Ledent, Eduardo Ccr
queira, Leonel Filho, Cicero Monteiro, J.
R. Moraes Rego. Paulo Vidal, João Lacer-
da e Fernando Werneck.

A melhor signa de mesa é a
8AO I.OITRENÇ0

O prefeito sanecionou a resolução do Con-
selho Municipal, autorizando a abertura de
créditos extraordinários e supplcmentarcs.
na importância de 1.201 :t)38$03Í.

O scout Rio Grande do Sul, do comman-
do do capitão dc fragata Pedro de Frontin.
teve ordem para deixar o porto de Santos,
com destino á ilha Grande, afim de incorpo
rar-se ás divisões que ali estão cm exercicio

¦ Hontem mesmo, o scout Rio Grande do
Sul deixou o porto dc Santos.

TOILETTES E VESTIDOS — Ulti-
mos modelos de Paris — Grande casa de
modelos 54, me du Faubourg, Saint Ho-
nore, Paris — 135, Avenida Central, 1°
andar.

A GUERRA
DOS BALKANS

Na 5" pagina

PÍNGOS&RESPINGOS
O Rio Grande re«|«>lven auora manifestar-se con-

ua o bombardeio da Bahia.
Aquillo é que í utna senünelJa vigilante dos

princi pos I

*• »
Entre es candidatos i vaga do Supremo 4 ima-

tado o sr. Mathusaiem.
B' justo. Tirm todo o dir«-ho a ser promv.do

a juiz daquela casa Pelo menus t an1i3.1iJa.lt!
n.ngucm (lie .poderá nesar.

•

A FESTA DA TENHA
De tudas as nossas tradições

ia umea que ainda perdura.
{Df uma not cia -obrr a

festa da Pensa)

Não è isso verdade. NSo. Nem ess»
Tradição popular ainda perdura,
Na rxtragrdffiann e aMucinada pressa
Com que a cidade o novo hoje procura,

Tudo d.prfssa vae. Tudo se sotae,
Todo o passido já de-appa rece.
O Kio do que fo só tem o nome,
O que cllf foi a maioria esquece*

Entriftocdo o v«-lho carioca
O passado recorda, aüia o presente
E a mudança de tudo >he provoca
A tristeza maor e mais pungente.

Cha. Os seus olhos tudo encontram novo, .
Em tnda a part« encontra novidade.
Foi trocado por outro o antigo povo,
Ha no logar da velha outra edade.

Para dentro de si os olho? lança
E acaba por achar, no exame' feito
Que _'»le próprio soffreu grande mudança,
Que existe em seu togar outro suje tto.

NSo. A fota da Penha, a Te'ha festt
Outra apparece, h?m d versa agora.
Toda gente bern vè que não é --sta
A cn'P:na festa popuíar^dc outr'ora.

Pa vp'ha festa todo o grande encanto
Tor completo se foi; com dôr sinoera
Agora verte ;rrcpr:niivc' pranto
_>•«.... „,• põe a Ltnb-r-f . qu» cila era,
Hoj- na fe.-ta. ontr*ora das m?.is bcllas.
Qn** çrqça pódc haver nas patuscadai,
S1 â já não no- partem ma s coíteí-as,
Si lá ]á nâo nos cosem a íacad-2 ?

O N:!o diripu solcnne te'egrat_va aa Botelho,
f.-:ícirardo-o pelo eraprr-4 mo.

Como í isso ? E aquella celebre phrase t •Neaj
mais imposto* oetn mai» emprestamos* ?

Tf-leürar.ham de S. Paulo qa, o RodotiJio Mi.
randa partu para Piracíraha.

Tui Ua aajt-mir • van de jn;-. de paz *

Cyrano ft C.

COMMENTARIOS AOS _£&
VIÇOS

CONTRA AS SECCAS
vi

No passado artigo desta série, combati»
mos como um erro de que poderão rçsu'taf
deploráveis conseqüências — o estupendo
alaritfinn-nto dado, sem necessisJade, pelo dr.
Francisco Sá, á área que abrangem actual-
mente os serviços «xmtra a esterilidade do
nordeste brasileiro; pozemos em evidencia
as difficuldades financeiras que terão forço-
sámefite de retardar, por tempo indefinido,
a campanha emprchendida contra as secca
e que só o Ceará, paira se isentar das pe»
nur.ãs. occãsióiiâría mui provavc-fiiic-ííK? ici
cofres públicos um ônus de cerca di......

1240.000:ooo$ooo.
] Oito são os Estados incluídos na soi dt*
| Jflttí systematicacõo de s. ex., como acossa-
dos pelas calamidades címaticas: Piauhy,
Ceará, Rio Grande do Norte, Parahyba,
Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia;
sabe-se, entretanto, que, em tivs apenas —
Ceará. Rio Grande do Norte e Parahvt>.v —
a rcsiirgencia da secca é fatal, inevitável etn
cyclors |ic-io menos de dez annos; o' outrm
cinco, mais bem favorecidos de recurs-js n3»>
turaes, apresentam importantes centros «U
refugio, verdadeiros redttctos centra as de»
vastações, aliás muito evemuacs ahi. das et*
tiagens anormaes. Porque «sía tamanha ex-
tensão de irerviços a Estados que não os re»
clamariam sinão excepcionalmente?

Só. por inadvertencia, por falta <fe con>
prchensão dos invencíveis obstáculos que a»
sediam a questão das st-ccas, collocando sua
solução numa espécie de beco se<n saido, sc
pensaria na conveniência de tão extempo»
ranea medida.

Antes de cuidar desse vasto e inopportu»
no desenvolvimento das providencias con-
tra a secca. o dr. Sá devia ter med-tado um
pouco sobre o resultado, considerado ainda
problemático, dos serviços que s. ex. rcarga*
nkott, sobre as condições financeiras, pouco
pro.-peras, do Brasil, e sobre c-s vicios, aj
cliinczerias de qttc, em geral, sc resente a
administração dos nossos trabatlio' publico*,
principalmente os contra as skcss.

As obras de açudagem, emprehendid»»
como meio de melhorar as condições clt-
mitológicas da nossa região estt-ril, ainda
não receberam o placel da experiência; ettt
são de resultado pratico^incerto, duvidoso e,
nestas condições, não seria curial que tt
lhes desse esse grande desdobramento qus
rt-putamos radicalmente errado e que scri
fatalmente prejudicial ao Thesouro. Esta
razão é tão poderosa e depõe tão formal-
mente contra a injustificável ampliação doi
serviços contra as seccas. que, por si só>
é sufficiente para condemnar in limine 9
sysiematjsacâo do sr. Sá.

Nestas condições, a prudência aconselha»
ria que, só com muita prevenção, se deverei
cmprelicndcr a construcção de obras iiydraa.
licas dispendiosas.

Por outro lado, sejam quaes forem os re*
cursos de que se lançar mão nara minor»
numa proporção conveniente os effeitos da
escassez de chuvas no norte, as despesa»
com um tal emprchendimento terão dc sú-
bir a centenas dc mMiarcs de contos de réis;
e as nossas finanças, constantemente cm cri»
ses. nào permittirão estabelecor. simultâneas
mente, com uma certa prestera, pelos oito
Estados inclusos na systematização do sr.
Sá, um grande numero de obras dc impor-
tancia. necessariamente onerosas: não s«rf
com a verba de 7.000 contos que o Congres-
so Nacional concede, anmialmcnte. para «saet (
serviços, que se poderá imprimir ura avan-
çamento rápido a uma série 4e obras da
vulto nessas oito circumscripções da Repu-
blica.

On exnnsm. será fn<-:' w'.''—• ».<•> rsís
grande ampliação dos serviços contra a soo
ca amportará na impo9rsibiUl.uk .... -te dar

111 combate franco, cfficaz e decisivo ít
penúrias. A luta contra a esterilidade do
nordeste brasileiro estará, por esla fórnw,
f.nndcmnada a ser lenta e talvez intermina-
ve'. Assim, a primeira conseqüência da sys-
tematização do sr. Sá redundará numa maior
complicação do problema das seccas. que fi-
*.irá ontão reduzido i ordem das ¦— etcnns
questões.

Outros inconvenientes oceulta ainda ern
seu liojo essa estapafúrdia systematização:

A multiplicidade de trabalho» inictadoa em
numerosas localidades dos otto Estados, tor-
na impraticável uma fiscalização constante e
regular; os serviços terãojk. correr infalli-
veimente á revelia dos principaes chefes re-
spons.ive«s; ~

A* admm:Straçõcs centraes, «tarefadas «
de5prevcnidas. não podendo exercer urna vi-
gilancia rigorosa, mal evitarão as tentartivaí
(V fraudes contra os dmbeiros pubücos,
muto communs, como é sabido, em traba-
Ihos do governo;

A politicagem, que é, conforme tem de-
mnnstrado a experiência, um dos princi-
paes factores de desmoralização das com»
missões da secca. encontrará enrfto um vas-
tr> campo de acção. e a Mídefertive! invasão
dos pretendentes a irordas sinecuras pesará
snhre o Thesouro. como uma calamidade de
nova espécie.

As conseqüências desses factos mevita»
veis. que passam, em geral, muito natural»
mente despercebidos, se refUvtirão sobre os
trabalhos executados, que. por fnrça dessas
circumsiancias, cheios de defeitos, não sa-
tisfarão o fim a que eram destinados, •
mó-tnente sobre o erário publico.

E' somente no fim de certo tempo. qtKÍ,
sommadás essas faltas, sr consrstará o ram-
bo formidável qtte produziram no Thesou-
ro; como, porém, não ba responsáveis, fica
tudo por isso mesmo.

Limitar os encargos do Estado, reduzir
os trabalhos públicos que não são dc um
interesse essencial, constirue um dos prin-
cipios da Economia Politica."A iniciativa individual dc-vc ser a regra,
a intervenção do Estado, a cxc.pção", diz
Emílio Laveleye.

A limitação dos serviços contra as st*çcas,
exclusivamente, á recião comprebendida
pelo — Ceará, Rio Grande do Norte e Pa-
rahvba — a qual. realmente, necessita do
concurso do governo para attenuar os eifei-
tos da escassez das chuvas, seria, por mui-
tas razões importantes, uma providencia de
imneriosa e imprescindível necessidade, de
crande alcance pratico, com qut- tanto OS
rrnrleres públicos, como o povo desses tres
E-tndos. victimas indefesas das calamida-
des. muito lucrariam.

O credito de 7 mil contos, a que alludí-
mos empregado, então, com es-rupulo, sa-
bir.tnente. em trabalhos de Utilidade, nesses
tres Estados assolados, talvez já produzisse
resultados apreciáveis; seria possivel. as-
sim. offerecer combate prompto e profícuo •
ás penúrias; muitas despesas ir.meis. impro-
rinciivas. desajipareciam, como. por exem-
pio. a que sc faz com o mundo burocrático^^
da Inspectoria das Seccas; os :raba'bos cqfl^SlS
centrados numa superfície rel?.tivr,ttjen;e mhKKSJ
qtttna seriam melhor fiscalizados e executa-S;'''
dos; a adtnnisiiração do? serviços se faria
mais direc-ainenie e, portanto, ntsís ef fi-
cazinente; em summa. todos os inconvenien-
tes qne aca^eria o estemporaneo alargameit-
to dos trabalhos contra as inclcme.-icias c?i»
maticas do norte, contra o qua! vitnos nos
batendo, seriam grandemente minoradas e
haveria muitas iprobnbilidades de levar a
cruzada pela melhora da-, iioíkíÍcò--''. clima-
tologicas do nordeste ao ;e_mo almejado.

A necessidade da limitação da commissão
dn= «c-ra- á retrião n*.et:ci.-*"--'i>is; % tanto mati
justif-cada' quanto os serviços que estão
s-ndo emprenendidos. são de resultado pro-
Memattço. ainda em curso de experimenta-
ção Por que pois. arriscar, na vasta cjo
tensão que cor/iprcbendc prs^en-rmetlte •
I-icnectoria das Seccas. os dinbeiros da oa-

' (ão 4_ taba-tos de atiãdade ficai toda dtt*
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-Mm. «m olo tiv-fun ainda a ttacçào
cabal e ir*_oflii_a-tv«i <U experiência r

Nto «deve f-assar tambem (em jottos re-

rn 
o facto de h-wer © dr. S4 esubdecr

na Capital Federal a sede da commissão
das secea*.

Nio ha una só justificativa plausível
para KimU-Mtte medida.

Mio M trata de una coinpqghn. oa io-
«.edade cujo* aceioni-ta-i ou interes-adosre-
ck-am enstt cidade; nio se trau tio ooaco
tlc uma repart-fio qne superintende servi-
eos ao norte e sol do paiz. Por que, entip,
* téde da Inspectoria daa Seocaa oo Rw de

Janeiro, tão afastado do -heatro da» cala-
mldade* do norte ?

Não e flanando nu avenidas desta por-
tentosa metrópole, gozando os mil e um.en-
cantos da alta vida carioca, dt mff***m—temtt
tncroyables, que o inspector das secea. ha
de se inteirar eoirrenieatemente das quês-
toes <n*e estão affectaa i soa commissão e

prestar eriteriosamente ao ministro respeoi-
tro informações seguras,, exactasi os relato-
tios, oa dcseiÃos, as cadernetas de campo
dizem muito, porém, moitas vezes, não di-
cem o essencial.

Gaguejar inconscientemente ao secretario
da Viação toiformet mal decorados através
de longos relatórios mal escripto*, não de-
veria ser a funecio do Snspector das secea»

Imagine-se qoe heresias, que planos qui-
xotescos o ex-mspector. sr. Arrojado Lis-
boa, que só por um óculo conhece a nossa
região esterií não arrojam ao ministro da
Viação como bfalliveb meios de liquidar
as seccas t

Ainda hoje cansam risos «mitos dos es-
t-ramboticos recursos que, numa reanião ce-
febre, r.att_adà no instituto P-ljrte-hnicõ
desta cidade, em 1878, sob a presidência do
conde d'Eu. foram lembrados contra a
secea do norte, por engenheiros distinetos
e outro» homens doutos, que. . entretanto,
não conheciam a nossa zona semi-árida.

Rio, setembro de 1912.

Salles GUIMARÃES

O ECUPS8

I

NINGUÉM DEVE DEIXAR
de comprar am bilhete para a Loteria
Federal cora 4 premios de 100:000$ >.K>
a extrair-se depois de amanhã

O ministro da Fazenda mandou entregar
«o tlicsoureir©. da Sociedade Propagadora
das Bcllas Artes, -mantenedora do Lyccu de
¦Artes c Officios, a quantia de is^t2$o6_.
por («nta de suas quotas de beneficio de
loterias do 3° trimestre do corrente anno.

O Centro Loterico c Postal á rua Nova
ilo Ouvidor n. 4, continua a vender Sor-
tes Grandes. Rcpois de amanhã, 4 PRE-
MIOS de 100 CONTOS!!! Habilitac-
vos.

Importou em ao8:93_$ooo o troco de no-
Ias dilacerada, e.iectuado liontcm peta Cai-
>... de Amortização.

ECUPSE D9 DIA 10
Acabamos de receber dos fabricantes

do dentifricio "Dcntol" um fac-simile de
vidro do referido produeto contendo um
vidro preto encastado, o qual permittirá
observar-se o eclipse sém otfender * vista;
temos estes interessantes brindes á dis-
posição de nossos leitores nesta reda-
.ção.."O Dento) liquido, (pasta e pó) é um
dentifricio soberanamente antiseptico,
tendo ao niesn.o teaipo um cheiro muito
agradável.

Creado conforme os trabalhos de Pas-
teur, elle doetróe todos os micróbios
ruins da boca. tambem impede e cura a
carie dos dentes, as inflammaçP*s das
.engives e as doenças dc garganta. Em

poucos dias fa?. os dentes alvos e brílhan-
tes e destróe o tartaro.' Deixa na boca um
frescor delicioso e persistente.

Posto puro em algodão acalma instan-
lancamcntc as raivas de dentes por mais
riólentas que sejam.

O Dciitol acha-se á venda nas lojas de
rahcllereiros perftimistas e em todas as
boas casas de perfumarias.

Deposito geral: rua Jacob n. 19, Paris".

Tendo-o inspector da Alfândega de Ara-
caju -trazido ao coivliecimento do Thesouro
Nacional o facto das embarcações despa-
diárias, pela Alfândega do Rio de Janeiro
conduzirem, para 

'ò'Estudo''de Sergipe, oro-
duetos do de Minas fíeraes, sem qne constem
di relação da carjra, a Directoria do Gabine-
le do Ministério da Fazenda pediu ao inspe-
clor desta A.fandepia informações sobre o
modo -oor qtie são desembaraçadas as merca-
doria_ exportadas por cabotagem, quaesquer
«jue sejam as suas procedências.

CÓDIGO CiVILp«Emt ?efcV°Projeeto) por Cio-
vis Beviláqua, por io$ooo; ene. I3$ooo —
I.ivratia Francisco Alves.

0 director dos Tetepp-ios
uma commissão do

funecionarios para esíud
influencia da luz

solar na radio-telegraphla
Os trabalhos das estações

radio-telegraphicas
C mmistro da Viação autorizou o director

geral do» Télegraphos a designar os fun-
cciimarios da repartição a seu cargo para,
conjuntamente com os officiaes de marinha
que forem nomeados pelo respectivo minis-
terio. formarem a commissão incumbida de
estudar a influencia da '.uz solar na radio-
telegraphia, durante o ec'ipse que terá logar
amanhã, e. bem assim, de organizar o pro-
gramma das experiências que devení ser fei-
tas, convindo que as estações a car^ da
Repartição fiquem á di»posição do Ministe-
rio da Marinha, conforme pediu.

O dr. Estanisláo Pamplona, director dos
Telegrapho., baixou as sesruinTcs instrucções
para o serviço radio-telcgraphico durante o
eclipse:"A estação de -?. Tliomi começará a emit-
tir (a letra V) ás 8 horas da man'. ã do dia
10, sendo 60 signaes sceiiidos durante os
primeiros doi» mimttos, «-emrdos por uma
pausa, e assim por deante todos os cinco mi-
mitos até ás 10 'h. 20'; desta hora em dean-
te cmitti.á siirriacs sem interrupção até ás
10 (1. 40', e dahi em deante outra vez fio
signaes de cinco em cinco minutos^ até ao
meio-dia. A onda dc transmissão será de 6oó
metros.

A» coações de Babylottia, Monte Sm-at.
Amaralitta, ÍAigâa c /«iitr.ão e, bem assim,
as estações si bordo dos navios na bahia do
Rio de Janeiro, permanecerão sobre rece-
pção das 8 ás ia do dia 10 do corrente
(hora do Rio), prestando attenção á inten-
sidade com que os sísmaes de S. Thomé
forem recebidos, registrando as intensidades
em pape' quadriculado pelo systema de co-
ordenadas réctangularcs.

Na linha de abscissas marca-se o tempo,
de sorte que o intcrvsrllo horizontal entre
dois verticaes de uma. quadricu'a represente
cinco minutos, e sobre as linhas verticaes,
levantadas nos pontos de 5 minutos, marca-
se a intensidade média de cada trem de 60
signaes recebidos.

A intensidade inicial (i. 8 horas) será
cons:dcrada normal e registrada sobre a or-
denada de origem do systema de coordena-
das.

A maior ou menor intensidade compara-
da com a normal registra-se por meio de
pontos em maior ou menor a'tura sobre a
respectiva ordenada que corresponde ao mo-
mento de observação,

Deve-se procurar di-stinguir variações que
corrcsDondam ao auftmento de um décimo,
entre a intensidide normal e a intensidade
dobrada, de sorte que o repistro da intensi-
dade dupla fica dez intcrvallos acima da
normal.

Prc»tar-sc-4 attenção is pertttrbacões_ ele-
ctrna«.nos_>. ericas antes, durante e depois, do
eclipse, registrando a cua intensidade quan-
do concorrerem nas diversas phases."

O director dos Télegraphos designou para
fazerem parte da commissão que vae estu-
dar a influencia da lu. so'ar na radio-te'e-
graphia, durante o eclipse, o encenheiro
7 pnn .uin Ignacio Wciss. stib-dhefe da di-
visão teohnica, e o tcletrraphista chefe Ma-
noél Soares Pinto Júnior.

O ECLIPSE DA LUA
não deve obstar a que se compre ura bi-
llicte da Loteria Federal a extrair-se de-
oois de amanhã com 4 premios de 100 :S.

coram tt moles-
tia» intestin-es

O mtnislro da Fazenda approvott a pro-
posta feita pe'o escrivão da collcctorta das
rendas federaes em Oliveira, no Estado de
«Minas Geraes. de Carlos Justiniano dc Mou-
1-.1 Chaves parn «eu ajudante.

Psra "to-teti. "' Sabonete La Tola.

r\$Ãp8S(l3$.Loi?rssi||o ¦
T;m"fo!tição á. consulta do de'egado fiscal

do 'Ilicsouro Nacional no Estado do Paraná,
declarou o ministro da Fazenda que o pa-
trão da lancha da Mesa de Rendas Federaes
dr. foz do Ieuassú não pôde ser admittido a
contribuir para o monteoio civH, visto que.
exercendo as h.nrçõe9 do cariro por con-
trato. e.r-T. do decreto n. 5-_3.1. de q de
asosto de 1004, não pertence i duse do»
empregados públicos.

E.O-tL»X-ÍPSKl
Ocu o*. «* l'incc stca.

tppeclaè.. viilros <te eor2S0«la ítlflO
CASA KOItÜXO — Ootiil-r .43

O ministro da Fazenda mandou passar os
iitu'os declaratorios dos vencimentos dc in-
HCtividádc dos aposentados: José Flavio
Sladiado França, contador da Administra-
ção dos Correios do Rio Grande do Norte;
engcníiciro Beniamih FranWtn de Albuquer-
que Lima, inspector de districto da Estrada
de Ferro Centrai do Rrasil: Jesumo Anto-
nio lioru, 3" fcsçrij-turiir.o da _' divisão;
loãc Maria Lemos do Lago. official da 6*
divisão; e Domiro.0. de Gouvêa Corrêa, con-
tador de i* cla.ue, todos estes da uicsmi es-
irada de ferro.

TAPEÇARIAS t inovei», barttiuinoa —
Cau Monteiro: ru. it Quitanda at. tt t II.

O prefeito mandou publicar a resolução
do Consc'bo Municmai que toma extensi-
ris 30 edifício onde fnnrcirma o Dispenta-
rio Visconde».:) ile «Moraes as dispoMÇÕes do
dec. i.2_4, de ?R de novembro de içoB.

Calçado sob medida
Elcg-n. a r ,-ulKl...

tto» da Ass_n__.lé» 54.
só na ca» 4o Gtllo,

Tel-i*oae S6.

O ministro da Marinha declarou ao super-
tniendente mnnicipal da cidade de Laguna,
ter o governo encommendado o phároletç.
destinado ao porto dessa cidade.

Ser-rcm-se na "ALLIANCA DO SUI-"
Avrnida Rio Branco n. 137.

Foram assignados e re5iitnidos ao super-
intendente de Portos « Costas as cartas dos
praticantes de marinha mercante perteticen-
tes a Oscar Espinoia. João Gimaco da Silva
e João José dos Santos.

Mobiliário com 36 pe7.1t. C. Cuinia-.es
> C. Urmuayana t>i_, casa Aaler. Tei. 476.

f wkk c rea! a lipdâ^o do
01 antigo, da raa da
Li Çuitanda

ARMARINHO. MODAS B FAZENDAS
O eo_TF..d_r cora «aa presrncv verifica-

ri a mtlidnde qu_ nio tem confronta c«._j
tfUtrt» liquidaçír*.
- O nio-i-o é uni tio» todo» d-st» ctta, i
tem de sua saude. precisar retir.r-_e.

O FOGO

Deu-se hontein um princi-
pio de incêndio na,

Alfândega
Hontem, is 5 horas da tarde, quando fe-

eliada a Alfândega desta capital, manifesiou-sc
mr Incêndio no amitaem n. 9, que tc scha
abarrotado de mercadorias, entre ss quaes
dezenas de fardos de juta-

O guarda O iveira, que fazia o quarto de
ronda, ao present r o principio de incêndio,
cerreu ao posto d: Bombeiros, que fica pro-
xtnto á repartição aduaneira, scieiiiifican-o-o
do que presenciara, e em segu da foi á
gaarda-mori.i dc tudo inteirando o ajudante
do K«arda-inór. sr. Cnyma Belchior.

Este fuiiccionario telcphonou ncontinente
p.-r.i o inspector. seu ajudante. Ruarda-mór e
administrador das capatanias. aMoritladrs es
tar que, sem perda de tempo, occorrcrain ao
letal. ...

Io chegarem, porém, já o Corpo de Bom-
beiros se achava cm acção, auxil ado pe'a
pçücia do districto. policia, unardas e mari-
nhc ros d» Alfandepa, ajudante Bayma Bel-
chior e sarKento Gonzaga de Brito, ten.Io
sido peos dois últimos arrombada a porta
que d.i para o pateo do Rosário, junto á qual
se ma-ifestára o incêndio.

Atacado o fogo, que rradiára de uma pilha
de palhas retiradas dc caixas conferidas, em
menos de 15 minutos eslava tudo terminado,
não havendo prejuízo material ou pc_soal dc
especir alguma.

Não fosse a vig lancia e intclligcncia do
guarda c. lave. as conseqüência fossem por
ctniais desastrosas.

Foram determinados inquéritos pela policia
e pe a Alfândega, afim de serem apuradas as
causas do pr ncioio de incêndio.

Âs AguasdejK^í^
Por aclo d» liontem do prefeito, foi ex-

orerado o despachante municipal Antonino
Cyriaco dc Oliveira.

Segurem-te n» "ÁLLIA.VÇA DO SUL"
Avenid- Rio Branco n. 137.

Foram promordos a contra-mestre de 2*
classe os primeiros sargentos Samuel Izi-
dro Lopes e Antônio Vida' de Almeida-

Joal&orii tecio Leite. L^i Kt
dor. esmiina da rua Uruguayana, 92.

O ministro da Marinha mandou que fos-
sem entregues pelo deposito naval do Esta-
dn dc Matto Orósso, ao aviso Vida' de Ne-
greiros. da flotrHta do mesmo Estado, o
chronoinetro e o sextante que pertencem ao
caça-torpedeiro Gustavo Sampaio, conTornic
requisitou o còmmandantc da referida '.io-
ti'*a.

DS MINAS

A FUTURA PRESIBÈN-
CIA DA REPUBLICA

O Br. Bueno Brandão
Bfiuio H0S1«XN_K, 6 — IO — 913- — As

noticias da luta entre o sr. Pinheiro Ma.
ohado e o ministro Francisco Salles, nio
são aqui tomadas a sério, porque ninguém
ignora quanto o sr. Salles estima o «alieu-
do P. R. C. Podem ahi pensar em alguma
desintellieencia entre os dois grandes che-
fes políticos, explicando divergências e des
accordos, mas, para os mineiros, tudo isto
não passa de balões sem effeito.

Do facto de vir o sr. Salles a Bello Ho-
rizonte oiferecer a vice-pr-sidencia da Repu-
blica ao sr. Bueno Brandão, nem é bom co-
giiar. O sr, Salles-não é homem para in-
fantilidades. S. ex., que tão acertadamente.
quando conversa coisas sérias, considera in-
dispensável o uso dos óculos pretos, que Iht
são característicos, não fez semelhante offe-
recimento ao sr. Bueno Brandão. A vice
presidência da. Republica não é qualquer
coisa que se ande a offerecer com tanta tal-
ta de cerimonia. Depois, ha considerações
dc ordem politica a respeitar. Ainda hoje,
um conhecido deputado mineiro dizia, â por-
ta do Grande Hotel:

Ora, meu amigo, nós sabemos,que o
Salles não podia fazer o offerecimento da
vice-presidência. Elle tem muitas coisas a
Fazer primeiro.

_rirn. O SaiièS jj.eciss ãüerttrer a São
Paulo...

Por que ?
Porque o Rodrigues Alves, antes de

assumir a presidência do grande Estado, foi
ao ministério da rua do Sacramento e dis-
se para q Salles: "Olha, você fica sendo o
meu ministro junto ao governo do maré-
chal." E nós estamos vendo isto- Consta
que o Fonseca Hermes, quando lá esteve,
levou credenciaes do ministro da Fazenda...

Mas, S. Paulo pretenderá dar o pre-
sidente ?

. — Não. São Paulo vae querer a vice-
presidência, como Minas quiz o Wencesláo.
O'Bueno vae ser ministro no governo do
Lauro Müller ou do Salles, ou, então, do
V-ilo. Penso que a presidência será de um
destes tres.

O dialogo terminou e pouca coisa
dc nota pudemos ouvir depois. O deputado
mineiro pôde estar muito bem informado
mas o sr. Bueno Brandão é que está mes-
mo indicado para a vice-presidência. O sr.
Salles não vem offerecer este posto, porque
o sr. Salles pouco tempo teve para conver
sar com o presidente do Estado- O ministro
da Fazenda dedicou todo o seu tempo ao
sr. Paulo, Pinheiro, de cujo casamento foi
testemunha. Depois, si tal coisa fosse ver-
dadeira, nós iá feriamos uma confirmação,
pornue em Bello Horizonte não 'ha nada
onc escane aos constantes palcstradores do
Club Bello Horizonte.

Não ha duvida que a partida precipitada
do sr. Ittlio Bueno Brandão para ahi, tem
provocado, alguns commentarios. mas o sr.
Túlio Bueno Filho faz esta viagem quasi to-
dos os mezes e por isso deixa de ter gran-
dc importância este facto. —' C. A.

COMPANHIA DE OPERETA
ITALIANA

Com um bilhete da Loteria Federal
que corre depois dc amanhã obtem-.e
um dos 4 premios de ioo.oooSooo. po-
dendo assim, frcquental-a com maior pra-
zer.

O juiz denega a ordem de"habeas-corpus"
O juiz da a* vara criminal negou hontem

a ordem de habeas-corpus impetrada em fa-
vor de Abdias Menezes dos Santos, preso
pela policia do 23° districto e ameaçado de
prisão preventiva pelo juiz da 7* pretoria.

O juiz não achou fundamento na allega-
ção do paciente de. sendo estivador, não ter
interesse em abandonar esta cidade.-_!¦¦ 
O juiz decreta a liquidação

dc uma firma
O jtiiz da 4* vara cível decretou hontem

a liquidação da firma R. Sampaio 4 C., es-
tabelecida á rua Theo{_iili> rOmrà fl.' 20
com contratos com a Estrada de Ferro Cen-
trai do Brasil, tomadas c entregas de baga-
gens, em vista de haver^ fallccido -'o sócio
Carlos • Ame. iro de Sampaio Viaiiriá, barão
de Sampaio Vianna. 

'•
' O juiz nomeou liquidante o requerente,

sócio sobrevivente Raul de Sampaio Vianna-

REDE SULÜINEIRA

Uma reclamação dos peque-
nos lavradores

Os mãos exemplos são contagiosos —
cremos que é uma observaão de Simplicio;
mas ella é justa.VA' vista do que se passa na Estrada dc
Ferro Central, tambem a Rede Sul-Mincira
se julga no dever de imital-a e de explorar
o próximo.

E' o que suecede presentemente com os
pequenos lavradores da estação Paulo de
Almeida, que estão sendo victima* da falta
dc escrúpulo c da ganância dessa companhia.

E-.n logar de adquirir dormentes para a
sua estrada, a Rede Sul-Mateira arranca as
porteiras das fazendolas e sítios das proxi-
midades. c mi1í_a-os"co-no dormentes...

Resultam dahi grandes prejuízos para es-
... pobre gente, que fica com a sua proprie-
dade sem defesa: o gado foge, invadindo as
roças, estragando as plantações, etc.

E' contra esse estado de coisas que reda-
raam os pequenos lavradores.

Chamamos para o abuso a attenção de
quem competir.

-_-B»-»-^ . 

Continuam os abusos com os
pagamentos dos suar-

das civis.
Segundo estamos informados, o thesoureiro

la Policia, major Antunes, nio sabemos a
que pretexto, apezar de dispor de credito e
lc dinheiro trocado, até hontem não effectuou
> pagamento da folha dos guardas civis rc-.
lativa ao mcz passado.

Nio ha mesmo esperanças que estes infe-
lizes servidores sejam hoje embolsados do
que lhes é devido por r,crviçc3 tão afanoaos.
que muitas vezes até lhe custam a «'ida.

Quasi que mensalmente estas queixas se re-
oroduzein. muitas vezes com grtvcs aceusa-
ções áquellc funecionario da Policia.

Mais uma vez chamamos a attenção do quem
le direito para que o abuso não continue,
.brigando os infelizes guardas civi» a torcerem_csquiua. para evitarem mãos encontro»

Não nos parece decente que funecionarios••ncarrejrados de guardar os nossos haveres r
vida, sc vejam em transes angustiosos para¦saldarem seus compromissos, por negligencia
ou prevaricação nos cumprimentos de devr-res daquelles a quem cabe fazer-lhes o paga-mento.

OS"CAFTENS"

A Recebeduna do Bbtricto FeJera! arre-
tadou h'ontom a quantia de 53:781*874.

ÇvnhiliC Dr- Alfredo Porto, esp:; nia
VJP*"»*»" Rodrigo Sflva n. 5. {a ii 4 h.).

Maidou-se contar tempo ao capitão-tenen-
le Marcolino Alves .le Souza, para effeito
Íe sua futura reforma.

. O eclipse do dia 10
.Nio se impressionem com o eclipse e..

fretam C-Jcarabu*.

Ant**rrttoa
liüOO réis, umt-, m toda i tuu

As km* da S, ímmPrefiram
sempre a»

0 ministro da Marinha enviou ao scu col-
leira da Viação um officio do director da
Essola de Aprendizes MarintieVos do Es-
ta,lo do Ceará, referente á passagem da E.
F Fortaleza a Sobral pc'c_ terrenos d.
mcima escola, mostrando os inconvenientes
que podem resultar para a segurança desse
próprio nacional.

O eclipse do dia 10
Não sc impressionem com o eclipse e .

bebam Caxambu'.
¦ —«__¦'¦'¦ " ¦*•*-*«-¦ ,,-.¦-_--

0 prefeito concedeu a permttta requerida
f-tlo» gunrdas münieipaes Beraldo' José da
Sfva c Manoe' A-res de Souza, este do r*
di. rricto, Caodelsria, e aquelle do €', Santa
llterc-j.

A bordo do "Chili **, chega-
rá hoje uma

quadrilha de --apaches",
expulsos pela

policia de Buenos Aires
As providencias da policia

brasileira
A policia de Buenos Aires iniciou ha me-

».es uma forte campanha contra ps tmachep
.- cattens que infestam tx capital platinar

UU'mamente. a policia argentina tem expul-
*a-n grande numero de indivíduos pcrnicio-os
i sociedade poricrtha.

Hontem o chefe de po'icia de Buenos Aires
relegraphou á policia carioca, commtineando
íue a bordo do vapor Chil. embarcaram, ex
nulsos pe'a policia argentina, os temíveis opa-
ches Mario Sc_.-n.-r, Augusto Amorne. Lu?
Hiddiffuçer. Antônio Desati, Marcelo Bcne
detti. Augusto Costa. Luiz Corel, Jorge Cha-
pün e -fani.rino Enrlio

O dr. Ferrera de .Vmeida. f delegado an-
xil:ar, cor.f.renciou hontem. pela manliã, com
o sr. n_:l'y. inspector da policia marítima, to-
mando todas as providencias, de modo a im-
pedr que possam _»kar nesta cantai ot per
n ctesos individuas expulsos dc Buem» Aires

O paquete Cbili deverá aiaank-Cer em nosso
porto, e a policia marítima redobrar! dc ri-
S-Ianda a bordo, evitando a_sí_D o <irse__U__-
«ae da s_adri__a

O DIA DBimtà&t.VO SÈmDO
-S.. f'ti" |;W; ffi:--..;>Ç'.-.i

Dspois da erstç^So de um membro

is 0m\m% yota-S6 toda i
crd.m do dia

foi uma sessão «1» A-a-lemia dos Silencio-
sos «ia --«rsia. l^res-dki-a o ar. Pinhcro Ma-
«C-tailo, - vHHBM|

lt~t m meta, pastou-se 4 vo-tção da ordem
«lo dia, tendo eteao o ar. Ribeiro «ie Briio
l-itra «m-rir a v_i._ iubena na co_n_ni_tóo de
t/u-c-rcb. com o taiiecimemo «lo er. Cas» -Bo
Uo Na_-Bi-_nio, e anjiro.wJos:

cm d.9cu_-ão ttuic^ a redacçio final do
projeeto. do Seua«_o, tx. 43, de 19u, que au-
tonza a conuessão, de um anno de licença,
com todos ot veiic-.-ii.nlos, ao dr. Enéas Ar-
-oahellas Galvão, - min.swo do Supremo Tri-
•.uiKti Militar; . ...., ..£..,

cm d..cussão tínic-v á redacção final do
projeoto. do S_na49ton.-i.44, de 1912, que au-
tor.za a còncessiò'de -tini atino de licença,
em prorogação, ao dr. José de 1. ana Casici*
tíntnco, in-jwctor s-nit-i-io da Di-çotoria Ce-
rai de Saude Publica; 

",

etn 2* ds-uss-ô, a proposiçSo da Ciitnara
dos IXinnados, *,r,,6«,-t.de «pia., aotorizando
o presA-ente da Iwpiiblica a Conceder um an-
no de liconça, cosn «x_os o» vencimentos^ a
_A7rrn-nto j?":g' Ç-yf^Áj GSSm \'mu *jg-jy-*n xx-
dtr.1 do território, do Acre;

om . 2* discussãpi a p^ropo9Íção da Câmara
dot Deputados, n. 71, ,de 1912, autorizando
o presideme da Repiíblica a co-uceder um
amno de licença, jiajj tratamento de saude.
a. Lamwit-ia-e Moreira, collector federal cm
Uberabiniia, Minas Geraes;

«an 2" «Hfwussao, a proposição da Câmara
dos Depunilos, n. 75, .de 1912, autoriz-tido
o n.res«l-a.e _a Republica a aUrir, pelo Minis-
terio da Justiça, o''«-e_Uo extraordinário di
444S442, pa-r..-.p9._auiií--0. ao lentattc-coronel
Sinião. de Souza Rogo c. Carvalho'. .

cm a' diBcussão. a pjropo-içâo da Câmara
dos Depuiados, n. 84. de 1912. auíorirando
o presidente da Republica, a atorir, pelo Mj-,
nisterio- da A^^ltiçia, Industria e Com:
morcio. o ,credito, especial de 70..006$. r»t.-'
at despesas ,*le, ,reçi_pçãp.s>,C(iinnii_sões. aswo-
ooinicas estrangeiras, ctüç^Yóm ao Brasil obter-
var o eclipse «otó,' c' dando outras pnovideo-
cias; . ... .

em 2- discussãi»; ,á.. proposição da Camaía
doa Depuitadoe, n.' 69, de 1912. aticorizandr
o preside-itc da RçpubVea n concetior I cen
••a. óor lim atino.'com oMénado. o.ArnaMo
Quwtella.' in-pector sanitário da DireotO-ia
•Teral de Saude PubKea:'

cm _• discussüo.' a. pT-po_sção da ¦ Ounar.
dos Dcputt-do-, n. 76, de 191a, autonzande
o presidente da RepubHc» a abrir, pelo Mi-
n;_tero da Fazenda, o orod'4o extraordinai-o
de 7i3oo$789. pata «p^gam-wo ao, dr. Angus-
to MaRaHiães Rarros- e Vascdn-tllos, em vw-
•ude d* setfenca judiriüris í

em 2*. discuss-o.. a 
"proposição 

da Ornar»
dos Deputados. 11. 85, «ie -912. ««oriM-Wo
n nrerüc-rKe ''51 Reciribliç»!- a abrir pelo Mi-
nisterio do Fazeíida o credito extrao-rtinar*.
¦Ie 1-652$i..5, parassat-çhccr-a .precatória ez-
pedida can favor «dó tenente Mamwd l/ouren-
co dos Santos; >

«m f d-«euss-io:''a prcpo-içiof «la 0«mirr_
dos Dej»uta<1o"s, m.':ti, "Se 19'». aíitóTizanHo
o presidente da TíeptJWica o owicedieir um
armo de' licença, -cóm .odos os vcJicimsntos
a João Atípico dri* Cr-<*Hi maior ila Forço
¦Viciai «Io DiaW:cI-: IM-ral; v' .

cm disc*i««são «itfítea;- o" paTCOon «la coinmi»-
são de finanças, tf: 31 il «V jota, «ptna-ido
que 9M>Jn' mdeíe-i'.o o re(ri«-ri«Tiem.o em quê
o toc-iarel Aaiirusíó S-túíhíno da Silva Dlfliz
1-e.ife 'Ias EscoJas Naval e Poly*-C_mica, pene
to Cons-res-O quê^aníi-Tíi-e o po^erno a abrir
an Ví«iIs'<-rio «ia 'Justiça,- o' credito de . . .
2:000$, para «sxeíiWSc "'«To deareto n. 2.532.'
«te 28 «Je «Íé_-irih*0'dè'l9li;

eni 2* d«sctiss»o. a'ortwiosicSo da Ot—xy—
dos ,OeiHi»ado«, n. 57, de 1012. B-toriziwi^o
n _tnr»i«*--ite «"a Rwublièa. a r.1ir'«r nelo Mi»
nist io da Fazendas o.'credito e-pecial «te
34.S0.0. paira oocqpre.p-ao, pairam««to deviito
a Donwnwi. Tamariqucirá, <—\ virtude de sen-
»en«-r. jndieii»ria:"ein 2' d'«russ_0V "a-proposição da •Csítii!*''

dos. D-pu-ados. o.(-ío, de 1912. autoriran^o
n .m-esidMWc da RmnVMca.- a sxhrtr, pelo Mi-
«V*frln da Pazeti»** oj oródi'0 -opeeiJ ar
JiJ5P*7'0, para paísrà-úMilo i firma VV-w-V»-
i«-v. Wais * Com*).,. <çip;. virtu-V- d« tcntriira
do juiz -federa' do E^ta«-o de Matto -l.nss_:

í-in-í^-^iiirassS-is^-iíminflcSo' da- Gvn*»-
dos Deputados, n. 02, d* 1918, anioriza-wln
n tm-e<mA*yittt. «ia R«<»Whti a conc«v..T «Hs
me. «"• '4* 'Krmtes<. -««iJhi-VV» os v«i«n«»im««i<t.s.
ao ' *,.ire! Rr^nfrei. o M-^tdes V-anna. iu«.
íivbstifiitj Bpce»«rral do' 1-sr.iHto do M.tt-I«.oi

«m 2" d*°euss3o. awapopleão da C1»"**»
dos ,Tíw»*«tadòs n-K^Ejl*.- «t..'? f^tíMri.-efi-.e
o nresV^imfe da R««Smi«A' o conceder liecnea
eom tf^os os w-avAi-Mitoii. tnx—i tratamt*n«n
d» sii«V. a • 0_c««Ti}*-l*> -C. «m-atho Azei-«vlo.
I_m1v*,•l-||l.vTOS..da'^IasiÍP«^t^l^^a de Portot. Rios
e CiMinea; e

em p* d-^MiissãOI \. proposição da. G«m*™
do_ TVtvniadot,¦ <a'_ Í7".-le i9i__.,a^ori-a-tv'o
o nrw. K-etitc «Ia W-éVI-Wit-a a a*mAt ao M;-
«Valerio d-» IMne.lo ejOWi* T5--*«''Vas. o cre
¦,»to>,e-t*r.-i n«nd :"iar«
-vr' an pa-ii.Tn.nt,
<i«-5n de Aj_ttas e

¦ ,»o 'RonS. naro orenr-tA '
iwK-rr-n^irnns <'fl TíicnaT-

hras Pit1f««-ns. que fotíitu
fl/Mii-íW! tvn vírti^o df* p*t, 62. <*n dt^crert
*}. 0.Q7* de ? «Ie «n.w*«*'l-*o de iott.

A' ct*m-m«. So dc íiir-fwias' -fn—rn «n«"T.mri-
¦*«! divis derrofas. l-^wnlra e'V «nr*"*..
ramxamttx «me a» liniwcs aa hp-^iarel (Vo-
tr*Atx Umln V«n«v\T e ao 

'rm Osrrr «*e Oar-
vaSttx A»e«'í*d_ •f«_-k«-*i."t_o B^mi-nre et—x o or-
-l.mrlo. Mas o í»«ip«dn deliberou concedel-os
*r—- turlps os vetiTHprfitoa. .

F.l« a oue te •*"-!"¦«¦_' *' tão apregoado «pro-
irramina de ecoüiomias,..

illii
97, Kua do Ouvidor, 99

real de 20 o/o
PREÇOS LIQOTrtOS DE ALGUNS

AftíGOS
DA SECÇÃO DE ALFAIATARIA

Ternos de casaca, forro de
seda ¦•'. 120S000

Ternos de smoking, forro de
seda. .- . ¦..:t-,-.y._^. . . . loo$ooo

Ternos de so-Tc-càí&a. Irea-
tes de seda. :...»«{ -.">. • . itofooo

Ternos de frack pr^to. e de có-
res, a começar de.* .-;. . . . . 8f?Sooo

Sobretudos melttii forro de
seda. a começa).1*:. . ., ._ . Q6S000

Sobretudos mcltÓB.-jforro meti-
nó superior,'"a'"'' «ãaeçar 'de çójooo

Ternos de jaqdetlt^ypreto ou,
de còr. . . . 

'i;:»_s 
.'..-'... . . 80S000

Ternos dc paletot preto ou de
côr, a começar ^rdífr.-  4t$ooo

Capas forrode sedã;'":'. . ... 
' 

qoSooo
Capas cheviot preto a começar

de. . . . . .. .?.-¦*. . 35ÍOOD
Ternos de paletot íjdèj brim de

linho, de côr, a 
"começar 

de 44$ooo
Ternos de paletot de brim bran-
co •...._.'.. s6$ooo

Ternos de jaquetão dc brim de
linlio, branco ou de côr. . . . õoSooo

Visitem .a; Torre Eiffcl
c compai^m o,s preços e. a

qualidade
F. PORTELLA & C.

Foi rt'andado ter cxercxlo no 3* districto.
Sacramento, o guarda municipal, fiscal de
bii.nça, tauio -"ctira. da Fontoura Mello.

ti Águas d3 £]tes~a gfe
O movimento dos juizes

Com a promoção, do dr. Elriro Carrilho,
para a 2* vara de orphãos, onde tomou hon-
tem posse, foi o seguinte movimento de
juizes:

O jniz Carvalho « Mello foi para a 5"
vara civeL < interinamente Buarque de Li-
ma para a •}' criminal c Cardoso e Mello
para a 1* criminal. • _.
PARA ENRIQlréCER SEM TRABA

tHAR.
é preciso comprar üm bilhete da Grande
Loteria Federal -..-íxtrair-se depoi*. c'c
us-j-hã com 4 prtraios de tco-jooofooo.

O DIA NA CÂMARA

A SESS.0 FOI J-EVaUTlUM EM
S16XAL DE PEZÜR

Ob ecos da amnistia
A sessão de homem durou apenas um

quarto de hora, tendo sido levantada, por
proposta do sr. Octavio Mangabeira, cm
«omenagem i memória do ex-d-putado »
Constituinte, Santos Pereira, que nella re-
presentou o Estado da Bahia.

A' oração do sr. Mangabeira, que fez em
rápidos tra<?_s o elogio do extineto, segui-
ram-se algumas phra.es pronunciadas pelo
sr. Galeão t-arvalhal, que ícz o elogio da
finada baroneza de Porto-Carrcro, lembran-
do a sua cunduota d« heroina e de patriota,
na defesa do forte de Coimbra.

Approvados os dois votos de çeza-r, re-

queridos por aquclles oradores, foi levanta-
da a sessão, e designada para a de «hoje a
mesma ordem do dia.

• • m
Levantada a sessão, formaram-se ao re-

cinto, nos corredores c na salrnha do caie,
vari is grupos em que se discutiam os fa-
ctos políticos do dia e principalmente o
mais mteressante de todos, que e, actual-
mente, o caso das candidaturas presioen-
ciaçj. sobre o qual.os dois grandes Esta-
dos de Minas e de S. Paulo não disseram
ainda a ultima palavra.

Em um desses grupos commentavam-se
as novas -hcorias reveladas na Câmara por
alguns oradores fi jurisconsultos da última
fornada. ,"-.. ...

Dessas, duas merecem especial destaque
e fazem me.tnp jús a «ma tiragem avulia-
da, em edição de luxo, è, até si fôr possível,
com estampas.

Figura em primeiro logar a do sr. Raul
Alves, representante do bombardeio da Ba-
hia, tendo por base de doutrina esta revê-
lação genial:

—"Ã primeira amnisUa ê nulla ae fleito
direito, porque foi obtida por coaccâo.'

A segunda, que foi ante-hontem pregada
da tribuna da Câmara, em um longo dis-
curso de hora e meia, c de exclusiva pro-
priedade do coronel Moreira Guimarães,
que desbancou toda a jurisprudência do se-
nador Ruy Barbosa e dos legisladores _ da
Europa e da America, com este principio
fundamental do Direito Moderno, só agora
descoberto:

—"A amnistia ampla não pôde ser conce-
dida, porque a isso se oppõe expressamente
«1 Constituição, uo dispositivo que veda a
retroactividade das leis."

Sustentou o interessante jurisconsulto que
a amnistia não pôde apagar o crime, nem
reimegrar a pessoa dp amnistiado oa posse
le todos os direitos perdidos. E pára con-
cretizar bem o seu pensamento, servitvse
desfu comparação fulminante, em que nm-
íitem será capaz de affirmar que o simile
não seia egual:"Eu 

posso esquecer Paris; mat, nem Por
isto, Paris deixará de existir»"

Et.i vários grupos, formáoos hontem na
Câmara, commentava-se com enthusiasmo a
nova -heoria pela qual não é mais possível
conceder a amnistia. em virtude do prin-
cipip da retroactividade das leis.

Home mesmo qnem af firmasse que essa
dou"rina está agora muito cm moda 00
Japão...

Um automóvel atropela uma
pobre mulher na praça

da Republica
Sobre > a noticia publicada hontem sob o

titulo acima, temot a rectificar:
Augusto de Moraes não era motorista, como

saiu, -Us sim uma das victimas do desastre.

NOTAS DO DIA

0 60KERIUD0R DE SANTA GA-
mm mm sobre

A SUA VIAGEM AO RIO

DESPESAS PUBLICAS

O Tribunal de Contas re-
gistra algumas

importâncias para paga--
,. mento de

despezas autorizadas
..O Thesouro-Nacional, autorizado-pelo Tri-

minai de Coutas, vae. effèctuar 03 seguintes
pagamentos: ,,;.)., ,„,. . ,'-.-« 

'.,....,

dê ..557$774'e.)-3.3*&J*\ a diversos,.déftw-
neciinenfos ao Ministério da Guerra, no cor-
rente anno; '••¦":•

de 268:944$668, credito do Thesouro Na-
eional,' para pagamento do material encom-_
mendado pelo Ministério da Marinha;

de 7i9i3$ooo, a Augusto Fonseca, de ser-
viços de ornamentação do palácio Monroc, du-
rante a reunião da Commissão Internacional
de Jurisconsultos;

dc 1:6so$ooo, -aoSooo, _3o$ooo, 6oo$ooo e
íooSooo, a diversos, de fornecimentos ao Mi-
nisterio da Agricultura, dc gratificações; e

dc 1 :ooo$ooo, 1508000, ,ioo$ooo c »so$ooo,
«o Ministério da Agricultura, cgualmcnte dc
gratificação.

BRASIL — ARGENTINA

O substituto do general
Roca será o dr. Ayar-

ragaray !
O governo argentino espera

a resposta do indigi-
tado ministro

Buenos Aires, 8 (Atnerxcana) — O governo-stá esperando a resposta do dr. Lusas' Ayar
ragaray, actualmemc na Suissa, que foi con-
vidado para subst tulr o general Juio Roca,
ronio minstro dt Republica Argentina no
Rio de Janeiro.

THESOURO NACIONAL 
*

Os funecionarios ultima-
mente aposentados

ainda não receberam os
seus vencimentos

Os créditos pedidos quando
virão ?

600 processos promptos
Na Directoria da Despesa do Thcsouro

Nacional já sc acham proptos e devidamen-
c processados cerca de 600 titulos de pen-sões dc montepio c de vencimentos de in-
«ctividade de funecionarios aposentados.

O. director da Despesa, ao que sabemos,
aguarda unicamente a abertura dos créditos
supplemcntarcs dc 1.500 .oooSooo 
.00 .onoSooo, já pedidos, para autorizar osrespectivos pagamentos.

Dadas as condições precárias em que aeencontram esses credores do Estado, tia- suamaioria tem receber os seus vencimentos ha•nais de 10 mezel, é de esperar que o drFrancisco Salles. titular da pasta da Fazen-da, sc empenhe com interesse para que, quan-to antes, sejam abertos e registrados os ai-ludidot créditos que. certo, virá tirar de «é-
rios apertos 1 «tos velhos servidores do És-tado. hoje julgados inválidos para o servi-
ço publico.

AS GRANDES DESPESAS

O Thesouro Nacional vae"marchar" com
importantes quantias para

pagamento dc
despezas por conta do Mi-

üihí«-riu da Viação
O dr. Francisco Salles, ministro da Fa-tenda, attendendo ao que solicitou o seu col-

letra d», pasta da Viação e Obras Publicas,
mandou effèctuar os seguintes pagamentos:de 388i98;$398. á Companhia de Viação c"onstrucções, 

empreiteira da construcção daEstrada de Ferro Central do Rio Grande d.Norte, da medição provisória dos trabalhos«íxecutados em maio ultimo;
de 2oo:ooo$ooo, postos no Thesouro Nado-n»l. como créditos distribuídos á .thetouraria

da Estrada de Ferro Central do Brasil paraoceorrer as despesas oom o pessoal do 
"ramal

<le babar, a cidade de Ferros;
de íooMiooíooo, para idêntico fim, con ealargamento da bitola até á cidade dc BetloHorizonte, pelo »alle do Paraopeba; e- de 300:000-000, para o mesmo pagamentode pessoal oecupado no trabalho do ramal dei-acur-ss*. todos da Estrada de Fcrró Cen-

ttal do Wtamm.
Ü

Eram quasi duas horas da tarde,
quando entrámos o grande salão do
Hotel Avenida. O coronel Vidal Ra-
mos achava-se com o sr. Toledo, mi-
nistro da Agricultura, e outras pes-
soas que o tinham ido visitar.

Observaniol-os. Um cavalheiro gor-
do e queimado ria," no prazer valioso
da companhia. O dr. Toledo sorriu, ele-
gantemente- posto num frack impecca-
vel a que o tom verde claro do collete
dava uma nota suave. O governador
de Santa Catharina, com gestos pau-
sados, falava de S. Paulo, discorrendo
sobre as boas administrações.

Era Santa Catharina que se'expan-
dia; a terra pequenina e linda que lá fica
no sul, florescendo nas suas colônias,
engalanando-se nas suas cidades, —
toda víç-o e bondade no clima, nos seres
e nas coisas... E sem a gente saber
como, pelos olhos parados, numa evo-
cação, Brusque passou, entre claridade
e perfume; e correram Blumenau e
Joinville; num brilho de capital, Flo-
rianopolis surgiu... Depois os cara-
pos, a vida feliz das lavouras, a alegria
das colheitas...

Isso durou alguns minutos —¦ a evo-
cação e as visitas — findos os quaes
o dr. Pedro de Toledo se levantou, des-
pediu-se e retirou-se com os outros.

Fomos, então, apresentados ao sr.
governador. Alto, cheio de corpo, com
a voz calma e pausada como os seus
gestos, s. ex. é muito gentil e sabe
prender pela palavra.

A viagem tinha sido boa; ia melhor
dos incommodos que o haviam levado
a Poços de Caldas.

—- Teve boa impressão de S. Paulo?
—¦ Magnifica, a impressão que me

causou o admirável Estado. Tudo ali
progride de tal fôrma que espanta e
deslumbra. Os paulistas provam, elo-
quentemente, que nem todos os brasi-:
leiros são indolentes. Poços de Caldas
agradou-me, tambem muito, Pelo sul
de Minas já ha bastante progresso.

E foi tá que os acontecimentos
de Taquarussú o foram surprehen-
der...

Exactamente.
—¦ A viagem de v. ex. ao.Rio não

se prende a questão de limites entre
o Paraná e Santa Catharina? — per-
guntámos bruscamente.

Esta minha viagem obedece a
dois motivos: tratar-me, e procurar
resolver um grande problema do Es-
tado que presido: a ligação do littoral
de Santa Catharina a Florianópolis, e
S. Paulo e Rio Grande. E' uma neces-
sidade para o progresso do Estado e
para a defesa nacional. Eu synthetisei
o meu governo nestas palavras: Instru*
cção t Viação. A primeira parte, pôde-
se dizer, está resolvida; falta a se-
gunda.Então os boatos, de que v. ex.
vinha tratar da questão .de limites não
têm o menor fundamento, nem se
cuida em semelbantg assumptò?.—
insistimos, • .• « -«

Trouxeram-me ao Rio osmoti-
vos que já expendi; entretanto, o'gô-
verno não se pôde desinteressar .de
matéria de tão alta imppritaricia.

Houve mais algumas phrases de
mera polidez. Outras visitas chega-
vam, sorridentes. O salão enchia-se.
ARradecemoR a gentileza do gover-
nador e partimos.

O ministro do Interior solicitou ao scu
collcga da pasta da Fazenda a entrega da
importância de 2i_:o66$fi64. ao director da
Faculdade de Direito do Recife," pára' óccor-
rer ao oasimento das contas pessoal > mar.
tcrial, nos mezes de julho a outubro do cor-
rente anno.

Uma iustíssima reclamação dirigiram-nos
os moradores da rua S. Cláudio, esquecida
de ni.-sas autoridades münieipaes. O pedido
que nos fizeram tanto mais justo nos parece,
quando os moradores da rua Maia Lacerda,
transversa, á S. Cláudio, já foram attendi-'
dos. O que pedem é a renovação do calça-
mento. com o desapparecimento dos enor-
nus buracos existentes, o que impede o tr,ah-
«•¦¦o de carros e automóveis c difiiculta o
tiansito de pedestres. ^ 

' ''

Ao prefeito endereçamos'o pedido justis-
simo, que nos foi feito. ,

GUERRA ITALO-TURCA

As forças italianas apode-
ram-se de Bomba,

caminho das caravana*
para o Egypto

Perna, S (Havas) — Os jornaes rejubilam-
sc com a cecupação da cidade de Bomba, sa-
lientando que com esse feito os baianos fi-
cam senhores da estrada de caravanas, que
vae ter io Egypto.

Pelo ininistro do Interior foram concedi-
das as seguintes licenças: de 30 dias, ao
guarda de 2* classe da Casa de Correcção,
André Rezerra de Lima, e de 180 dias, ao
guarda civil de 2* classe Pedro Augusto de
Carvalho.

Naturalizou-se cidadão brasileiro Àtlc
Vx-eatr, nauirnl da Noruega e residente 110
Estado da Bahia.

O ministro do inferior, em aviso expe-
d'do aos commandantes da Brigada Poli-
cia. c do Corpo de Bombeiros, recommendou
que nos processos de meio soldo e montepio
dos officiaes, quando necessitar de' prova
por justificação, seja esta produzida perante
a Auditoria dc Guerra da Brigada Policial
e não na do Ministério da Guerra.

O café brasileiro em França
S Pattio 8 (Agencia Atnericama) — O sr.

Edmundo Fontixa, co-ami-sario paulista na
bíwoiía, te»«n_r.,i«« iu ao secretario «ia fazen-
da «npia d* cata «que làç _acrev_ra o ''Syn-

«cai ¦ie Défante du Café", sobre o projeeto«V> deputado Damour « outros relativo á re-
ducção temporária, dos direitos sobre o café
P-oi«_ndcnv_o «ooi o augmento do consumo do
caTé combater o abuso do álcool.

O :roposto de 136 francos, por cem ktlot.
será reduzido para 100 francos.

O ministro da Viação.attendeu ao pedidodo presidente do Estado de Minas, mandan-
do pór á disposição do governo daquelle Es-
tado o amanuense dos Correios, Ismael Li-banio, ficando, porém, sem perceber venci-
mento algum pelos cofres da União.

Pelo ministro do Interior foram despa-
chados os seguintes requerimentos:

Agostinho José Faustino, ex-praça do Cor-
po de Bombeiros, pedindo trancamento danota que motivou a sua exclusão daquella
corporação. 

— Deferido, na conformidade
°Ojaviso expedido ao cornmandame do coroo

Aliredo Augusto do Nascimento, ex-praça
da Brigada Policial, oedindo canceTamer.to
da nota de sua expulsão da Brigada. — Ia-defer do.

Drs- Pimio Ointho e Paulo Affonso deAraújo, assistentes da Assistência a Aliena-
ios. p-dmilo 0 abono da «ratificado mea-

sal de I5a$0-0, «visto exercerem nas c.t.niai
as funeções de alienisias. — Indeferido..

Antônio Nunes Barbosa, quartel-racstre ds
Guarda Nacional, pedindo paramento ds
vencimentos. — Providenciado quanto ao pa-
gamento do exercício vigente; em relação aa
periodo de si de agosto a 31 de dezemi.ro
de 1911, requeira por exercício findo, c por
intermédio da Delegacia Fiscal no Estado da
Maranhão.

Antônio F. Nunes, pedindo pagamento d«
19 :_po$r)oo. — Requeira nos termos dos art»
13 e 14 do decreto n. IO. 145, de 5 dc janeirc
dc .889.
— ... ., ¦¦-_.. _M j pi ____.

SINISTRO MARÍTIMO

O PAQUETE "FAGUIV*

DES VARELLA"
FOI DEVORADO POU

UM IKCE-XDIO
PRÓXIMO A' BAHIA

Supp5e-se que tenham mor-
rido 110 sinistro o com-

missario c sua esposa

Os soecorros prestados nt
navio incendiado

Bahia, 8 — (-_fH_riVaíi.i) — O paquet»
nacional Conde' Asdrubal, pertencente 10
Lloyd Brasileiro, vindo.de Nova York, es.
cala Pernambuco, chegou hoje a este porto,
trazendo a noticia de queo paqtteic /.i:._m-
des Varclla, esperado lioje em Maceió, f.>|
deyorado por um incêndio pelas dex horas
da manhã de hontem. na latitude de ta çr.bi
c ao minutos c longitude de 37 gráos 39 mi.
ni-tos. ouando oceorria viovento temporal e
espessa cerração.

U còmmandantc do Cóiidê Asdrubal, -í-m
de prestar soecorros aos náufragos, appro>>
mou-sc do local do sinistro, podendo ainda
_a'v_r 12 tripulantes, que os conduziu a esta
capital,

O vapor inglez Asiatie Prinee, que zarpa-
ra daqui domingo, tambem foi ao local c re-
colheu a seu bordo sete tripulantes, entre
os quaes o capitão, primeiro e segundo ma-
diinista e o primeiro piloto. Suppõc-sc esta-
rem mortos o commissario e sua esposa, cn-
contrados em escaler c depois desapparcci-
dos.

A tripulação do alludido navio compunha-
se de is homens, sendo _ soecorridos pelo
Conde Asdrubal as seguintes pessoas: joa-
quim Nunes, Manoel Bernardo da Silva,
João Alves de Araújo, Pedro Ignacio da
Costa, José Galdino de Lima Romero, Jesiu
Toureiro, Manoel Elias Gomes, João Mes-
siâs da Cruz o Oscar Amora.

0 Fagtutdes Varella registra 690 tonch-
das c tem a força no«nina. de 150 cavaUosj
sendo o seu commandante o sr. Ordenio José
Carneiro.

O Conde Asdrubal è commandado pelo sr.
Antônio Cavalcanti e vem de Nova York,
escala Pernambuco, gastando 31 dias na via-
gem.

O prefeito despachou cm gabinete o sc-
guinte requerimento:

Álvaro Bastos & C. e outros ínegociantci
dc madeiras, materiaes de construcção, tra-
picheiros c depositários de gêneros dc ter-
ceiros). —¦ Deferido. O que pedem os reque-
rentes está -fora das disposições do decreto
n. 846.

O director de Instrucção designou as aa-
juntas: Felicíssima de Souza Oiveira, para
a 2* escola mixta do 14o districto; Otttelina
•Pinto, para a 1» mixta do 2*; Marit, José
Seahra Uns, para a O mixta do I*: e trans-
feriu a professora cat.hcdratica Lucina Bit-
tencourt Andrade, para a 1* masculina do 15*
districto.

O dr. Estani.%o Pamplona, director doa
Télegraphos, tendo recebido om- officio do
general Antônio Geraldo de Souza Aguiar,
agradeccndo-Hie o serviço , piessoal, como
tambem os dos empregados dos. Télegraphos,
dttrante o período das manobras da 9* re-
giao, ultimamente realizadas na inventada
dos Affonso», salientando os prestados pelo
inspector Heitor Guimarães e.' telegraphis-
tas Manoel de Barros « Edmundo Brandão,
que, acampados, sujeitos ás privações pro-
prias de taes serviços, demonstraram con-
stantemente amor ao trabalho, lealdade •
competência, baixou hontem uma por .ária
mandando elogiar aquelas funecionarios. dc
accordo com o referido officio, e transcre*
vel-a nas suas fés de officio.

O governador de Pernani-
buco esperado em

Olinda
Recife, S {Agateia Americana) — P. op»

ram-se em Olinda briBiames faatas pelo pr»
meiro anmvcrsario da chegada do general
Dantas Barrcrto ao Recife. Harvwnâ .atalha
dc flores c ooofetti, fogo dé artificio c outra.
d''«ver»_ei.

Ao ministro da Agricultura informou
o dr. Amandio Sobral; director do Horto
Florestal, que distribuiu, no dia-7, gra-
tuitamente, 6.094 mudas de arvores fru-
tiferas, florestaes e de ornamentação, as-
sim discriminadas:

E. F. Rede Sul Mineira, 3.600; Ricar-
do L. Quartin de Moura, 32; Paulo Fur-
tado de Mendonça, Rio Bonito, 25; dr.
Carlos Francisco Gonçalves, Victoria,
10; Alfredo Arruda, Alcântara, 225; dr.
Julio Vieira Zamith, Friburgo, *oo; Ca-
mara Municipal de Vianna; 1.050; Ed-
mundo Pereira, Ramos, 34; dr. Bernardo
Figueiredo, Penha, 326; dr. Roma San-
ta, 560; José dos Santos, Peidadc, 2;
coronel Francisco José do Couto, Men-
des, 2; tenente coronel Domingos Mar-
tins de Oliveira Paranhos, 3; Silvino Jo-
sé dos Santos, Campo Grande, 3; João
Raposo dc Mello, Engenho de Dentro,
2; Jorge José Fortes. Simplicio, 10; Ar-
tlittr Rodrigues dc Figueiredo, Anchieta,

Requerimentos despachados pelo mi-
nistro da Viação:

Luiz Eugênio Alves dos Santos — Res-
titua-se mediante recibo.

Otympio Ávila — Cumpra o despacho
nublicado no "Diário Official" de :;8
de abril de 1910.

D. Carmelita dos Santos Menezes —
Deferido.' Olivier Caetano da Silva — Apresen'.*
certidão de casamento da filha do finado
de nome Iracema.

Dr. Yidal Ramos
A dire-tòria do Centro Caiharinensc t

Aos os seus associados iião, incorpo-:
quiruta-feira, 10 do corneirt., ás 7 1J2 «'
da noite, «iii-priuientar o coronel Vidal
mos, governaidor do Estaria de Santa Ca
t-ioa. que ae adia nesta c^irtal.

Os consocios dev-trão reunim-sc, txn sédc
cal, á roa da Carioca o. 14, (_" -sdar)
7 horas da noite.

•v
dt.3,
0I5U

Adnuh-iram immoveis:
Arthur Gonçalves Lima, predio á rm

Carolina n. 19, por 18:000$ Julio Jóia
Baptistá Isnard, terreno á nia Salvador
Corrêa, por 13:500500; Henriqueta Fur-
tado de Barros, terreno á rua Volunta-
rios da Pátria, por 12:000$; dr. Vicente
de Toledo Ouro Preto, predio á rua da
Gloria n. 76, por 110:000$; Companhia
Brasileira de ímmoveÍB ê Construcções,
predio á rua Garnier n. 165. por 33:000$;
dr. Zacharias Franco, predio á rua D.
Marciana n. 114, por I2:_05$ooo.

O Estado do Rio trata dc
uma reforma judiciaria

Pelo dr. José Figueira <fe Almeida. ç-McHri de gabinete do «). presidente do Estod*
do Rio. foram hoje entregues á A__erah!-í
Flumi-wnsc.^ tres grandes -volume» da te for-
ma. jud-ciaria, confeccão-iados pelos sra. des-
e*n_iar((3(tor Ferreira Uma, drs. Miranda Vil-
verde e Alfredo Berrapdes da Silvo.

Para dar parecer sobre tão importante at-
sumpto, foram dtiipw-do» oa deptaado- Ho-
racio dc Magalhães. Teixera Leite, As—xl~o
Tavares, Álvaro Roda e Bua-V-e de Na-»

«rctli.
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VESTIR BEM
YESTTB HO PARC ROYAL

'Alí-uma» ofifertas da

SECÇÀO DE CAMISARIA
f__WTSAS de morim forte, com o peito branco, «em eol*'

lartuho e a-M-m ¦unhis, um» . ...... 2J500
CAMISAS de tephlr lng ez. cores firmes, uma. . .... 8I<)<10
CEKOULAS de cretoiiu. qualidade forte, uma. 21.00
CEHOULAS de mousselioe branca, uma 3(000
MEIAS de algodão fraucezas, cores garantidas, qualidade

superior, par  ... 11000
JfElAS fio d'Ei*coss_s, cores modernas, qualidade fina,
par  .......... 21000

OOLLAPUNHOS de puro linho, todos os modelos, meia
dúzia ...... 81000

0RAVATA8 de seda pura, para dar laço, uma ..... 11500

BJSPENSORins 
de dlgod&o superiores, um 1|.W0

QAS _e algodão, americanes, par t^N)
1JÈNÇOS d« seda pura, phanlasia. tamanho 45x45, am lfOüO

VESTIR NO
PARC ROYAL

1

OS CASOS DE HONRA

J?lém de enganar o amigo,
tenta matal~o a tiros

de revólver

A rna Almirante Ferido na sua
Tamandaré foi, na ma- _____ honra, um mu rido

drogada de '7^ enganado

hontem, theatro de cae ferido por
nma tragédia duas balas

Um guarda olvll tenta esconder a arma da qua 80
utlllsou o criminoso

Residem na casa n. so da rua Almirante
Tamandaré o sr. Cornclio Nunes, abastado
fazendeiro do Kio Grande do Sul, sua es-
posa e um primo desta, dc nome Scraphim
Barreto Pereira Pinto, que fugiu daquelle
Estado por ter a'i, ha tempos, commettido
om crime passional.

Barreto Pereira Pinlo não c um indivíduo
dc boa Índole. Assim mesmo, no emtanio.
conseguiu a amizade do marido dc sua pri-
ma, teve acolhida ki casa deste, Jogo que
S_ui chegou foragido.

Como fosse bastante relacionado nas rodas
de políticos influentes no seu Estado natal,
Pinto, depois de aqui permanecer pouco tem-
po, sem ter uma oçcupação, conseguiu o !o-
gar de a'moxarifc da Limpeza Publica, car-
go que, ao que parece, exercia a contento.

As relações entre o casal Nunes c Será
fhini eram as mais amistosas.

De certo tempo para cã, o sr. Cornelio
Nunes veiu observando que Seraphim mos-
trava-se dcmasiadamcnic gentil para com stía
esposa.

Cornclio Nunes começou então por nutrir
desconfianças dc sua mulher, até que ulti-
«namente o ciúme chegou a dominal-o.

A situação em que estavam o esposo e o
primo da mulher suspeita devia ter uma
tolução.

Esta solução consummou-se hontem, nela
madrugada, após um grande escândalo que
ae dera na referida casa e do qual foram
testemunhas alguns moradores vizinhos da
casa citada.

Antes do dia nascer, Scraphim, ao chegar
I casa, encontrou o sr. Cornclio Nunes cxal-
tadissimo.

Entre os dois houve forte discussão, du-
rante a qual o procedimento de Scraphim
foi censurado pelo marido vilipendiado-

O escândalo terminou com a retirada de
Scraphim, que, orna vez na rua, receioso da
desnífronta que podia soffrcr, julgou de
bom alvitre dirigir-se á delegacia do 6o dis
tricto, no Cattete, onde relatou o que lhe
estava succcdcndo.

Ali deram-lhe como garantia o guarda ei-
vi) n. 95, afim de acompanhal-o até á casa,
onde elie tivera sempre boa acolhida.

Essa garantia, Seraphim a pedira á poli-
cia, alegando ter necessidade de mudar-se
e retirar o que era seu, estando disposto a
sttpportar tudo quanto 

'iic tivesse dc suece-
der, comtanto que poupasse tuna aggrcssão
á pessoa' dc Cornclio Nunes,

Chegando novamente á casa, Seraphim cn-
controu a porta fechada. Bateu por vezes
consecutivas até que lhe appareceu a creada
da casa,

Ai-àz delia vinha o sr. Cornclio. Nessa
ocasião, Seraphim ameaçou-o. caso clle
viesse para fora da casa.

O sr, Cornelio não se importou com a
ameaça. Seraphim não titubeou: puxando o
revólver que comsigo trazia, detonou-o por
duas vezes contra Cornelio.

Um dos projectis attingira o alvo e Cor-
tielio, ferido pela outra bala, no peito, caiu
por terra, banhado cm sangue.

Estabclçpeu-se g*r_ndc pânico entre os vi-
zinhos.

Quando pretendia evadir-se, o criminoso
foi agarrado pelo guarda civil n. 95, que o
havia acompanhado da delegacia.

Preso assim cm flagrante, foi elie apre-
sentado naquella repartição policial, agora
co*mo delinqüente.

Chamada a Assistência Municipal, esta
prestou os curativos dc que carecia a vieli-
ma. deixando-a cm travamento na própria
residência.

O seu estado é bastante grave, tendo ha-
vido difíiculdade para scr-lhc extraído o
projcctil.

Durante todo o dia permaneceram â cabe-
cçira do enfermo os drs- Hcrmano c Anto-
nio Maria Teixeira, que nutriam esperanças
de salvar o ferido.

Logo que o lamentável facto chegou ao
conhecimento da delegacia do 6° districto.
seguiram para o local o dr. Scabra Filho,
escrivão dr. Anor Margarido da Silva e o
commissario Octavio Ramos, que apuraram
a causa da tragédia, conforme a descreve-
mos.

A essas autoridades nao foi possivel obter
as declarações do sr. Cornclio Nunes, de
vido ao seu estado melindroso.

Entretanto, foram tomados outros depoi
mentos, entre os quacs o da creada da casa
e o da esposa do ferido.

O delegado do 6" districto soube que o
guarda civil não procedera correetamente
quando cffecruou a prisão de Seraphim Bar-
reto. tanto assim que, apprehcndendo o re-
volver, tirocurou cscondel-o, para declarar
na delegacia que o não havia encontrado

Descoberto o plano do guarda, este fo;
logo suspenso per i*j dias, tendo sido o fa-
cto levado ao cotíhccimento do chefe de
policia.

O guarda 05 aguardará agora o resultado
do inquérito, para soffrer maior penalidade

A bala extraída do corpo do sr. Cornelio
Ntmcs foi remcttida á policia pelo dr. An-
tonio Maria Teixeira.

Esquecida pelos amigos e
abandonado pelo

governo, foi sepultado hon-
(em um filho

do almirante Barroso
Os qut «/iram partir hontem. ás $ horas da

tarde, da rua S. Francisco Xavier o. 836, um
modesto enterro de '* classe, acompanhado
por um resumido numero de amigos, não oo-
•liam imag nar que esse enterro er« o 4o fi
lho de uma das maiores glorias da nossa Ma-
rinha dr guerra, aquele a quem ae deve o
maior feito naval do século findo — o _bni-
rante Barroso.

Bffect v.Biente. aouelle que modestamente
seguia para o cemitério de S. Francisco Xa-
arier. onde foi sepultado, na cova rasa nu-
mero 74-410. quadra 45. esquecido pelos ami
sjos e desprezado pelo governo, era Francisco
H. rroso. f lho do legendário barão dr Ama-
zonas, que tem, num 'ogradouro 

publico, a
sua estatua, como tributo do reconhecimento
di pátria.

Irris&o da sorte I
*.»>'

O finado Francisco Barroso, nascido a t?
de novembro de 1840, nesta edade, cursou as
aulas da Escola de Marinha, onde não com-
pinou os seus estudos, devido á grande
myopia. emoregando depois a sua actividade,
d.rante mais de ia annos, na administração
«le um dos mais antigos jornaes diários desta
cidade, passando depois para o escriptorio da
f ruia Gracie, Ferreira & C onde cegou com-
Diriamenie, no dia 3 de setembro de 1881.

Começou emâo para Barroso e para a sua
familia uma phase de privaçflcs e de necessi-
dades, que duraram, mais ou menos, até á
iu» morte.

Em 18H7 seguiu para a Europa, a convite
d» seu irmão, Hcnr que Barroso, para sujei-
itT-se á uma operação, que não teve o menor
resultado-

Ainda ahi a adversidade perseguiu o pobre
cego, porque o seu pr.tector e Irmão, um mez
depois de chegar á Europa, falleceu repcnt.i-
namente. deixando Barroso e a sua fam lia
rnmnlr-tamcnte abandonados.

Regressando ao Brasi. aqui continuou uma
«ida sempre cercada de privações, augmenta-
di peta' grande infelicidade de conservar-se
ci_o e sem esperança de cura. desgraça que
o persogu u durante ..! annos e o ucompa
nhou até á morte.

. Em iqo7- o deputado coronel Thomai Ca-
vaicanti, penalizado pelas necessidades que
via passar o filho dc um bravo do Paraguav,
conseguiu ver sanecionada uma resolução do
Congresso Nacional, que estabelecia uma pen-
«ão de 100$ mensaes para o velho Barroso, em
ntieticão aos servços do finado a'mirante.

Com essa pensão, que, por um acto de hu-
mi.nidade. devia passar á sua vclha_ esposa,
«- com uma pequena mesada de uma irmã, re-
sidente em Montevidéo, mantinha Barroso,
ultimamente, com grande difíiculdade. a sua
•'nin Ha

Era casado, ha 43 annos, com d. Emma
Rarroso. de quem tinha um filho: Mario
Rarroso, 4° escriotttr.-irio da Estrada de Ferro,
tm casa de rjuem fal'eceu.

Para demonstrar as diff culdades da fami-
Ha Rarroso deve anu ser rcgintrado o acto
_. generosidade do commendador Antônio
F-n-cira Rodrigues Botelho, a expensas*de
quem foi feito o modesto enterro a que nos
i-iròns referindo

Dcpo s de encomincntlado, pelo conego Ja-
como Vincenzi, vigário da freguezia de N. S.
dj Luz, saiu o enterro, tendo sobre o cai-
xão duas coroas de fores naturaes: uma de
sua esposa e outra de uma pessoa de amizade.

Nâo houve reoresemacão, por parte do go-
verno. nem do Club Naval, de que o finado
«ra soe o honorário, e as poucas pessoas que
feram ao cemitério, eram quasi todas amigas

¦«li sr. Mario Rarroso
No cemitério, pegaram nas ateas do cai-

xão os srs. dr. Miguel dc Carvalho, José Gon-
calvcs Cunha. Franc sco Garcia de Andrade,
A*thur Gerhard, commcndador Rodrigues Bo-
telho e João de Souza Laurindo. que repre-
sentava o Correio da Manhã

Na oceasião em uuo estivemos nn resMen-
cia do finado, notámos o presença das seguin-
te? pessoas: H tarin Pccanlta Armando -V-
cantara, representando companheiros da a*
divisão da Estrada de Ferro Central do Bra-
sil: d. Arminda Si'va, Raymttndo Mera, d- Ma-
ria da Costa Valle. Quimilla Accvol Artlu-
nes, d. Tsabcl dc Carvalho, d, Maria da Con-
ccicão Pacheco e seus fi'hos. Nico'áo. Manoel
e Salustiano. Alair Accvoli Antunes, T-mz "_"-

custo de B.irros, Eugênio Coubct, dr. João
P.rctto Junior. dr. Pereira Rego e M~gucl dc
Carvalho Junior.

Os carros da "Leopoldina"
trafegam sobre dor» *

mentes padres 
*

A Leopoldina Railway, apezar de nio ter â
tua frente a ji famosa e debatida capaeidadi
administrativa do conltôi^êíjCiDnde romano, da-
vei em quando brinda oi' seus passageiros com
um desastre re_u'armente lamentável.

Verificou-se. porém, qne' a -peor causa do
péssimo serviço dessa poderosa companhia è
o estado deplorável em que se acham os dor-
-tentes do seu leito ferro-viario. tu maioria
totalmente deteriorados.' - -

Essa falta de respeito e de amor à vida do
próximo foi testemunhada por muitos passa-
geiros victimas do 1 ultimo desastre da Leo-
poldina e que energicamente protestaram con-
tra o abuso criminoso, protesto esse qur infe-
lizmente o audacioso syndcato não levará em
conta, por ser uma coisa «me não esti incluída
nos lucros dos seus accionista*.

E assim zombando da nossa segurança in-
dividuat, contnuará a Leopoldina Railway a
trafegar os' seus pesados ,vag8es por sobre
dormentes podres até que... a troonheta de
Josaphat retitmbe afinal a alvorada longínqualosapl
lo di;ia do juizo supremo..

Espelhos, quadros
e molri-Ãcas

O tn ha de mais chie e ,1 preços sem
rxempo. Assembléa 121.

. ¦!¦ ¦' — ¦ ¦'

. ruaH.ispieio
¦ 77 (1 às 4)Or.tfli

MELLO TAMBORIM, advogado, Qui-
tanda n. 87, 1*

andar. Telephone. <*-.88. Central.

PetH londrinos
em Xuúee at cüaruturius

FUMEM
K' enen trado

de 1' ordem

Uma chata que sc incendeia
Hontem, á 1 hora da tarde, declarou-se um

incêndio a bordo da chata C 3, que fazia o
serviço de descarga de bordo do paquete Var
sovia.

Na oecasião do fogo a chata estava carre-
gada de materaes destinados á E. F. Central
do Brasil, além de doze barris de o'co

O soccorro foi immcd ato. comparecendo a
lancha do Corpo de Bombeiros1 auxiliada pela
barca Paulo AtfonSo

O sub-inspccior da policia marítima, capitão
Miranda, tambem compareceu para providen-
ciar.

Apezar dos serviços de extineção, o prejuízo
da lancha incendiada foi total.

Assembléa Fluminense
Ora sess-o de bontan da Keeatatlé» Fk___-

acuse, o sr. Honado de MagaHdct, leeder.
pteston esclarecimentos sobre o fra qoe vae
ter o eiupaeaiBiia) de 45.000:0001000.

S. a. dteclarou que 25.000:000$ terão en-
tregues i Pn-feitura Municipal, d» cidade dc
Nothemoy; fara a «ncampoc-o do servieo de
águas, execução da rode de cagwto., ooastra-
ação de melhoramowtoa; 7,000:0009. para
Campos; 10.000:000$, pana o Sarado, em-
pregando quasi a metnde paia embolso doa
depósitos da Caixa Econômica c oneras im-
portameias para oa municipioa eapecific-dos
na Hei que autorizou o en«arosnroo.

Tmiu/nando. 0 orador apresentou «ana mo,
«,-ão de congramlaç-es ao presidente do Esto-
-In, pelo «-rito da opairação financeira realiza-
da na Europa.

•No -jeprdia-ti** fq* lido boje tao -wjneri-
mento da Compa-iHi n Commercio e Navega-
cão. pedindo auxilio para a construcção de
um' rsaaltia— no Toque-Toque. em Nieeberoy.

AIWb «aanharti aquella empresa «me preten-
de instaflar usinas para tci e levar a effeito
outros «x-rntrnrtaimentos «jue dependem de
grandes capitães.

OS DESESPERADOS
4

Óculos e pince nez
Completo sortimento e

«rtenca Assrmhléa. 121
a preços sem com-

DTTAS VIRTUOSAS DE ERNESTO
SOUZA

Curam hem orrlioides, males do utero,
ovarios. urinas, e as próprias Cystites.

Bezerros
A diarrbea Uu» m-.erros cura-se em tres

lias ro.. »l-"/Kl*RINO. , .
Mnllct AC.-Frcl Caneca 53.

DR. FRANKLIN GUEDES — Mol. de se
nhoras e cresneas, pulmões, coração e sypbilit,.
Cons das 3 ás 5. Andradas, 53.

0 dr. Eduardo de Magalhães
J_e volta da Europa, rcaibriu seu consultório

clinico, á rua Sete de Sotcmhro n. 135 (de 2
ás 5 horas).

Micdiciita om geral, espccialment. moléstias
nervosas e do estômago, peite c -ypbilis.

Tratamento moderno da dilata.ão do esto-
mago e da dyspopsia, da prisão d« ventre, da
neurastlienia. da 'nsom-ria, do rhcuni_Hsmo e
mlanifesiacões anll-rificas, ria asihma. emphysc-
ma, tuberculose e bromòbitcs cbronicas, doem-
ças do figado e rins.

Cura das moléstias da pelle pelo raidium e da
syphilis pelo neosalvansan (914).

Aítende a chamados por escrpto à praia do
Flamengo n. 183 (hotel Central) e no «cônsul-
torio, á rua Sete de Setembro n. 135.

lmnntonPÍ9 Cura fadical sem o auxilio
IHipUlOllbia —de 

drogas. Informações
GRÁTIS, verbaes ou por cartas. Dr. M. T
Satiílf-n bri-rn «*!n rSrlnr** Tr *í° *~**v'-f*- Pio

A CIDADE

Queixas que nos fazem e
providencias que nos

pedem
Os banhistas que freqüentam a quinta do

Cajíi pedem-nos chamar a attenção da Prefei-
rura para uns barracões a'i ex stentes, pro-
ximo á ponte dos trens do Rio D'Ouro, e qne
estão em pessunas condições de hjrmcne.

Pedem-nos os moradores da rua Ita-
pirú chamar a attenção da policia para os
vagabundos c desordeiros que se reúnem em
frente aos ns. 159, 157 e 161, fazendo passes
dc capociragem e impedindo o transito pur 

'

bl'co.
Vae com vistas ao respectivo delegado.

Massa de tirf-díESSi:
Manufactora de Conservas Alimentícias.

O melhor remedio para o estômago.
Facilita a digestão, evita: azias, dispep-
cias, enxaquecas, etc,

Um official de mari?
qha mata-se no

Club jvniiiar
O capitão de corveta Abdon Fer-

re ra Caminha envene-
na-se9 ingerindo, ao que pa-

rece, strychnlna

• •

____•

Uma causa pro-
vavel da

pratica desse acto
de loucura

1
O enterro sairá hoje dc

Club Militar
as IO horas da manhã

Objectos de arte
e artigos dc fantasia pura nresentes e orna-
1 entacôes de salas. Assembléa. tai.

ULTIMA HORA

Maria Joaqulna Bastos da Motta

tEngracia 

Barroso Fernandes, marido I
e filhos; Leandro A. Marques da Mot-1
ta, senhora c fflhosj Anna Martins-

V .
¦ m | Y-. -~--i^______rT-______________________________________--__-__--=- __'

(ausente), e filhos; Braulio Martins cidai-e despeiiou hontem seft a impi*!-*

tonio T. Pinto, senhora c filhos; Carlos Al
herto Guimarães, senhora e_ filhos, communi
cam aos seus parentes e amigos o fallecimcn-
'o da sua prezada c saudosa mãe, sogra, avó,
His-avó e tri-avó, MARIA JOAQUINA BAS-
TOS DA MOTTA, c outrosim convidam a
acompanharem os restos mortaes, que sairão.
ís 2 horas da tarde, da rua Paulino Fernan-1 " 1 7<i, para o cemitério de S, João Ba-
plista.

j_'.. — . ¦! ____J

1 NOVIDADES
Innuguira hoje, ás 11 horas Ha

manhã, as suas vendas com ura lindo
sortin en.o de Fazendas, Modas. Ar-
marinSto, Oonfecções, Roupas bran-
cas, _Rí5?L5pa de cama e mesa e Ves-
ttssrios para creanças, da ultima
moda, reraettido pela sua Casa de compras
em Paris.

OmC-iUS DS COS?ÍIH^SÍTlnÍüH ?M DAHES
PBSÇOS BABATIS3IMOS!

íu Goj;alíEs i!is,l ú M u issili, 1O6
Frento paia o largo da Curioca

Pede-se a visita das exmas. famílias

O cabello c o alcatrão
Em tratados geraes de medicina encontra-

se mui freqüentemente ã nota dc que o alça-
trâo é um optimo agente para dar vigor aos
cabellos, mas que infelizmente não pôde ser
applicado visto possuir um cheiro muito ir-
ritante e uma viscosidade^ muito consistente.
O problema da extineção desse inconvenien-
te tem prcocctipado ha muitos annos as pes-
soas versadas na matéria, afim de obter dessa
substancia tão preciosa uni preparado ada-
ptado ao uso. Na Inglaterra e America do
Norte onde o tra-
tamento do cabello
chegou ba muito
tempo ao extremo da
perfeição' — a co-
nbecida cabclleira
farta do inglez é
uma prova eviden-
te disso—foram em-
pregados todos os
meios possíveis para
obter-se um produ-
cto isento daquellas qualidades irrasciveis.
Nos dentais paizes tambem foi tentada in-
frutiferamente a resolução deste problema.
Graças a um intclligcntc processo chimico
descoberto na Allemanlia, conseguiu-se final-
mente extrair o máo cheiro e a propriedade
viscosa do alcatrão, reformando-o, de um ve-
lho produeto que só se conhecia ser um rc-
gencrador do cabello, cm um esplendido pre-
parado de accordo com as exigências da nossa
sensibilidade moderna.

O novo produeto assim obtido chamado
"Pixavon" ú usado actualmente já por mi-

lharcs de pessoas c
por toda a parte ou-

vc-sc os louvores que
fazem-lhe como toni-
co capillar.

O Pixavon de-
tróe facilmente a
caspa e impurezas
que se depositam so-
bre o perteraneo e
produz uma forte es-
puma que sac sem

offerecer difíiculdade, praticando-sc uma li-
r.cira enxagoadura com água limpa. Tem um
cheiro muito agradável c devido ao alcatrão
que contém, combate vantajosamente a quída
parasitaria dos cabellos.

Lisonjca-nos mencionar que o Pixavon é
de um preço ao alcance de todos. Um
frasco dá para Vários mezes, usando-sc uma
ou duas vezes por semana. Vende-se nas
drogarias, pliarmacias e perfumarias. Depois
ile alffiimas lavagens com o Pixavon começa-
sc logo a sentir a acção benéfica que ellc
produz. '

Rccommcnda--* :, todos aquelles cujo ca-
icllo começa a rariiicar-se dc iniciarem ainda

.1 tempo as rcgulares lavagens pelo Pixavon,
cm logar de lançarem mão de qualquer medi-
cimento muitas vezes prejudicial aos cabelos.

"VERMIOL RIOS" _
39. 40 e «-Hio de Janeiro.

V.niiifkigia •'urgaii-ro (sHlvador dig crian-•asipiinunenteaji.Riital Infallivel e innfTeti-uvo
Pr.iiararto de Chrispim A. Rios— Agentes

geraes: Silva Gomes & C. — rua do S. Pedro

LOUCURA SANGUINÁRIA

Em ura commodo da rua
Vasco da Gama

desenrola-se uma triste e
dolorosa scena de

sangue

Um desgraçado,
perdendo a razão,

tenta matar
um seu companheiro

ECLIPSE
Haverá inundação?
liara tranqüilidade da popularao inan-

iltiino. entrevistar um dos illu_cr_s as-
tronomos ultimamente chegados á esta
capital, o qual nos garantiu que liaverá
nur.^ação, porém, sem conseqüências se-

rias, devido tratar-se somente de uma
inundação do delicioso Aniz Ojen dc
Pedro Morales á venda na casa rie Fer-
nandez & Alvarcz, rua da Assembléa nu-
mero 61.

Roupa branca para senhoras
e meninas, a mais bem

escolhida variedade por
preços baratissimos, é

encontrada ha
"A' BR/__LEIRA"

Larffo S. Francisco de Paula

j^^^^B^.'-'~:; .'¦.'¦'OkV. .V*'.'::y-'-*:.í::\'>:';:riV-'-íS
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senhora; Francisco Cardoso e senhora; An- j sã0 de «/..aa s.enas trágicas, oceorridas pela"""" - — - 
madrugada. E como si não bastassem os
pormenores -rápidos que chegaram ao coirhe-
cimento publico, qtte devorou o noticiário dos
jornaes com avidez, um outro acontecimento
bastante doloroso veiu, à tarde, agitar o es-
pirko dc toda a geme, emocionada , ainda
com os casos anteriores. A noticia circulou
vaea, a principio. Foi á liora cm que a ave-
nida Rio Branco palpitava, no meio daquella
multidão de gente jue sc emprega no afan
diurno, quando mais intenso é o fonfonar
constante do3 autos que a tornam inrraiisita-
vel. por vezes. O sol. qne despontara com o
dia risonho, sumira-se, ali pelas 2 horas, e a
atmosphcra, carregada, como que ameaçava
um forte asuaceiro. E, com as noticias das
scenas trágicas, commentavam-se tambem os
effeitos do eclipse de amanhã, que espiritos
pouco cultivados crem precursor dc grandes
catástròphcs.

Prccisanicnte ás 2 lioras, circulou .pela
Avenida o boato dv que wm official da nos;
sa marinha de guerra se liavia suicidado, á
porta do Club Militar. O 'boato teve a sua
confirmação plena, com os boletins que os
jornaes ipouco depois affixaram.

Passemos, porém, a relatar o facto.
A' 1 i|_ da tarde, entrou no Club Militar,

no fim da Avenida, muito i;_!iido, torcendo
nervosamente os bigodes, trajando terno pre-
to, o capitão de corveta Abdon Ferreira Ca-
minha.

Tomou o elevador, c, com voz tremula,
indagou do encarregado:

O tenente Azor subiu ahi ?
Não, senhor.,
Bem; deixa-me no segundo andar.

O elevador subiu. Em cima, o official en-
controu-se com o major Miguel Guarany. a
quem perguntou tambem pelo tenente Azor
Brasileiro.

Ainda não veiu. A sua hora é entre
3e4.

Notou o 'WbliotJiccario a attitude nervosa
do capitão dc corveta e perguntou si elie sc
sentia mal.

Uma ligeira indisposição... — respon-
deu o official.

O sr. Guarany desceu .10 primeiro andar
e o official dc Marinha poz-sc a folhear um
livro qualquer.

Foi quando entrou o empregado do Club,
sr. Custodio Alves, a quem o capitão de cor-
vera fez a mesma pergunta.

O sr. Custodio, oecupado como estava,
não ligou grande attenção ao que fazia o
official e afastou-se para um eompartimen-
to próximo, onde se demorou algum tempo.
Quando voltou á sala da -ibtiothcca, encon-
trou o capitão de corveta Ferreira Caminha
de pé. excessivamente pallido, com o collete
desabotoado c que lhe disse, com voz su-
rm«_a:

Custodio, envenenci-me. Chama um
medico... Manda prevenir o chefe do Es-
tado-Maior...

O sr. Custodio Alves chamou o maior
Guarany, que estava no primeiro andar.
Acudiu o major, que ouviu ainda as ultimas
palavras do desditoso official:

—"Infeliz daquell. que procura a carreira
de marinha !... Envenenci-me e vim morrer
aqui. entre «maradas l... Pobre da minha
mulher, desgraçados dos meus filhos I"

Deante do ostado do capitão de corveta

Seis facadas põem
em perigo de

vida um
moço trabalhadop

Â mania da perseguição leva ao crime nm rapaz
pacato o morigerado

Em outro logar noticiamos a scc.ia dt
sangue desenrolada hontem á rua Almirant,
Tamandaré c provoc ,1 por um escândalo
de familia, da qual foi a-utor o almoxarifc dr
Limpeza Fublica Seraphim Barreto Pereira

Quasi á mesma 'hora, drç uma outra scena
de sangue serviu de theatro a casa de com
modos n. 145 da rua Vasco «la Gama, antiga
da Conceição, devido á úm jiccesso de lou
cura de que o seu autor se viu accommettido

Relatimos o .caso.Residem ha já algum .tempo no commodo
n. 4 da_ referida cisa os seguintes rapazes
Pedro Silva, de 21 annos de edade. empre-
gado no commercio; Ciccro Dratuond. da
24 annos, elcclricista, e Guilibaldo Rocha, de
?i annos, tambem elcclricista.

Entre os tres reiiiava ajraais completa har-
monia.

Todos os dias. pela. manhã, saiam os tres
para os seus empregos, é á'noite, ao reco
Ihcrern-se, antes dc dormir, divertiam-se eni
palestras até que o soiuno-deücs tomasse
conta. * * *

De alguns dias para cá, P.tlro Silva e Ci-
cero Drumond observaram que o seu com-
panheirq Guilibaldo se tornara pouco cem
municativo, inostramio-se taciturno.

Nenhum dos dois súppunha que Guilibal-
do_ estivesse transtornado a ponto de levar a
effeito as scenas de loucura que hontem
praticou.

Guilibaldo estava atacado da mania de

nerseguição; isto, porém, não infundia ter-
ror aos seus companheiros.

Ao entrar em casa, hontem, ambos vi-
am que ellc eslava mais agitado que nos

JUtros dias, lauto assim que tiveram de em-
ir_gar muitos esforços para que Guilibaldo
oiiscguissc conciliar o somiio.

Vendo-o dormir, Pedro c Ciccro procura--am lambem fazer o mesmo, quando pelamadrugada Guilibaldo levantou-se.
Despertando os companheiros, Guilibaldo.•nuko agitado, disse-lhes que tinha sempre•a sua frente inimigos e que estes eram elles,

Ucero e Pedro.
ES-e os vira perfeitamente trocarem signal,

'tara o estrangulamento, com uma toalha de
rosto que estava pendurada na parede. E.
:ima vez morto, iriam co!!oca!-o em um cai-
xão mortuario que lhe tinham preparado.

Cicero c_ Pedro procuraram dissuadil-o dà-
lucilas idéas, mas isto de nada lhes $„l_„

Na oceasião cm que ambos se acharam
próximo ao le"1o cm que estava deilado, Gui-
libaldo. de um salto, corre para uma mesi-
nha próxima á sua cama e arma-se dc uma
faca que aii sc achava, »}

Os dois companheiros, vendo-o assim ar-
mado, «xim a mesma ca'ma de sempre, pro-
.uraram toher-Lhe os movimentos.

Tudo foi c vão, pois Guilibaldo parecia
uma fera,'

Ia travada grande luta entre os tres com-
panheiros .quando, cm dado momento, Cui-'ibaldo rola por terra, atracado com Ciccro
Druininond,

Guilibaldo já havia, por varias vezes, gol-
pcado o seu companheiro.

Nessa oocaiião, attraido pelo grande ruido
que então reinava. Manoel Cruz. moi-dor
em um quario coniiguo, acudiu ao local:
com a sua intervenção, além da de Pedro
Silva/- Cicero Drummond escapou de ser as-
sjssinado.

Assim mesmo, o pobre rapaz íevára sei?
facadas, sendo duas 110 peito, uma no'àbd.»
men. unia 110 sobr'olho esquerdo e duas em
nm braço.

Já então, por sua vez. tambem acudiam .10'oca! as atitot idades do 2° districto policia'
;GuHibaldo, timi vez subjugado, foi remo-

vido para aquéUa delegacia, emquanto eram
dada5 providencia" para os soecorros de que
necessitava Cicero Drummond. Estes soecor-
ros foram ministrados pela Assistência Mil-
nicipal.' que, julgando gravíssimo o estado
do electrjcista, fez removcl-o para o Hospi-
tal da Misericórdia.

Gui!iba'-0. que ficou recolhido no xadrez
da delegacia, foi mais tarde transferido -parr
a Repartição Ccnlral dc Policia, de onde, de-
pois de fer submctíido a exr.me dc sanidade
o transferiram para o Hospicio Nacional de
Alienados.

de corveta Ferreira Caminha suicidara.«
ingerindo strychmina.

No vittter-closet foi encontrado tira vidra
vasio. que vae ser hoje submettido a exame,

No Club aMWtar esteve o dr. FructuosiJ
de Aragão, que fòi informado do oceorrido!
pelo telephone.

• •
Por que se matou o desditoso official ?' 01

commemarios a esse respeito são diversos.
Officiaes, amigos do morto, disseram-noi

que ha muito vinha o commandante Abdon
Caminhai soífrcndo de mania de perseguição.

Esse officml diariamente procurava auto-
ridades navaes e amiso- seu., tratando dt
um facto em que sc viu por casualidade cn*
volvido.

A principio, collegas scu9 piMicriavain so*
bre o facto; mas, verificando que o espiritei
fraco do commandante Caminlta se iaim*
pressionando deveras, abandonaram pilhM
rias,

O infeliz não pensava em outra coisa *í«

ão no tal facto, cm que se vira envolvido.
Facto simples, do qual apena. poderia rc*

uUàf uma muta por parte da fazenda na*
donal Explicavam-Wic isso diariamente, mal
o commandante Caminha não te. queria con« .
vencer da nenhuma importância da falta in*
voluntária em tpte incorrera.

E' o caso que. quando capitão 4o porto de
Alagoas, o capitão de corveta Abdon Cami.
nha assignou um documento "'ic lhe apre*»
sentaram sobre uma cstampilha já servida.
Fez isso muito naturalmente, sem intenção
criminosa, na ignorância da fraude.

Encaminhado o papel, a Delegacia Fiscal
verificou a fraude, que al!_s não partira do
officia'. mas cuja responsabilidade recaia
toda sobre clíe, pois fora o signatário do
papel. A repartição abriu inquérito sobre •
facto. conforme nos af firmaram, c o pro*
cesso proseguiu.

Isso incommodou seriamente o official,
que, já crente de que 'futuramente ia soffrer
dissabores, deixou a capitania e veiu para
esta capital.

Nomeado addido naval no Japão, 'foi a sul
nomeação, como já dissemos, sustada, poi
motivos ignorados ainda. Julgando ellc qui,
fosse isso determinado pelo (acto da estam»
pilha, impressionou-se dc tal fôrma que ulti-
mamente parecia um desequilibrado, falando
constantemente no facto e apresentando
m-iiores symptomas de mania de persegui»
ção.

* »
O almirante Cavalcante Uu*.dicfc do Es*

tado-Maior da Armada, foi, & tarde, ao pa-
lacio do Cattete, comniunicar ao prcsidcnlu
da Repubvica o suicídio do capitão dc corvo-
ta Abdon Caminha, no Club Militar.

? *

O capitão dc corveta Albdcm Ferreira C»
minha nasceu no. Estado do Ceará, a 1 de
agosto dc 1868. Vindo para esta capilal, ma-|
triculoti-se no Collegio Naval, onde fez todoi
o curso com as melhores notas..

Em seguida, cursou a antiga Escola dt»
Marinha, sendo considerado aspirante a
guárda-marinha a 1 dc marco de 1884. Foi
confirmado em guarda-marinha a 28 dc mar-
ço dc 1888; promovido a a* tenente a 9 ¦/<

fevereiro dc 1890; a 1° tenente a 3> de tnaia
dc íSca; a capitão dc corveta, por anligui-
dade, a 25 de abril de 1906, tendo já cota-
plcto o seu tempo de embarque.

Como aspirante, fez a viagem de cifeuma
navegação a bordo do navio-escola Benjamin
Constant, exercendo, depois de promovido,
outras commissõcs, como immcdiato e com-
mandante da navios.

O capitão dc corveta Caminha foi tam_cm\
commandante da flotilha dc Matto Grosso,
adinnto de 2» secção do Estado-Maior da
Armada, commandante da Escola de Apren-
dizes Marinheiros da Bahia, immediato do(
navio dc guerra Carlos Gomes, capitão do(
porto dc A'agoas c exercia actua-^iente ¦. o;
cargo de adjunto dc uma das secções do IvsH
tado-Maior da Armada. '

receh.u vários'O commandante Camit
clocios c tinha a medalha « óú

Ha uns dois mezes, u * ..Jante Ca»,
minha foi nomeado addi_<. ulitar no Japão*
sendo, porem, sustada, pur motivos aindai
desconhecidos, a sua nomeação.

Era geralmente estimado nas rodas na«
vacs, onde deixa um grande circulo dc ami-
eos-

Pouco antes de morrer, o aspitão de çor-
veta Abdon Caminha disse ao major Gua-i
rany: '

— Sou casado, tenho mu _er e seis fiJhos}
Abdon Caminha, o major Guarany mandou j c rcs^0 4 i/illa Isabel de Pinho n. & A ul-.
chamar a Assistência Municipal, que prom.
ptamente acudiu. nada mais podendo fazer.
O dc.dilO.Ò tiffi-iál ali ítiL.liil) Ili.FFCl!. Of-
ficiacs do Exercito c o empregado do Club
collocaram o seu cadáver sobre um colchão
e immediatamcntc communicaram a lamenta-
vcloccorrencia ao chefe do Estado-Maior da
Armada c á policia.

# * •
O almirante Lins, chefe do Eslado-Maior

da Armada, estava em sessão do Almiranta-
do. quando soube do que oceorrera S. ex.
immediatamente tomou o seu automóvel e
dirigiu-se ao Club Militar, onde foi «ífor

tima desconsideração que recebi foi ter sidoj
caçada a minha nomeação para ir ao Ja-j
pão.¦,

E mais: ¦'
— Sou sócio do Club Müitar, que escolhi

muito de propósito. Estou farto de ingrati-j
dões. E basta...

• * •
A's 5 horas da tarde, foi ao Club Müitar

de automove*, d. E'isa Caminha, esposa dc
desditoso official. Acompanhava-a o sen fi.
lho aspirante Hugo Bussemeyer CamhAa

No Club viam-se mni)os officiaes dc
^._ „_ .... . .... „.  , Exercito c da Armada, acabruríhados anfe

mado do que oceorrera. Õ tresíoucado sui-! _qne1'c traçrico desfecho e que foram teste-
cida deixara duas cartas, r.ma dirigida ao
•befe do Estado-Maior c outra á sua esposa,
d. Elisa B. Caminha, residente á rua Isabel
de Pinho n. 6, cm Botafogo.

Nessa carta, á um canto, escripto a lápis.
lia-se: "Mande ao Estado-Maior para fazer
o enterro."

O almirante Lins leu ali mesmo a cana
a elie endereçada c guardou reserva sobre o
contendo da mesma.

An qne se dizia, no Club Vi.lítar. o _anlt*ii

triünhás da dolorosa scena ¦ ^ne se seguiu,
quando a pobre senhora via o cadáver dc
seu marido.

O corpo está na sala da btdiotficca, trans-
formada em câmara ardente.

O general Caetano de Paria, presidente d
Club Militar, com toda a «ma Jirectori*, ti
lou o cadáver-

O enterro sairá hoje, ás 10 lioras da mi'
tiM dn Chi**, tendo -ido dispensadas pei:
famüia as honras milhares. '

37167 20:0r0í^000
15 toda n dezena premiada da loteria de 8 de ontrç

bro de 11)12, foram Tendidos nas caras á rua do Hospi
cio n. 3o e Assembléa n. 6o e pagos sem desconta]
ai? um.

Convida-se á hahiliíarem-se para os 4oo:ooo£da lo»
teria de 11 do corrente, pois a felicidade está cm noa_sas casas; Assim pedem

__, F. ALV.M A CIA.
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MOVIMENTO OPERÁRIO

1-UCSO-D05 FACTOS. A POLIQA E
OS OPERÁRIOS*

THEATROS
Ra neste momento mystlllcadores, che-

(ando i audácia de u harmemeor' a policia
com a «lasse operaria e aUcgando o pretex-
to de que tnttre nós a questão .social muda
de aspecto e nao sc parece com a da Allt-
manha e alhures. Francamente, nem valem
a pena de critica razões como estas- Regis-
tramol-as apenas para deixar a idéa de como
é ôt.»a a parolice de nosso» chamados pro-
homens.

Importa & verdade saber qu_1 a acção dn
policia um face da classe trabatedora. Até
hoje, são tem sido sinão a machina da op-
pressão, ora espionando os seus movimentos,
ora sendo o instrumento formidável de rc-
pressãe »contra suas mais pacificas e mais le-
gilima-s aspirações', pedindo justiça e vertia-
de, em manifestações collectivas modelara,
dc calma, serenidade e prudência. Hontem,
eram as violências na greve da Confiança,
onde nem mulheres nem creanças escapa-
ram á sanha de valentia das autoridades,
empenhadas em destruir o syndicato dos tc»-.
celões »pe!o temor, ptílas prisiks em massa,
pela -bordoada, pelo espaldeiramcnto, para
serem agradáveis aos «patrões. Vem depni»
o raso Francisco Calvo, a perseguição a Zc-
.ferino Olrva; são as deportações sem moíi
vo. requintadas do instineto de mal-fazer a
homens sem a menor culpa. E' desnecessa-
fio recordar essas façanhas pollej es, para
as quaes não ha na memória do trabalhador
o esquecimento.

Temos, porém, coisa melhor, historia rc-
cente e de agora mesmo E' a ordem trans-
mittidn peia> altas! autaridadw at» distri-
ctos, mandando prender aos operários estu-
cadores c t-edreiros: actoasse*r.-no3, inst3u-
¦latido processos contra elles, para acabar
com a gréve.

Procede invariavelmente desse modo para
com a --"asse trabalhadora a policia — oppri
mindo-a, int focando-;,, violcntando-Bie di-
rcitos os níais sagrados. Entretanto, outros
poderão admirar-se disso; não nós, que lhe
achamos lógica.

, Sem consciência dc direitos nem deveres
sociaes, que deveriam fazer esses indivíduos
vivendo á triçia forra, pagos pelo capitalis-
mo. para serem os fieis mantenedores do sua
oppre.isão. dc suí) tyrarmia? Não reconhe-
eeni. ou po»" má .fé ou por ignorância, que
vivem do satipue do operário, do sttôr e d:i.
vkla, esgotada dia a dia. ido trabalhador, de
quem se tornam fwoies e impiedosos algo-
zes.

Contra isso, no emtanto, ta um rcmcd:o:
é a enganira-çâo do proletariado em força
coíicsa. iniciri^ — para oppõr-se aos «eus

perseguidores, disposta a lutar e a vencer.

C.

AINDA A GKEVE DOS ESTUPADO-
RES. PEDREIROS E CLASSES
ANNEXAS — ATTITUDE DOS
GREVISTAS — A POLICIA PRA-
TICA VARIAS VIOLÊNCIAS —
ERíSao DO SECRETARIO DA

- FEJ-iF.RACAO OPERARIA — IM-
DÍISTRIAES ; QUE CONCEDEM
AS OITO HORAS — PEDIDOS
DK GARANTIA A' POLICIA -
UMA COMMISSÃO DOS GREVTS-
TASINDO PARLAMENTAR COM

O t" O ".LEGADO. E* METTIDA NO
XAli.REZ;."E DEPOIS DETIDA DU
RAiNTE 4 HORAS NO CORPO DF,
AG-BNTES -- A'S OITO HORAS
DA NOITE EFFECTUA-SE GRAN
DE RE*f.fNIAO'NO CENTRO COS-
MOPOLITA EOS GREVISTAS DE
LIBERAM VOLTAR AO TRABA-
LHO

Os e-iwadore» e poiroiros. em greve deu-
de a-mv-HV.-on-fTu, • <*onscir\Ti*[tun-se assim disrafi-
te o tia dr rn-.nif-m. m.-«nt».m-íl©. no emniiirn
uma n-lthiuJc irrifiranii»»!-* calma e naesfien.

Óiit-fii a toKtiidôd-e do operariado dessiis
classes a».l»!:í*iiu ao tnti\»ijnetttó, »• as constru»
ct;ües piiraiijiwriiiiti-re na ttiitade, cxce^ua-iiln-
6c as -de ulçunfl çioíj-uf-nos iwlíistT"*àcs.

'A poHteíc apezar dêsai áttittulc d-os opítn-
rios. não ficou inerte. No fi" diat»rtcto foram
efít»oiiiactas outras 'prisões. Tausbètn no o"
disluvclo policci!. foram presos 26 trabalhado»
res. setwto tres, dçsd-c írtit(.-,hont«n.. A's i-'
horas, ali is»t<-vc o .-idvocivlo. dc» previstas, o
tir. Oro Mtron-m» «Ic ÕãruQS, que falando ao
resrwr.ivo deta.raito, dr. Antenor Freire, foi
aiioii.ii.Ic. sendo po»*cct os' 'Presos em libcr-
ti nele.
FIR11SAO DO SECRETARIO DA FEDERA-

ÇAO OPERARIA
Tendo recebido nina ait\a dos essucadones

ç podre ròs d?. CMbde No-m, que (pediam irmn
comeu ssão <*ia PVdoraríío Qpçira/ria para fis*.
CíiliÉíir o tnovim-Kitn nii, o. iWoretaTÍo dessn
nasociacãe, o op.-rario C««ciH:» Vnllar, á«
ia 1I2 hvtw*. díi. ma-níiã pann lá so dífuritt. A'
(i:\ica ""Ifi I*lí*.;«*í*ííc;i tíSíinma da -ma Sc**n;td(**r
Euupbio tnfUi--'iira -rsae opc-rsrio. cl* um apren-
lli? s: r.s opi-i-irios «pre ir-srclham mima».
t>]>ní: ali cMstentt-s, já liai-him til-rHo As o 1o
Horn. ntian«lti a stm ivtmtv aprestata-ié o
comn:iI».--'*-ii> Cin»-r«. do' 14° distncío i»n!i
ciai, e vorivra o seii oróc-.^Iimento. Allecati
do o «i'*-",pp";ri:o da' Pe»ienríçflo oiic nr-nímoi*
crime i*rat rásro c que cx.ixia tm direito. —
foi r>i>r estt» »-»t»T»iv»o *>reso e levnrlo para a
rcV.0 do d'<;ft**ÍH-:o.

O dr. (".110. w-ietitàfic-ido <1«9 »oecorrólo Hi
rii.in-si" fwiellj. <i.lcgac-'a;. As antorMade»
não f;uÍ7tT.*t*T. *«-.!.tr.T o-n«>r-**fí-rio. aWrsníiflo 'Tív*
o ,0 drk**(pi.ío n*wxiHar -híwln míde-nriío qn-e w
!iç-ii'.-s^e com a cré-.-c. i»ret»il<-ndo-se os cre
\*n.<tas o pi^K-níifeiTido-oii nrer**ifno. Sn Ãs $ lio
ras da tartde Fii «;d>l-*n o -r>re*o, o&fa tnwtn
itisítar acti*eJl*s nrivocàdo. ¦

O serr,»r.-.no -ia, F-~'nracão t-hr^ado Hu.urll.-.
tlelcir-iciá fn viotén-amorne m«Hstllo 00 xa-
Arvr.. ntvw-r tlon sotfs pro^r-Rf-oa.
INDÚSTRT/iES QUE PEDEM CARANTIAS1

Pela manhã, pediram g.irant as á policia os
constmciorcs tias seguinte casas: S. Pedro
132; Aniinidas. canto de Alfândega; Ouvi-
dor 152; Gonçalves Rias 36 (confeitaria Co-
lombo): l-aula Manos 88, de Lailisiio A C. ;
.Vc-*- Ca.neea 256: obras «ií* prolonft,imftnt-?
f.1 trti\ tis .-vriai^ü ; ODras do itcn» dit
rua Senailor Euzebio: obras do pa'ac o Epis-
copai: Hotel Cuinle, theairo PheniN; di«-er
sas obras tia rva da Miscricordin; rua Aprj-
zi«cl n. 8í; Constitu cão .6; Ouv»dor 52:
avenida Rio Rranco 72 e 741 Rekcnte 70;
Assumpção «2; 0. Carlóta 52: obras He Ja"-
miázi A C, obi*H5 da rua Sorocahu. pedreira
d- morro da Viuva: predios em construcção
em Ipanema, e rua Uarrnso; Catumby 4;
Ilap-rú 1-60: Cunha 17; Consultor o 26, >o*
c 111. do Derhjt Club; Affonso Penna 15; São
Ciiristovão 267; ma Barão de Ubá 33; uma
avenida' Ha tou Julio Furtado: Villa Operaria
Orsiua <la Fotiseca: obras do Jardim Rota
nico; obras da Fal.r ca de Tecidos Cnrcova-
do c utn predioi á nia de Sant'Anna.

Para • poiciamento dessas obras foram
destacadas as seguintes forças:

Para o f districto, uma patrulha de ca-
vallaria: para o ¦>", 12 guardas civis; tfi',
tres patrulhas de c.-.vallaria e seis praças di»
Infanteria: o* qnatfo praças dc infanteria;
5o. quatro patrc-ltas He ciivallaria; poi cia do
perto. .|usiro nraças de infanteria: 13*, jn
ptacas cie infanteria: 7*, 2S praças de infan-
ttria; 12*. 10 He mfinteria e quatro patni-
lhas de cavatlara; .*, duas praças de infan-
teria: -.3*, -dum nracas de infanteria: S*. seis
patrulhas He ea»-ail»ria e 10 pra^s de infan-
teria; 7°. tres patrulhas de cavallaria; to°
uma patrulha ne cavallaria; ií° quatro pra-
ças de nfanteria- 3*. oito praças dc infai-
teria e tres patrulhas de cava'laris; 5*, uma

riíntlha 
de cavallaria: q". quatro praças Ht-

r.fai»íer .1: 7*, 10 patrulhas tle cavallaria e 20
de infanteria: 6*. seis Mtntlhas He cavalla-
¦ra: ia*, quatro praças de infanteria: 40
Idcm; 3*. idem: u". idem; tf. duas; ij*.
cinco: i*. duas.
MAIS INDUSTRIAES QUE CONCE-

DEM AS OITO HORAS
Além dos que hontem noticiámos, conce

deram mais as 8 horas de trabalho os srs
João de Almeida Cardoso, que foi eSpnnta
Be.imrntc á sede do Svndicsto dos Estuca-
dores e Pedreiros: Dolgaci a C, Joio Onal-
ter 4 Costa. Francisco Seta e José de Al-
tneida. São. portanto, fi 2t 01 industriaes
que estão de accordo com o horário pediHr
pelos opiT.irios

UMA COMMISSÃO DE OPERÁRIOS
INDO A i* DELEGACIA FOI MET-
TTDA NO XADREZ E DEPOIS
PRESA DURANTE 4 HORAS

1 O i* delegado auxiliar, dr. Patda Pessoa" 
ieanHoti. dtirante o dia. alguns aventes Ar
policia convidar a directoria do Syndicato ¦•
enviar uma commltuSo de grevist** nara con*
llle se entender.

A'( 4 horas da urde eheguu i Repartição
j Ceitsal essa tminiiiisln Conduiiúa para o

andar terreo, tá, apês revista passada em
seus membros, foi mtttid- nu x...... Us
'•(jcrarios, naturalmente, tendo vindo a con-

ífe daquclla autoridade, reclamaram contra
uso. e, pouco depois, vinha ordem para que-lies fossem ooneliiziiios para cima.

Ainda não os iria attender o i" delegado.
Os trahalluidores foram levados para a sala
dos «gentes, onde se conservaram detidos alé
H boras da noite, quando lhes falou o dele-
nado auxiliar.

Conversando com o dr. Paulo Pessoa, a
commissão retirou-se, não sem ter este» invo-
eado seus bons offtcios para que a classe se
mantivesse calma.
A'S 8 HORAS DA NOITE EFFECTU.A-SE

GRANDE REUNIÃO NO CENTRO COS-
MOPOLITA E OS GREVISTAS DELI-
DERAM VOLTAR AO TRABALHO
O Syndicato dos Pedreiros e Estucadorcs

esteve cm sessão permanente, durante o da.
Sua siilc, á rua General Câmara n. 333, per-
inaneeeti repleta durante todo o dia. Varias
•oiniiiissões foram nomeadas para percorrer'

a c.-dade e dar as providencias a respeito dos
grevistas nos subúrbios e arrabaldes.

•Vs 8 horas Ha noite no Cetnro Cosmopo-
lita, teve logar uma griendc reunião das cias-
-tes, em pa.r-edt. O vnato salão desse Centro,
•uni wstíbulo e largas escadarias aoh vatit-se
completamente clle os.- Deajite do edifício.
estacionava, ainda, uma multidão de opera-
rios. que o edificio nãò pudera coniér.

A assemblea acclamou o opor..rio Goncal-
ves, para preaklente c danam-se inicio aos
"robaHios. O renktónr desta »a»cção foi con-
vidatlo a tomar ass«M»to na mesa. e passou-se
ao exi|»t»l ptire, constante. ai»enas. Hos oWn-ios
lc inirt-rstriacs que conerdiiam ás oiln horas.

D fir-fSKlMnt^ fez vmi largo e vcíienw-nte dfs-
curso, expondo a siltmcão das classes »om
aréve.

Faltm outros »oi»rr:irio.s. i-icliisiye o sr.
Ca.nrli.-lo Cosia, que analysa a slfit.ição da
.classe tiríi 1 kl'9_in-rífuna. onde ainda se (altiva to.
.3, i.i, e .4 horas, e concita os comsia.nhc ros
ein prevê a se mamtereni fí-nnes. pois «i-**** a
v.»ctoria seria certa. Alflci os perseirniclores
p exinlorarfívres tio Ofjx-r-M-ri.ado r lãitT-beíii os
'n-Tisiifioatlooes da questão oiwramia e preconiia
.. sywlicnlismo. Suas palavras são coüiurras «le
'**'-»l0'ro.£--i*s apnlansos.

Usjvm da o&avtra atida os srs. Aíiipito Mo-
pcHr,-., .Wei»ico Catmios e Cccilio Villar, sr-
^ro»ario Ha Federação, qtiè bvnotlioea mai»
nma ve?. o annin flessa as-v^i-a-cSo e iwlo flr-
mera aos comT».-inlb"irns. Foi ma! annaiíílijo.

Falam .i»»n«!_ os «>ra. lnãn Onncalvcs. C:un-
oos nonçal-t-rs e Ca^d «ln Costt».

En.ãn. o pn-iiclente. arliamln-sc pr.»sente o
=r. Caio Monteiro He Rnrros. p.-dr» -me ell.»
use da palavra. Sob vivas acclaináçnes, ln
v.inta-se o orador. Diz q"f a cl.nis.» enti
tinida f- a victoria será nif-'-l;vel. Analisa
•i «lihincHO do trah-iltiadnr. pede que v\\r s*-%
irirnr-ire. inteiramente solidário, e íib so^r'*
xs reivindírarnes proletárias. E termina de-
haixo dc entliiisiasticos applausos.

O president enfia dn palavra e pede ao»-
companheiros que o acompanhem num viva
io defensor da clafse traliallmdnra. Toda
i ijrpnde miiltídãn freme de entliiiKÍh*-mo,

Ain.ln vários oradores nfam Ha palavra, e.
Finalmente, o presidente propõe que os op*»-
rarios cujas casas cederam as R hnnis vol
*etn hoje ao trabalho, e mie ns deiiipis. citio*-
oat-rnesnan aceederam. continuem etn pnrede.

Apó-" larpa diccnssíío é approw«dn esta pro-
"osta por iinaniniidade de votos, f ir ando tam-
''t»ni deliberado que os cpie traball.nn. an%-i-
Hem pecuniariámente os çrevistas.

I**ram tn h"r;is. O nre-iidente. stisnende n
•jepFno e pede aos operários que cninDareçairi
hoie ã Rede dn Syndieatn, que continua em
«t-ssão permanente',

A st-ssão. apezar tio orande entliuçiasmo e•.'xtranrdinaria concorrência, correu nn ine-'hor ordem, emnn tamhcm" assim se disperso.»
a crrnndt- multidão;

A -ssa reunião operaria não deixaram de
comnarrrçr os aqent-s <lo sr. Ta-o-n. lotrnimito conhecidos, de henenlão e cluipéo fies-
¦il-mdo. e em attitude provocadora.Mns. os operários não deram ati-ncão...

Recebemos as Reeninte*; cotnnilin'ir.j e*íes:"Vfco :» fineza He reetificar a nc-tin? dadan,»lo vosso conceituado iornal. rclaliva ás R'.oras reelnmad.-is pelo Svndicnto de Estiica*.Inres e Pedreiros. v-»'sl»o rfitio em resposta an'fiieio Ho mesmo Sviidicato tleelar.-i que as.sivnarl.-» nela maioria, principalmente pelos.-onctnielorea.
Certo de que attendereis ao meti insto pediIo antecipo os meus ae*rnderi-«r-ntnc t* c«.

SDAD
SE : ; *í_________:'

.*w\ - ^^P' OCIAES
Varies talegrasiiiB

ns meus agraderi»»ientos e -on-om cniis-l^ração. de v. s. att". cr. c obrtnnmiini Pranri.sro tle Almeida "
."Pedimos, a fineza de rectificar a noti--»a dada por vosso cnnceituadri tornai, rt-lati'•a a lermos aeeedidq á jornada de S horas"¦"¦clamada pelo Srndieato de Estticadr- --

Pedreiros', visto eo.uo em re»po=ta -,„-.o dn mi-s.nn Svnrtie.iln declarámos- nm-enmpanliariamos a maioria de no«sr», Coi|,.:'as. mas oi.e achávamos tnte o novo horárioIrvcria entrar em vienr do dia 2 dero de mt*'em deante, em virtnd»'"s compromissos ii assiunldos
Certos de qi.e attendei-eis an nnssn insto pei./lo, antcciniiiiins ns nniSns agradeci»»nmos cnm consideração. e'tc

of ti-

janei;
dos gran-

ninemos

rim Cltincral Ca-

FEDERAÇÃO OPERARIA
Reune-se, hoje. ás 7 horas.mi" n. 335.

CONFEDERAÇÃO OPERARIA BRA-'*' ¦ STT.ET*?A
A commissão rcomániziiriora e tle ilirrecãn, ef-íç.e.ttrt, l.pje; ás 7 lioras, uma reunião; Pode oiit.mparee.meiitp de iodos os cnmp.inl.ei.os.

SYNDICATO DOS CARPINTEIROS
Para organização dessa associação rtimum-se.lioje, os carpiteiros, á rua General Câmara »is95 7 llOríl!-* 'IP rtnUt* •'¦¦*-

•S OPERÁRIOS DA FABRICA DE'TEClDüi 
L>E Li\'HO DS DEO-

DORO, PEDEM REDUCf/IO NAS
HORAS DE TRABALHO

Os oprrarins .Ia fal.rica tle tet-itlt.s tle Unho tlt-.pttortoro, apresentaram liotem á direeloria da-
liiella (alirica um abaixo ássignatlo com ..|S as-«ignaturas, pedindo a redticção do numero detora de trabalho diário.
".OCIEDADE 

R. DOS TRABALHADO-
RES EM TRAPICHES E CAFÉ'

Hoje, ás 7 horas da noite, essa associação•ifectu.-i uma asscinhléa geral, para tratar .le va-¦•¦os assiiniptoa de interesse tia classe. Pede o.'oniparecirhentò a todos os associados.
INIÃO DOS TRABALHADORES DA

» LIMPESA PUBLICA E PARTICU-
LAR.

Convi-.h-se as associações pura a asMiibléa».->iral, <|t*itTT.-i-feira, ás 6 horas tia t.irtle, na
aia dos Arcos n. 90. para ouvir o i-areccr:a comutinissão de contai; provine-se á todos
os ri*fff/i*íhíwíores da :Lwii'puzã PinÍ>J'ca,' c pi ri
jeral. "qüé 

a «I Tt-ctori.-i está lobalCiando para
atlnuirir os poderes mtntictpães, o aiiíjiiienio'os ve-.icitnentos »l»a classe: prt-vinc-sc aos so-
oios que o medico da associação, de liorei em'•cana-e, dá cnn.titHas. na súíle da assoeiií-Üo.
P.tina is»so acha-se aíl>f-t*r.. dmr- to 'horas »'n ma-
i-liã. ás 6 horas d:» tarde, on-le terá unia pes--oa para sttend-er os associ.ttlos.

CENTRO B. DOS PINTORES H. A'
VICTOR MEIRELLES

Com granilc numero de sócios, rcalvou-se
hotvíearí a asscnnhtca trrral cxtraordia.tria,
nara a a»->p»ro\nção Hos estatutos.

'A's 8 heríts •!.-. noíe já o salão onde fiai-
•-ciona á sé-le deste Ci»nt:ro, se achava coan-
plc-ameníc aip nbudo dc sócios qm» ="içiosos
-wirravain conhecer a lei que os 'ha-via dc
governar, do correnfe aimo cm deante.

O pT*STil<mte declara aiboria á assemhl<*a.
-rmvWaTulo o 1° secretario a proceder á tei-
"isra da ***ota do ¦««••««ão passada, qnc íoi ap-
.«ròvaVla sem cfiscit->são.

Passa ndo-Se á leiiuna e apprviv-açâo dos Tís-
latinos que ê feita por cainitulos. n<»dc o prc--¦ Herwt-c, a maior attenção lcmhran<lo a un-
•«ortíOTcia» Ho assumpto a discutir.

Lndo o i° capitulo, ftr approv-.vlo sem dis»-
cussãn: o 2* »mcrt*ivu nma pe»u.«*na rmrnvta
** assim f-ot-n-n n-rnuorovados todoí fw muros,
eorreíwlo scnwc ero comi>Ie»ra hairmnnia.

Amvnovados todos os ci»»»t"t!os. o »prcsi«I«-me
nncerra a assen»*léa, agi-rle-ortido o com-na-
~.-'»m^»»n de tnt„. - ineí.an-lTi-ns a tratiania-
twn para o engrareleõnuTito do Orwro po's
n enthusiasmo i-fiic ttim remindo 3tc aqui — di?
-lie — é d-eno de admiração e emcb«»-nos e\r
^-ípt-ra-n-cas.

Fir-a-n reccliidas mais 18 propostas •*»»-_
mwos »«ocio9.

O GOVERNO ESTA* PRFUTDTCAM-
DCI O*? TPABALHADORES F.M
T*** PICHES E CAFÉ* — JUSTA
RECLAMAÇÃO

Todo.» o» M;n'terios. até entSo ent-epram «««
-eus taK.iho** marítimas ao» rrah^ha.lore.** en tr».
r>chet ç café,

•\t;nra. no emtanto, o X*Pn:«rte**tft <ta (iefrfi, o»
\fereado Novo. esti fazenda a deccarn áa ga**':**a por intermet! o doi empregado* 4» Ltrapen
P»iSlca.

F' tsm *e v-ço çur se eitá tirando ao o-ocrario.-••** n*a mie .e arranca • boca do traíiaTiaflor
Pm norte t>o's dtftsk^ trabalhador^* *ec!amanio»

¦oi.:ra essa p-atica injusta e imp-t»4e_te lio ft».icrco, qae deve cosa: • aparto actu. '

UM THEATKO
NACIONAL

Recebemos a seguinte carta:"Subordinado 
a este titulo, opportnno tam-

bem á presente carta, 6 illustre jórnalist'
Bastos Tigre, pela primeira còlumna. do vo,-
so conceituado jornal" etn edição de 'Ir-
¦mitigo Tprox mo transacto, em seti brilham!
estylo enflorado de fino humori-mo, dos-
anda uma respeitável catilmaria sobre a
tentativa de resurgmento dn nheatro brasi-"«iro, 

que ora. sob os esforços de Eduardo
Victorino, tenta-se levar a effeito no Thea
tro Municipal.
i Aquelle illustre escriptor, que t3o comp?-
tcntenicmc alçou o florete gascão do indo-
ma vel Cyrano cm uma das apreciadas se-
cções desse periódico, houve por hem. nesse
dia, vir, cm fórma cie artigo de fundo, affr-
mar a não -possibilidade do theatro á seriei
entre nós. rematando mesmo ironicamente-
que a-penas os caracteres'da vida brasileira
são possíveis de-estudo ha httrleta óii' revis-
ta de anno e, artista escoimado dá pcnna.
s. s. aproveita a oppórtunidadc para, tlc mi--
tura com as coisas de theatro, exteriorizar-
íe sobre o veredictum db nosso Tribunal d.
Jury, cm o nlltmo julgamento sensaciona.
que tivemos.

Somos dos qtte fazem ampla justiça ao
grande taento de Basto9 Tinro e por isso
cremos que- esse seu artigo foi mais burila»'..
na intenção de protestar contra aquelle tri-
bunal popular por ».ua decisão, do qnc mes-
mo para tratar de arte dramática, caso etn
que. absolutamente não ciemos, reconheça
aquelle illustre e;:criptor o que vem de affir-
mar. . .,

E' b-ini possível entre nós o lheairo p-y-
-hologico c emotivo, cnm ,-» sua caracferiiti-
ca perfeitamente nacional. Dc lal deu e:;»hu-
berame prova o pttbl:co que ent-hia 'ittcral-
mento o Theatro Municipa' no dia da pri-
meira da peça dc .htlia Lopes, publico esse»
que. numa verdadeira .iporlicosc, vibrou dc
applaiisu. vendo desenrolar aos seus olha-
scenas cie uma realidade tão comp1 ela, tão
nossa, que com cila se identificou, ciando por
pmva o -'eu applauso.

Somente pur snehismp quando deante d.-
nós sc exhibe um ârtisu. com o rotulo de cc-
lebricladc l'str;8*sfeira. e falando itm. idioma
que não o i.osío, c liabilo "a 

p'até;t aptilau-
dir. Mas. ali, naquella noite, onde. tio dizer
scmtíllatitc clc Rastos Tigre, não 'havia ar-
lisiar. possíveis dc hitorpreiar os nossos »en-
tinienlos, o que cr.ião applaudia esse pu-
l.lico. sinão o ilteatro que li.c cra dado como
reproducção ele um quadro de nossa vida?...

\'em» todos ali eram snnhs; a psi«i mes-
clava-ie cie» inte'lectu:ics e nãi» inte!toctuae.s.
e si aquelles c esse» app'aiit!ir:tm a peça dc
Juin Lopes por um requinte de elegância
ou por um dever sócia', estes, os não 

'nlel-

Icctttacs, certo fizcrain-h'6 porque encon-
tr-i-atn no .'Irama que se desenrolava aos seus
oüios utn quadro real e possivel da vida lira»
silcira.

O oue vimos «ic expõr não c em absoluto
novielade c, si Bastos Ti^re. fino ' morist.-»
e cot-Jhececlor profundo da imjjortaçãò dc
pbòs[yhoros entre nós, como o attestou em
sen artigo, foi também espectador no Muni-
cip-tl, concordará 'evidentemente 

comiiósco
permittiittlo, deante elas dceliicções que fa-
zemo», que seja apreciado aquelle seu arti-
go tão somente como uma elas »nas pilhe-
rias, apenas tles'ocw!a da secção cm que cos-
tiimani ser' apre.-iadas, tendo por ttn-'co va-
'or a sua assignatura ao envez de seu psett-
dcinyino.

O uof-o theatro, tão siilhenlico como a
borracha e o café, fainbcm nossos, anthcn-
titiiinciile brasileiros, repetimos, iião o temos
ninth, porém 

' é esle de.tidcral.um qtte pro-
curamos rea-izar rciiresenianclo as peças que
incontêstayelmcnte o formam e qtte se con-
stitueril repertório da ijireschte lentporada no
iliuiii-^ía*. Por ora, deste tliealro ape-nas foi
rejiiT-cnlado o tra'l>nllio de Jnlia Lopes, e
é assim — convenhamos — prematuro jul-
gar; c bom esperár-ác um1pouco. Qit.-tnlo á
c.rhipiçãn secnira do sn»l«i-\ c dn Pão d'A»ssu-
car. comn lypos caractér:stit»amcnte nossos,
não elevemos considerar milagre, desde i|iic
surja entre nós um emulo perfeitamente par
de um iildinond Rtistand oue, lal como aquel-
le. fez cm versos de uma bclleza incnmparn-
vel os animaes fajãrctn. faca também em
verbos não menos aprimorados falarem ani
mães e coisas. N!ão nos admiremos, recnnlic-
cemln o poeta de est-ól que é Bastos Tigre,
soja clc esse fuluro Rostand brasileiro, sai
vo si s. s„ por condemnnvel modéstia, .«je.
deixar f'c-.ir na commodidadé da revista d»
anno ou da burlcta para theatro'por sessões
c não qnizef em-atisnluto prestar o seu
valioso auxilio ás letras nacionaes.

Reconheçamos, entretanto, como um acto
de justiça que. ratificando o que vem-s, »-.
clc affirmar. que «ó nes-cs dois ultimos ge-
neros de peça é que se vê "o nosso muito
nacional esnecimen", já 

"O Maxi-xe", omle
a sua colliboração scintillarile se faz «entir.
é um verdadeiro estudo, com os seus ift.i-
xixes e as suas piadas dc elubio "èntido, d.-
que se póde desejar tia espécie, puro tlicn-
tro nacional. qt»er no estudo de coisas com.
de pessoas; porém, não snppomns que o se».-
egoísmo literaro vá ao exlremo tle impedi»
que outro; escriptores tentem lambem, em
outro gênero dè peças, trazer o -'eu conlin»
gente para que o theatro entre nós seja uma
reatthcle.

Bastos Tigre, acima de literato, acima do
sen fino sangue azti1 de D. Xiijttote. è jt:,«to.
devemos rcconliecol-o: e, assim, acredita»
mns não traduzir nquclle seu artigo s:não
uma condemnavcl e má inspiração nionien-
tanèa.i S. s, já >.ipp.lau4>n .-nino bra5i-ei.ro*-
sinão naseiclos neste torrão, pelo menos a
elle ligados pela sua cultura artistica. estes
me--mr»s actores que 

"são tão lusitanos com.-,
o saudoso Moi»dt»go", c qr.e hoje, conjunta-
mtpté com o- natos, formam o elenco que
Eduardo Victorino, com a sua competen
c'a dc fino ensaiador. dirige no Municipal.
Deixtmo-nos de ironias e rc-sentimenfós.
p».-.i»emn-' não ser vã a cruzada em que no;»
empenhamos, e certos estamos de que Bas-
tes Tgre. concordando sensatamente que -i
co hetia do fruto só é possivel após o pau-
tio da semente, pensará comnosco e fará vi-
brar a sua penna de inspirado e talentos»
moer. que é em -oi do theatro brasileiro,
tão malsinado peta concorrência éstrangeirn I
e agora tão deíarrazoadamente maltratadr *

pela critica nacional, que, numa disparidade
de vistas do p^ieoí procura atirar á lama
a planta que abre a sua face ao sol.

E' o que esmeramos, é o que desejamo»
fervorosamenteiTao,,eucerrarmos esta, que ao
seu espirito ilítòtftuio não po*derá parecer
Je fóitua algunííò'

........ "AÇàigrl^famoso,  -
; Kais rancpfójw^o-^ue um »_iclio mào."

b sim um pequeno; si bem quç doloroso pro-
testo á fói ma jiàv. que unV dos mais disti-i-
ctos literatos bíaVllciros quer fazer fracas-
sur no pélago da! imJiffercnça ptibli.j ;.s e-
pecanças contidas nos trabalhos de cjllcgas
seus, empenlnidlos pelo rcsurgiihento do
tnfatro brasileiiÍBc v ¦*"*

Pará Bastos JTigre:, toda'a »i03;a admira-
ção. quando a stta penna privilegiada pí.tue-
ça -óinentc ao sen 'sentir justo o sensato. —
l/oi_- Rociia."

i'i**_f^'.m^

Varias noÉátas, nacionaes.
è. est_*an^!*iras

DESPEDIDA DA Cfi^PAHHlA TAVEIHtt -
foi um suce sso dtf^eutliüsiaíino a düiiedida d.-¦cm|>anhia Taveira, que buntem íe deu ao 'íterem.

A «isa encheu a ''cítmla.; esgota ml n-*»e a l.irhç.Vo 4-

„. B Ríihia. onde va
fa-cr tuna teniiiofatfi B.irantida já por uma asa»-
i.natura de trinta centos dc réis.

ZÀRZUBLA t\'Q HfíCRBIO — No próximo 'dia
íi. dcpo;s de amâfiilis deve estrear no,»l_tctvÍ0 a
compãnliia de. xjyssti -51 ,ile ;P«ih o. Lopez, coui a**
íAív-uc aa Marina è Ètsstratá*

TRF.ATRQ 4P0LL0 — Réprcsenta-íc hoje, no
Ápoll.o .1 p.-ça de-;r*.*m*"u Mv-***, de grand-- suecesso
t!e Baraa'hnda PUut$s de Hercules*

LYlliLO — Moftf no Uyi eo em recita de as--iijíiiatuia rçpr .¦ioí-tí^He a^õperetá A fr_*í.o ~Rsctte.
nova para o líio ds Janeiro.

S. JOSB — Continua enchendo o S. Jo-.-6 em
loda^ s sciüòes a opeieta O ( onde ác Caxambu

•r meiras lioras da uoi;-e.

Sociaes

v« m fazendo huceesí-o ottorme ali.
PALACR.rHF.AT.RB — Pata lijje o cspeet.i-

etifl Iu Pn ace 6 de priinc ni orílntt. Parta ver
¦i prograintiià r\ae vae pub iculn no annunct».*

THF.ATRO S- FUUROT— A- licraúta-dá ladaé a peça qu- figitra jmda lioj»** no. cailaz-do "S»'i
[•tdro e wrtaaiettttf. eom u uiteúio suiiéesao de
empre.' ..'* <:-^i.t •''.'¦ "c.,. :.'.'.

PAVILHÃO IXlTlfXÃlZfÕXÃhS— Ií' aintln
O cU-imui n/io. a va em 'revtéta da éjíúea. que -e
i*epr**»ctrta hoje no yv,vf;bài>. São imita umas tan*
ia.- ciiclirntes que .se;VÍK*ríio "ai. hoje.

MAISQH MOÜÜ^XIi'. — Ura esp ctatiii o/doli-
c-otío o que se aíiniir.c-n^paia a n-iiic de hoje na

ra:.-.on Mt'denic.?-,p-- *ÍÇtc*íiores nu:n-*-**ob *.lo e eiíco
«.rão part do pnjr^-Míiin

ClIA.Wüí Li:i:c ¦- i.ípiíl-*-se ainda hoje, no
Chantècler, o vaudcvJ.e Amar... e i:to5,.que C5tÍ,
fazendo uni suce'**¦•• o erv.rme a.i.

RIO BRANCO'''.-*• 'Ús tíjao contos'cuiuintiam a
dar .nchente*. ao *1.1- llranco. Hoje ;á os.têrêpioc-m tòds*» as se.-,¦¦'>?•¦•¦ 

TIILATRO /iiLX.siF.u. - A iieçn -le tin.a-
»*Iiâ, no Muncipa-, Vii -¦¦ g-.mda i*ée!ta dc *l-**.'*;:i.v
ura é O ctinlo syv),t>c.ar.-*as dç™.":R«l'crto Cliiiifo.

ROYAL CIXE- —.. Ma-s ura lieilò'.. espe:tttc'<Ío
,-wcpara pava^hoj^ a„'eõ*ÍÍoànhÍa que. traua ita uo
koya C ne de CàRçatJuçd"

O qme vae |pío's cinesmas e
IPíitras casas.de dsversées

lAXEMATOCRAFlíO ' PARISIENSS - Repe»
u*-Bti hoje, neste ; uMio» o cn. n:a o prosrõ*'iimqfpie honlem foi cicli-bnlò cum ti.ico Micrccn-tui u
(juè equ.viic a d Zv*r, que maU unia ¦ vez r.ic
arrancar de seus Ucb.luts gosto j- ajiv» iu^os. O

i ms fÍRiirant*"S do Mt > car.az tóo'* Montara da
itíúrte. Pe.*-cára e O-inmjj.cu.

CÍ\};òlA PÀTlfíi1 -—.Cum «m ;p'rot;i*?.mma no-
vo, cõn tante dos ~T- nis —¦ Luiz Ai, li -loríer,
Pallfé-Jornai, Aiva.cyino a nwe s D.-^olii-lu uíiir.c
')'*Ís Ctijíu.*!. t-ae obter mais uru dos liai-Mics Mie*
. snis, f.-te eoiViorf-avfíi -íc neni-i ia avãi ia - Kiu
líraiheo» em sua? síj*míõ_Í de lioje.

CINEMA OL-nom,-^ Scrãp p»ojtTi-v.las'im teia'
'leste' preferido cneiaa/.o!» ^ ^uinte- f ins,' que-
(•or fi s*; tiC'n!ituend;onr»A fu;{ »Ív;i, di'&tnn;-;'M&x
límulo do,.'l!ar.uir.ipí »jÇb, tícs ^•eat'-3 e»:0 pJVJo.I',' mais úina*ttenc1|èÃfe*-- que irá^reftisirar, liOje,'

<t Odeon. «^''-
CIX:'MA .¦ PARUtàSti:: Hem -oi- _níite türieilia,

e.eo'h do "pela clitüi^cBjraíca,' rep.*te*H^: .hòíc 'o'-"(Jh^
ara mina d f ms.' ííil««P,-i.- cxh lido - co:n geraesíppaufoa, pois, as fS^™'*^ eonStantR.* ;.sân d- ii^s'
Ur -:ert-m ¦tprcciadsâSjfèçi.-lodos. S;m e 'as: ,\!i»nta-
r:a di Morte. it)ai*a*ç:1hi»ò drama; Pescara; O mu-
sico., . '.^i-fi l".I;' mais unia ^T-íiudlosa cencorrenrta, como as
dc sempr-, que rci-eiiifrá.-ltoje/o -JParis.

Cl.XUMA /IfliXlDA..— O |iros»;a.'iiiia tl"ffe• és--
plendido c nema, p.tra' a-*- snns ses-fôe^ dé hoje, (•
novo. e «to c (iirtnto basü para "¦qüe - IK* receba
uma enorme c di.-t!ncta eoncorrcnelá'. Os füms
pie fazem parte do -*cn earlaz são ertes": l^xpian
!ti num conv nto fromance de amor) da Rc-pse;

O Plm ndoptivo, scenas patlfticas c real sta*
da vida qnót d 'tia; (laumont-Jornal n. 34 c O
fòíiiho a dos amores. .

ClXíitVA tbllAQ'^% Hei is.simo -progranima .novo
í'iTan.zo.u., a wijpm».V; "de-sio cóhcorniíq cim-nia,
nara as suas msíocí? liabiiua-o, pois «is fi his que•tiram em «cn carta/., -ão **ÍmpliÉi*tn*"i .* r/i»r.r.
!¦'1-os: Kaufr.ieio-dn Ttonic, Max LCmnlo de-'Par-
i-iii e. Luiz Xli-.-film' li.-iionco dc real mtteci-

iticntõ.
IC' p Ia certa a. cjiqrtne afPuenc:a de espectado*

res que vae apanhar,'boje. o tdea',
».t7K.-t,V£ifi CIRCO'. El,ROI'i:t: - I? mais ura"ipertaciro attrncntè que vae ptoporc:onar a sua

.. ti ume roía coneorr -ncia, este applaudido c rco
Ia rua dc S.iirt'Aiina.

O púbico que n;io dí rc dc ir ai*trccÍãÍ-o. .pq-s,
.'em de díffici ¦mos-e' ."arriscados 'trabaUios 

da nlta
ierobac:a moderna, ba . sensaponaeti ntmros'yiimasticqj de çstyjo -turte-amerivano, bel.as pi-
hsriás dc cou'?. .etc.» etc,

Um •'iirc s-o carüitidü. emfm!
CINEMA OUVIDOR — ETinnVs' . tIe'icio«o rsiS

o"<prnpramma rfeFti?r*e!*i'pantè,.cinénia; oarà n;. suas
tesões dc hoje, po =. os fi'tns constantes do seu
ar az a. isso ftuetn jús, pela b-ille^a e, arte que
inrr.ent-ám'. ¦ , ¦ . ...

TvTaÍE uma mísse di;""applausos, rcgistraríi^ pc'ar-erta; o Ouviilor*. *"'
CIRCO Sflvnt.Ll — Ma's um r-tn-nhint»-

iice-"-sn aVaut-Hi-í' bo-e, esse já deal circo 'do
Rmiiéviftd' S. Christovüo:

O p'ro*rramma pan a sua flincçâo do ca-tome
t.i que é uma vfi;l**deira maravlba, razão porcjvc

áo. fatará ly.ivm vá j"!ni'ra' -o<"
A-éni' de ntimcVó** de -"-tri-as e ãttrarrõcs* stA

•ivenchida a «eirufda parte com a rejirc** níaçãn
Ia npp*ãudidá burle th *— Ccpr-elws th mulher'.

Um Mvnto. em fim, tal ê o csp*ctacu'*o t!e boje,
X 

PARQUE FLtlMiyPÚSE —.. Ma-s ura r«n-en
''do num-ero de attracçâo ¦"Streáfá nn Parqiie: o

-*TCr*lentcs acrobaiaj «equ Uhríçtas Kíng Luiz and"artucr.
Na té'a exhihenvçey-ta bej-tjia t\ut_ **aliçnta*-dí--

e Nas trva1', cTníi.Mí-.inte fi'm mar4Tio *iri t»rs
¦artea, e A Conu-Kf^a Jíar'ota, pungente drama em
luas «parte*. íT

Um nrnffrftmma clie-fto. o de boje. no Parflue.

Data* intima*
t»a-üailuiua uuje u st. Ul nclmo de Vivei-

roa Cosia, tuncxiomtrio da Hrercitura. "
Conta hoje u.^is tun natalicio a gentil

scnliurua Aiii.auda Cunha de Cerqueira e S 1-
va, d.lccta ti.lia uu capitãu Cerqueira e tir.
va. 2" official da Sebretar a da Agr.cultura.Mais uma anniversario natalicio conta
l'c-jç a uma. sra. d. Uiunys.a S...upa o Fi-
Kueira, tligua esposa do sr. José -oiucs figuet-
i.i, iiiachiuisia ut» Dcpanamento da Guerra.De completa satisuçàu e hoje o d a para
o lar do capuáo do 1" regimento de in.auteria
Jcsé Franco Ua Fonseca e sua esposa, d. )ti-
Ir. Kmi.ua da Fonseca, por ve»-an. passar o»
anniversario de seu filh nho Galeno.*• Fai .uiuus bujv a «i-iiu». sra- d. Onuiuda
'iu Amaral f»canu, co..surte «io dr. N. Mar-
condes 1'araná, advogado de nosso foro.Está boje cm testa o ar du capitão José
Ütuça-vcs da Cocta- fiel do thesoureiro dos
Curre.os do Distr cto Federal, nor motivo cio
uimivcrsario naul.ctu tle sua galante filhinha
Curdclia, que, certamente, recebera muitas
ttlicttaVtVts*' .1 axu coinniemorar seu anniversario na-
Ulicio, o sr. Oscar Gomes Anjo, rcuti u ante-
lici..ciu, uu» sua pitturesca res dencia. cresci-
Jo nuniuro de íaiiiiiiu., sedo ás uicsu.as of-
ferecida aula cc a, seguindo-se a..iiua..o sa
rau ,,ue se prolongou até au romper d'alva.Faz annos hoje o sr. João Antônio dos
Suitos CarJoso, fuucclsnar.o da linprciisa
.Nacional.- 1'assou hontem o anniversario natalicio
.Ia sciiliur ta Cunticn Guedes ila Silva.Completa boj: mais um anniversario na-
tal,cio d. Honurina dos Suínos.l»"az aniius lioje o sr. José Teixcra Tor
res CiiTiteiro. proprietário da ccMiliecida joa-
llicria Totrês Carneiro.Fa* annos hoje d. Oltndina dc Sauta
toma '\-*í'Osa do i" i-aiiente comma^^ainte da
¦fort_lt-2a tia Conci.-it.ao, Amonio Oljmipio de
SaíiiY-nna.' F .»¦ «mnos lioje a seniiturita Emil a de
lesus Couto, fillia ck- d. Oiurisiitra cli- Jesus
Couto e do sr. João de Jesus Como, disuo'.le^xriniitv 

des-o praça,«*.'provcitan!.o a i-ixta «rratpírcía da profes-«ora Meree.1 es I^d'Ja Vieira, irmã do clr, Al-
bertb Jorge ,I*ytÍij,..as s».i ,3 aluniiias prninn-,-¦¦ ».. »'^ii.,.,tn .uma significativa uianifes-
tação dc apreço.

¦ i'r.«;,.:r..c»iT,"la8.'á «-esrdcncia da man -
fesiaila, d rua do Lu* ti. 123. as i.iir.ressan-

- - a-ii-as ¦ iif.fer**er-rji«»*tíie o seu 'retrato a
cjtiyoii; cajoerrádo>eni rca tnoldirra.

!:or easa o-c^-^siSo. boiwe u-ma festa intima,
na t»»:val neinou limita animação.CíMittÇ-lftta boje -maíü unn anniversario na-
r.-i!ic»:o o es-nali-oso .; aielliRcatte Luiz, filho'ti c-muitiiispwrio, Mello « Alvúü, do is" distri-
CÍ-0 pO'ÍC:ill.F«».t'á »ltoj'e tiarito • felicit-da »por stras «111-
m-èroipè .'t;•^, vas, visto «MMar niíiia -_rru ntimi-
«orísário.. nafaMro, mlle. A'n<omiei:ta Haj^tísía'"¦ Silva rüKa «lo ;»r, Rómualtí'0 Baptisla da
Silva.. fuiKxtiunario tia Lisht,''*;*'»

O santo
S. D1N1Z. — Fes S Dinh parte da mis-

são encarregada de propagar a fi nas Gallias
e rfi.-eiii mesmo que foi ette o chefe delia.
fiois nenhum levou lão tonoc sua peregrino-
cão; foi (i.íi! Paris, acoinfinnhitdo por muitos
utcrrdfltcs quo qvir.cram associlar-so aos seus
traf-nllins. A cidade de Paris, nessa (finca,
era rcstncta a parto denominada "Ci'é",
¦tcH'f.lm--Kie aki S. Ri.it- eonsegtiiu miiHas
••niwrxõ.-**, não deixaiulò caintiido de ter con-
tra si. falsas., igjçprdotes i:!n'airas. que mrv.-v-
mm tecla ,a sorte ile tfriaas e fiersctiiticncs.
srndti pnr fim Hccajiilndo ¦ jvnttimrtit,, cm:-
setes ¦cqmtàitli-irns, sntddcseítis corpos atira'-
fins ao po;' was uma senhor,, de nmm*_ Cn-'•iUn fJwscp<>Í*i HrrJ-ps c.. ejitre^rl-os, na to-
gar em',que tilàis larde. o, rei Dagobcrto ferconstituir a abhadia de S'J Dinis.

n4s«-*ii^«§ihto«_i
_!K-J

Sports
¦1 1 11 1 .»^ 1 1 1 ni ommttmwiem»w_»

rooi.iiALti
HORIZONlã' ruut]a.it.u .^.fl — Ftindall'»

1 6 do co "ente. este* nbvo ehtb elegeu a sua di
cetor.a, que ficou assm con^t tuida: João Ca-

/alho pres dente; Eduardo Gomes, vce-pres dente;
•¦riando Rubem Storino. >ec eta :o; AM.nn

drião dc Barros, thesoureiro; Ary Baptista dt'.'"ve 'a, captam» ie He to- Hr to. vice- cai>fa n.

¦O. lar do1 ¦ irneíiteídh Hr pada Policial Au-
Cisto José Ferre ra é Silva (a- a'»""'enta--'ó
eçni. p._ 11asci11j.cníò-,de seu Ralante flhinho Pc-
irnnio. * * *

Clul>« o festas •
No dia - do corrente festejou o seu anní-

..-'.sario 11-tnl cio a iirac osa senhorita Hilda
Me'cher (lllv). tendo recebido, por este 1110-
llio jnbiloso, pessoalmente, as tnais.signif ca-
tivas deuionstrações dc csima dc* suas amigüi.
nl.as.. qtie são mu tas. Foram innunieros os
ci»n.,:irinienios mie. cm carlas e tclegramnias.
recebeu a senhorita llly.

RelÍ4jiosa,9
HliÚlIílKA CÜMA1UNHA0 DOS MUNI-

NOS U MEXIXeVS DO AtiYLO ISARliL -
Com totla solcim «iade rca..zou-sc a testa da
r'rii.ne ra Cummunhão dc tnma c duas me-
ninas e dez mctiinus do Asylo Isabel, no dia

. tio corrente mez de outubro, ofíiciando o
lirector monsenhor Amador Uueno de Uarros.
join assisiencia de numerosas familas 10 pro-
setores do Asylo.

Foi dc grande Imponência a entrada pro-
eessional dos qüareuia c dois can iitlatos á
mesa cucharist-tca, e tine muito realce deram

1 solt-nn Jade. Precedidos do bello esiaudanc
lo Coração de Jesus, entraram todos na ca
,.e.!a entoando hytiinõs apropriados ao acto.

Ao Evnngeíio, u ccleuranie, inmanclo para
texto1 do seu discurso as sagradas palavras"Ego su.n 1'ànis v vús cpti dcsccnclit dc c.clo",
icsenvo.veu o sentido mysterioso dessas ad-
niraw-is palavras, levando á intclligtjnc a de»
ioven nuiiilorio a •coiuprchcnsão do sublime
logma da' presença real de Jesus no Sacra-
mento do Aliar.

Após os acros preparatórios, approx-mara-ni'
se todos os meninos c meninas, dois a do s,
observando religiosamente as cerimonias li-
hurgicas, da mesa da communlião. ontão Ia
Içada por meninas que sustentavam a respe-

¦it va toa ha e men-nos eom luzes.
S mplesmente imponente e edificante foi

esse momento I
Com o mesmo cerimonial da entrada, sairam

Ia capella jubijnsas ?s esposas dc jt-sus Sa
¦raiiicnialo. atonii.anhad.is das famílias assis-
:--ntes. com d reccão ao salão onde a directo-
ria do Asylo preparava uma surpreza ao -dr
Gil Din z Goulart c d. Maria de Jesus Pavão,•hsignes proiectorcs da instituição.

Monsenhor Amador, em l.revé allocucão. sa
tentou os rciciaiil.s surviçõs do d ;:inct3 r,i-
.-oírado do Asylo. bem como a especial pre.
t-ecão de d. Mar a de Jesus Pavão, pelo que a
lirectoria da Associação Mantenedora da In-
fancia resolveu cotift'rir-'lies diploma de Pro
cetor c collocou seus retratas ua galeria dns
item feitores do Asyo.

O dr. G'l. cojrunnvido. cmn palavras elo-

quentes e arrebatadoras, agradeceu a nanifes-
:acâo inesperatla, elogou a administração do
Asylo, congratulou-se com os asylados que
acabavam de fazer a Primeira Communhâo e
léz votos peia continua.ão da existência do
Asylo,, centro de felicidade para tanta»'"-creao-
ças sefn o amparo de seus progentores. .

O dr. Gil achaya-se em. companhia de seus.
genro», senador dr. Bernardino Móntê.ro, dr.
Julião de Macedo Soares, dr.- Manoel Alves
le Barros Júnior; sutis filhas, d. -Aitrilia Gou-
art Barreiros, d. Aihecina Goulart dç Ma-,

cedo Soares, e sua irmã, d. Mana Goulart dc
Azevedo. ¦ *

A's a horas da-tarde realizaram-se as festas
compieinetiiares da manhã.

Monsenhor Amador presidiu na capella á
renovação das promessas do baplismo, a con-
sagração a Nossa Senhora c a Bctiçüo do San-
iissi.no. »

' Olisen-ando as prescripções do Catecismo
Diocesano, os meninos e meninas, co.n vozes
ntclligive 9, pronunciaram as palavras da re-
nova.ão idas promessas do baptisiuo. com edt-
ficação geral dos assistenres.

Pela directora d. Alviua dc Andrade Lopes,
foram entregues a todos n»ligiosas lembranças
da grande soleouidadc, cuja impressão foi a
mais agradável.

Uis os meninos e meninas do Asylo Isabel
que fizeram Primeira CótnmunliSo • Vir.»'»*-a
•Cavicr, Judith Silva, Gloria Barbosa, Maria
Pacheco, Abigail Cardoso, Maria, cíc Casito.
Ciar cc Costa, Usther Pinto. Dalila Câmara.
Maria José Pereira. Graciosa Cardoso, Odettc
Rocha. Julia Pacheco, Ricardiba Soares, Hil-
Ia Vieira, Hilda More ra, Ilka Moreira. Odette
Almeida. Rosa de Macedo Carneiro, Adelaide
Passagem,' Amanda Guimarães. Arcentina Gui-
marães. Isabel Paixão. Catharina Ribeiro. Fio-
reht na Alves, Alcinu Costa, Dha Macedo.
Vair Almeida. Galdina Caniara, Zulmirn Bar
liosa, Sara Siqueira, Georg-na Ribeiro, Joa
quim dc Macedo Carneiro, . Hitdebrantlo de
Macedo Carne ro. Manoel Moraes, líuc ides de
Oliveira. Álvaro Fernandes da Silva, Lt-vi Pan
lidcãò, Davitl Panta eão, tduardo Xavier Al-
ves cjosé das Chaga».

Virujn-ntoa
Pelo trem mineiro chegaram honteni os

senhores: José Joaquim Marinho» dr. Ça
millo Campos tlc Azevedo, Anteuor de Souza
Lemos, Manoel José Marcondes.

Pelo trem paulista chegaram hontem os
senhores: Francisco Freire de Mello, Manoel
de Oliveira, José. Joaquim Muniz, João Multa.
Antônio Pinto Magalhães.

Pelo liem mineiro partiram hontem os se-
nhores: Mario dc Oliveira Souza, João Maia.
Américo Monteiro Fiúza, José Soares de Li-
mu, João lii.inniseci t.ásçin.i-nto.Pelo trem paulista partiram homem os
senhores: Manoel Fernandes, Alfredo Madu-
reira Uc Aratijo, Antônio Magalhães Lima.
Francisco dc Moura Santos, Aaioujo Navar-
ro de Castro.A bordo do vapor nacional Saturno che-
'¦taram do sul os senhores Aristides dc Car-
¦ alho. Ptuilo Diiiikil, Alberto (".uimitrães e fa-
milia, dr. Álvaro Silva e senhora, Joaquim
Moura c senhora, Sérgio Vianna, Antoni.
Ramos, Oscar Fluber, Alfredo Neves, Alui
zio Maia, Augusto Carmo, José Júnior, Gui-
llicritie Gentil, tenente João Caminha, Mario
Ferreira. Carneiro Palhares, João Ferreira
João Betensati, d. Virgínia Mello e filhos.
Paulo VVnlf e senhora, Antônio Pereira, Joãt»
Castello Branco.A bordo do vapor nustriaco Kciscr Fran:
Josefih I, partiram bontem para Buenos Aire.»
os senhores. Bernardo Porto, Alberto Payau
ua, A. G. Carvalha), Bruno J. Pabet, dr.:
A. Gndinho e familia. A. Panni. capitar»
Castro e familia, dr. Machado de Mello, An»
dré Hypolilo, dr. Luiz Pereira Simões, JoseFarlen, Symplironio de Magalhães, Joanni-Acomi, Francisco Barroso,

Paia Buenos Aires., a bordo. do vapoi
Artjciuiíia. partiratn boiiletn os senhores: Josécie Almeida Lima c dr. Delphim Lima,Hospedaram-sè na Pensão Americana,
honteni, os senhores: Julio Carrano, Oiyitipip
ele Paula Freitas, Carlos dc Souza Arruda
Emygdio Sampaio,. João Samuel, 'Paschoal
Granató, Heitor Brum, Pctli-o BapJst.» dn
Silva, Luiz Christovão Dias, tir.' Eduardo
Nogticira Camargo, deputado á Câmara cs-
tatlual-dc- S. Paulo.No Hotel Familiar Gloho hospedaram-se
hontem os senhores: Henrique Ribeiro Valle
loão da Silva Mello. Rudolpho Anechino, dr
Mario de Paula, Manoel Alve9 de Britto, Vi-
cente Giiarinello, Affonso de Castro c senho
ra. capitão José Antônio Capistrano, Candid..
Rodrigues, coronel Teixeira dc Barros No-brega.

* * *•"
Iiüssaa ¦,»..„.»¦•, »

_* Mandada ee cl>rar pelos enfernleiros' da seccSoPine, teve lorar hontem uma m s».i em suffrasio
|.« a 111a dc Sebastião Ca tan» du Valle. '

Assistiram ao acto rclijrioi» as si-Ruintcs pes-i-oos:
José de Moura Pinto tia Fonseca, O d»mar deAntlrad , Alfredo Va* Ferreira e senhora. JoséA ves Carva ho, (lem 1 Si»'v.t. Gustavo Sant'_»iiia.Mario Soares, r.áncisco Lopes, Antônio Joaquim\ffon»o. Rufino ÍSnares. Anlonio Ferreira Ama-.0, Luiz tle Ihrros José. Oliveira Soirej,. MinoelPereira, João Haplista Pinheiro. P.slbino de.Araújo.datifK' KtOrilrigiic,*., José Joaquim l-'crtiãndci, V.SyFranco. Lucio tlc OFvcir.i P.tnentel. t.»»iz Fernan-•les l.ina. Antônio Fernandes Lima, Luz Gonra-

ga, Albino tlòs Santos, lírico M. Rocha. HoracioCa-taiio» dn Vn.lc e iam lia. José Caetano dnVaik e familia e Pedro Paulo do Vall.e e fa-milia. _ -¦
* *»

Palleoimentoa
No wmiterio dc S. Francisco Xavier, sepultou-pc bontem, d. Zenobía Djãnira Mjihtcz 'Ia Co?ta.casada; de 4,1 annn; dc edade, cujo feretro ba uda rua Dr. Manoel n. 14.lini carneiro perpetuo1 'do ceirel-no Je SãoFrancisco Xavier rcpcrtizam- desde Itòiitr.n, os re.--

tos .nonata df d. Maria Luiza Dronli-ln, viuva¦le rn aíTiio», fa'l?cida rm Santa Tlu-reta, á rua
Augusta n. 2.l»"a>cccu á rua de S. Luz Gomiita n. »_o.
c foi .ícjni tada hontciti* no ceni:terio lc 3. l-rare;s.o X.-tvier. o sr. Jose Vicente d Aliréü Vianna,
casadoi dò 72 annos de edade, proprietário, natu.ral dc Pn riu (ral.1 No ccinitero tle S.. João Raptisia, «n carnei-ro p-rpetud. foram honteni senn tn.lo» 03 restos*j*ortaes de d. flui*'licrmj:ia Aupusta dc Lima,viuva, fa lecidii ao3 71 annos de edade, á ruaVisconde Ab-icté n. 86.Da rua ftittenrniirt da SMva n; 62 saiu hon-ifin, á«. 5 lioras ,l.i (arde. n f-r tro ile d, Ltulov na
Alves Porto 'Garrcro (baronesa tio Porte dr Cnim-hia), viuvai falecida na avançada edade tlc 8,1•nn*».. vtertdo *'-df> a ínhuniaçãn feita -nn c-miteriotle S. /oãp Hapffla, em carneiro perpetuo.Rca zou-ôc bontem, no cemitério de S. Fran*
esco Xávícr o -nterro do -r. Ne-von Martins
Goria, dc 14 aiiuns tle edade, tendo saído ouai.de da rua Radmackcr o. 47. ás 5 horastia tarde.Na odade de 89 annos, fallcceu hontem.
d. Maria Joaqu 11a Flistos da Motta. cuin t-n-
i»õiiro. terã íopar hoje, ãà .' fctjras da lai»U-,¦sain-lo dn rua Paulino Fernandes n. 76.' paTao cenviterio ele S. João Baptista.

A finada que era pro-,'eniwa de maie. Bar-
roso o avó do nosso companheiro de intpren-
sa. J. J. Mnoetlo, deixnu numerosa prole r»--
irr-.-sc-rk-ada por fiMios, netos, bisnetos e trlne-
los.

Jüt..u.i.Hii.\ t U UU AÜIVK üO
ATTENTADO CONTRA O REI
VICTOR MANUEL
Roma, 8. — (Havas.) — Comi».cm

hoje o julgamento de Antônio D'Alb'a,
autor do attentado contra o rèi Vietor
Manuel, eni março deste anno, quando
o monarcha italiano se dirigia para o
Pantheon a assistir á missa conime»
morativa da data natalicia de Httin*
berto I.

O julgamento levou pouca concor-
rencia ao tribunal, estando o aceusado
muito pálido e abatido.

Após o interrogatório e a identifi-
caç-ão, foi lido o libello, que é bastantt
longo.
'regresso 

DAS DELEGAÇÕES
ESTRANGEIRAS QUE FORAM
A CADIZ
Madrid, 8. — (Havas.) ¦¦— De re-

gresso de Cadiz, chegaram hoje a esta
capital as delegações sul-americanas
nas festas do centenário das Corte»
hespanholas.

Ao desembarque estiveram presentes
o sr. Cana' jas, presidente do .conselho
de ministros, membros do governo, «tu-
toririad.es e representantes do corpo di-
pomatico.
UM JUIZ DE PAI C0NDBMNA-

DO POR INFRACÇAO A' LEI
ELEITORAL
Buenos Aires, 8. — (Amcricana.)—•

O juiz Marcenaro condemnott o juii
de paz Pedro Rlanco a nove mezes dt
prisão, por infracção da lei eleitoral.

ANNI\niRSARl(J~DÕ~CO M BA TB
, DE ANUAMOS, NO PERU'

Lima, 8. — (Americana.) — lioje»
anniversario do combate de Angamos,
em que morreu o alnvrante \ligud
Grau, varias associações patrióticas
irão depositar coroas de flores na
crypta em que sc aclia encerrado o
corpo daquelle almirante.

INCÊNDIO NO PORÃO DE UM
VAPOR

Buenos Aires, 8. — (Americana.)—«
Num dos porões do vapor allemão
Buenos Aires, declarou-se esta manhã,
um incêndio, ignorando-se as causa»
nue lhe deram origem. O Corpo de
Rnmheiros trabalha activamente na
extineção do fogo. ¦;

EM PETROPOÜS, PARA USAM-
SE AS TRANS A CCO ES POR
FALTA DE ESTAMPINLHAS
Petropolis, S. — (Do nosso corre-

spondente.) — Cresce diariamente o
numero de reclamações contra a falta
de estampilhas.

Este facto muito tem prejudicado o
commereio. cujo protesto é geral.

O collcctor federal allcga. com in*
contestável razão, que faz os seus pe>
didos etn tempo e attribue a demora
á medida administrativa que limita a
remessa mensal das mesmas para a
Collectoria.

O commereio e a população recla-
mam providencias no sentido clc se
normalizar da melhor fórma a venda-
tscm de estamr>i'has para aqui.

OS QUE CHEGAM AO RH.CIFB
Recife, 8. — (Do ttQsso correspon--

dente.) — Chegaram a esta capita! os
l\ deputados Lourenço de Sá c Dünd-

gren, sendo o desembarque de ambos
bastante concorrido.

Regressou de Campina Grande-o dr,
Oetavio Freitas.

Ò~NOSSO~REPRESnNTANTl: NO
NORTE EMBARCA PARA

ESTA CAPITAL
S. Salvador, 8. — (Do nosso corri*'

spondente.) — Seguiu para essa capi-
tal o sr. Campozanà, representante do
Correio da Manhã, no norte do paiz.
PALLBCWBNTOS NA BÁtifT

S. Salvador, 8. — (Do nosso enrre-
spondente.) — Fallecéu hoje, -'repen-
tinatnente, quando tomava um 'bondo

da Linha Circular, no arrabalde cio Rio
Vermelho, o sr. Bénjáriiin Marinho^
funecionario da Alfândega Federal. ;

Também fa!'eccu o. estudante de
odontologia Raul ele Pcrousc Ponte».

ENTERROS CÔN~Cu'rrÍ'dÕS~NÃ
BAHIA

S. Salvador, 8. — (Do nosso corre'
spondente.) — F.stiveram muito con»
corridos os enterros dos drs. Santos
Pereira, Henrique Pragner e com-
mendador Cincinato.
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O ministro da Agricultura agradeceu ao
encarregado dos negócios do Brasil em Pa-
ris a remessa de um retalho do diário da
quclla capital. Le Temfis. em qut vem in-
serta uma correspondência «íe Londres so-
bre o commereio do assucar, tratando da
attitudí do governo brkannico em relação
ao convênio de Bruxellas, do qual a Ingla-
terra deixará de fazer parte em setembro
de toi.i. e das varias tentativas no sentido
de desenvolverr a cultura da beterraba uão
só na metrópole como nas* suas colônias.

Creme das NAIADE3
Amaria a pelle e tira as rugas.

.... .. ... "¦ *mm**~to-tmm*>~- • •• -..-¦¦¦

Ao ministro da A»f*ric_h-r» informou ô
dir»eotot do Povoamento do Solo que oo dia
7 do corrente seguiram para a estação Mou-
ra Brasil, Estrada Leopoldin» Railvrav. cin-
co familias portusjuezas, cotuprehenderrdo
27 tmmitrrantes. que ne destinam is lavouras
do Estado do Rio de Janeiro.

O paçucte neciotial AfarwiMf, saide ftn

t,_ iitiritis do norte da Republica; levoli pára
a Bahia -res familias hespanholas. num to-
tal de 14 immi^raufes, desiinodi-is aos estabr
lécimentos agrKcitás do Syndicato Assuca-
reiro.

N'a mesma data. existiam na hospedaria
dc itrmigrantes «ia ilha das Flores 406 pes-
soas. .. ¦ •

São estes os dados fornecidos pela estatis
tica demographo-sanitaria na semana com-
prelrendida de'29 de setembro a 5 de outu
bro: foram registrados 493 nascimentos, rea-
lizaram-se 103 casamentos e drram-se 351
óbitos.

Entre as mole^iasque continuam a fazer
maior numero de victimas figuram: a ru-
bcrculose pulmonar oóm 67; as affecções
do apparemo digestivo, com 61; do appare-
lho circulatório, eom 53. etc.

Xão foi registrado nenhum »caso dc febre
amanella. nem .de peste bubônica.

Dos fallecidos 287 eram nacionaes, 6t es-
tnangerros e 3 de nacionalidade «.escot-n*
cida.

QUASI BODAS DE DIAMANTE
Fortaleza. 8. — (Americana.) — O

coronel João Brigino e sua esposa d.
Maria Joant* Brigido, celebram no dia
S do corrente^ or 60o anniversario do
seu casamento.
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MIRAPHOXE
A nielbui tn ol.li.a falante dn

actnalieln.le
Casa fai.i iiahi h & c

Re». Jfl Cnnsli iii^-àn 11 3H-Rjo
H. Mi.r,rl...| Kti.rb.iio MKnit»
Ruu llalfeld 239-Juiz de For»

0 Thesouro Nacional vae entrar com a
quantia de 3^&>$. para pagamento de gra-
tificações a diversos funecionarios do Mi-
niste-io da Agricultura.

Liquidação de "stock" 
por todo preço:

rua do Ouvidor, 56 e 120; largo dc São
Francisco, 14, CHAPELARIA NUNES.

O ministro da Agricultura, attendendo ao
que lhe solicitaram os funecionarios da ty-
pographia annexa ao Serviço de Estatistica:
resolveu marcar ás 9 i|_ horas para o inicie
dos trabalhos daquclla repartição, termínan-
do ás S 'I* da tarde, na conformidade do
disposto no art- 37 do regulamento appro-
vado feio decreto n. 9.106. de 16 de novem-
bro de 1911.

LUVAS Varif.dlsslmo sortimento
CASA 'lAVANKLLAS

mV» na ouvinoa, «18

CiUAi\'DIO»0 PLANO
4 prêmios do 100 contos

em um só sorteio
Os bilhetes desse \'antajoso plano da

Loteria Federal a extrair-se depois dt»
amanhã acham-se á venda no Centro Lo-
terico e Postal, á rua Nova do Ouvidor
n. 4»

O ministro da Agricultura dísisníou o dr.
Fclinoe Aristides Caire para inspec.-ionar o
csta»bc»lecimento de fruticultura, denominado"Santo Antônio", pertencente ao sr. Auto
nio da (.ru? Sá júnior, situado etn S. Jose
do Rio Pardo. 5° districto de Petropolis.
F.stado do Rio de Janeiro.

Do exame feito deverá ser apresentado
minucioso relatório sobre a importância da
¦ vploração do que trata, abrancendo dados
relativos á quantidade das arvores frutife-
ras. suas coneltçck-s. área cultivada, poda e
desl-nferção. producção annttal tomada por
quantidade, qualidade' c valor do capital cm-
pregado, machinas. num/ro dc trabalhaelo-
res. etc. de modo a p»:»der wr resolvida a
concessão de auxilio solHtada para o des-
envolvimento daquclla cultura.

Estômago dyspepsia,
7. ii.veimitns

_ Cura eu. ml-
numa, com ZALPINU-S. Quitlquer char
macia. Oep. rua yuliiuda -69

APPREII ENSAO DE CÉDULAS
FALSAS

Fortaleza, 8. — (-Americana.) —Na
cidade de Quixadá, foram apprchco-
didas muitas cédulas falsas de 20S1
100$, 200$ e 500$ooo.

Na Livraria Quaresma
acha-se á venda

9 COIBI
POPULAR

GO

telCeiüpIótissiüioiia Arte íi Cosiái
verdadeira e eucyciopcdia culina ia, onde Pt
•"feitas para tudos os gustos. todos os pula.
dares. Além das comi-las cütranjíciras. como:
franceza; portugueza: i.vglkza.
allemã chineza; polaca.turca. rus.
.A ede todos os paizes ela terra, com as stt.ts e*-
prciãlidadcs; ba também a cozinba verdade^
ítlmente nacional; GUIZADOS MINJÍIR08,
OUITCTES BAHIANOS; OENERO PAU.
LISTA. IGUARIAS DO NORTE. MANJA-
RES PO SUL, PRINCIPALMENTE DO RIO
BRANDE: tudo quanto se quize 1 I

MUQU6CAS. CARURÚS. ANGUS, FEI-
JOA DAS A* BÂHIANA COM LEITE DS
COCO E O CELERRE PRATO BAH1ANO
- FRIGIDEIRA. etc. etc.

A:nda mais: esse preciosíssimo livro tnal-
ra tainbctn tudo qu.ir.to di* respeito á paste»'ária — empadas, tortas, pasteis etc. e cod-
um um MANUAL DO COPEIRO. que é •
arte de servir e pôr a_ mesa. senundo a et*-
queta. com todos os 1;F e RR. e que ne»
:o!oi; saltem !

Trazendo, mais ainda uma COLLECÇÃO
DE MENUS PARA RANQUETES. EM POR»
TOGUE** E FRANCEZ dc fónnn a f.-iciüfai
aos MAITRES D'HOTEL a or>?an-zar q-.al-
aucr hanquete só com o ausiliu dente p:c»ct<>
s& Fvro.

Um crqsso volume, encadernado, de mal*
ae 300 paitinü.i. rt-".»

-A.-*íriso
A LIVRARIA QUARESMA; remette ral*

o interior, com a máxima brevidade positva
e liv e de despesa do Correio, hastando tt*
somente enviar os sSooo fem dinheiro), ea
carta. re«;i«tr.*da, com va'or declarado, din-
gida a PEDRO DA SILVA QUARESMA-TB»

1 de S. José 71 e 73. Rio de Jaaeira. 
" 
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OS BALKANS EM FOCO

0 fl\onfenegro declarou hontem a guerra
á Turquia
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Uma Tinta *)o Gettlgne ou Cetünié, capital do Montenegro, sede-do governo e do corpo diplomático. 0 grande edificio que se vê ao fundo é o Bigliardo, palácio do rei, oecupado também--*¦"" p9i08 mlnisterios-rüm chefe guerreiro e um bailado de guerra. — O rei NicoJáo, em costume do pais, estreitando ao peito nm velho subdito

Jratjspondo afrontei*
ra as forças

de JWcoláo l travam
combate com

as tropas ottomanas

A França a Inglaterra e as demais potências europeas protestam
á Sublime Porta contra a detenção dos vapores gregos

i*i VoflCe-CfTo declarou afinal guerra á
fTorquia. Não deram nenhum resultado as
combinações das potências no sentido de qu*
ae resolvesse pacificamente a actual contro
t-erna baBanica, e d'ora avante a agitad-
península soffrerí o embate das forças em
operações.

Dizer dos desdobramentos desta luta, na
qual a Turquia irá jogar o seu poder miHtw
contra os quatro pequenos povos que sht a
Servia, o Montenegro, a Bulgária e a G'*vta,
nio parece coisa faciL sobretudo quando t*
(pensa que a lut-a bem poderá terminar, dei-
atando o problema balkanico no mesmo cs-
(ado em que actualmente se encontra.

Todavia, os tclegraiiimas denunciam unia
lal disposição bellicosa entre os servios, gre-
gos, búlgaros, nu.iUeiicgr.nos c ottomanos,
«que bem pôde assevtrar-sc que a guerra da-
rá muito que falar aos correspondentes mi*
luares.

Parece que as grandes flotencias consegui-
ram localizar o conflicto na própria Penin-
pii'a. Isso se Hics impunha soberanamente.
HVquc deslocar o campo dc acção dos bclli-
perantes seria simplesmente jogar com a es-
Habilidade do perigo cttropcti, c isso por ago-
ra üâo é paru tentar.

Os grandes exércitos e as grandes esqua-
liras das nações directoras da politica mjlitai
Bguardam-ss para melhores tempos, para
©ocasiões em que os elementos das duas for-
<as políticas que são a Triplice-Allianca e a
Triplice-Entente forem mais conhecidos uns
üor outros..,

O MONTENEGRO DE-
CLARA A GUERRA A* TUR-

QUIA

Celiinke, 8 (/furai) — 0 reino do Monte-
siíisro declarou guciira ao Império da Tur-•fsh.

A declaração foi ootific-íla esKi trraiíliã ã
fjublàme Poria, pelo enciiswüxido de negócios
(ío govcj.no monleneRrino eni Constatminopla.

Londres, 8 (Havas) O Foreign Office con-
firma a declaração da guerrav da parte do
lloM«iegro á Turquia.

Bvc-MS Aires, 8 (Americana') — Vm tcle-
ar-imaria de Londres, aqui recebido ás nove
toras da manha, informa que o Montenegro
tusáa d« declarar a ffucraa á Turquia.

Cetlmh», 8 (Havas) — O governo, dojiois
Uc ort-cttaa* ao seu mcprascnt.nnlc dipíuniatico
em Constantinopla, que rompesse relações
«wm a âUbüinc Porta e dosasse iimncdiatà-
tt-cate o território torço, «nt-regou os .passa-
|K>rlcs ao encarregado dc negócios da Tur-
qteu nesta caj.ifcj.

Os primeiros encontros
OS "MALISSORES" ATA-

CAM NOVE BATALHÕES
TURCOS

CcliM.e, 8 (Ilãvas) — Os mttlissorc-t ata-
carasii liontciii novo UaUUiões mr<_o_t nas pro
«jiuiJ.iilcó do Tiui.

«J cj;.;!t .. .'.ilida continua.

OS MONTENEGRINOS
PENETRAM NA TUR-
QUIA

r W ."03 AIRES, 8 (Americana) —
1 «i minas procedentes de Londres in-•'•-••¦• i c-.v.r as tropas montcnegriiias pas-s..i„ . a fronteira turca.

Acrrcscctitam os mesmos telegram-
mas que us representantes da Turquia

cm Cottingnc e de Montenegro em Cons- [¦tantinopla, retiraram-se.
Ainda mais que os embaixadores das

potências européas em Constantinopla
uegociam a paz, já muito abalada.

EM REDOR DE BERANA

CútuUmtittopla, 8 — (Havas) — {Offi
ciai) — Confirma-se a noticia de que esrtn
forças turcas e tnotitenegrinas travam-se
desde liotócni. combates em redor dc Be-
fana.i

AS FORÇAS MONTENE-
GRINAS PASSAM A FRON-
TEIRA

Constantinopla, 8 — (Havas') — Noticias
recebidas de Ipelt, no vilayel de Kossova
informam que as tropas montenegrinas pas-
saram a fronteira e cercam Bcxana.

Londres, 8 — (Havas) —• O marques de
Crcwe. ministro da índia, falando hoje na
Câmara dos Lords, confirmou a noticia dc
que, desdo 'hontem, está sendo travado tmi
combate entre forças tnoi-tcncgriiias e_ tur-
cas, próximo da fronteira, e que é o inicio
das hostilidade entre os dois paizes.

Belgrado, 8 — (Havas) — Consta nesta
capital que as forças tiioiitcncgrmas através-
saram já a fronteira turca-, tendo iniciado ss
hostilidades.

FORÇAS MONTENEGRI-
,' NAS REPELLIDAS EM KA-' LAVA

Constantinopla, 8 — (Havas) — As for-
ças montenegrinas que atacaram Iiontcm Ka-
lava, na Albânia, foram repellklas, com per-
das importantes, pelas tropas turcas.

Em Berana está travada, desde hontem.
uma grande batalha entre turcos e montene-
grinos, ignorando-se ainda outros pormeno-
res.

Um contingente turco cercou e diámon,
cm Gavor, um destacamento dc forças mon-
tenegrinas.

As forças servias que invadiram o terrilo-
rio turco foram repelidas depois de ligeiro
combate.

O THEATRO DA LUTA

O l3rc.T-.ro da hrta entre os 56.000 bomens
'lo exercito roorKencgrino e o esonoto turco,
tuna <i)c sc desenrolar ua província da Alba-
nia.

Os mon.tonc£irjnoe, cujo exercito i muito
-iforior, taaito «n instrucçüo, conio tm am-

mamento e cui numero ao exercito turco, con-
'am com o auxilio inestimável dos alteuieais
re\'ollados.

A wfliu dos "malissoirea" aclia.se actaial-
mcjiiíc ou luta contm as forças regalares tur-
cas.

Enes põem em pratica o systema de gucr-
riilias, quio, afastando soir.pR.* as vantagens
finaes dc lim combate em regra, ipôoai om
constante soliresalto as •forças regulares, que
anacaxias de improviso, quando procuram o
inimigo parn pcrseguil-o, não o podem desba-
ratar.

__R_£_a______- MhI|________ WÊKm^mrS f____________T*-_-" ¦ «^t

¦*?'¦¦¦tfu^üB S___R____H_ ' 
"~-S.ie',':*-~<K *%'''<'•'¦/''.'¦.%.

S&t^^-^________________________________ll^_IB__________F-a_V^---*^^ '.r-rlfr.-itr-.sjritrv^.'v,'..«'.**,r.'K'..¦' ¦ ¦ .-¦'¦-:/ '*-•- ..> .:j- V>'-,í-,J. -*xi',.' -V.

__S*l!l^i_**-^^^___________________B^_____!B_*^__M ''''-'''r-' F'''*cy * fi'*'' '"^'''-" 'ÀV*¦'íwMtr-^^*f^''*l*_

SkSk&SmlSH IIIRs^Av,*•-'*^n^__H_fc^^WSc?'v^*C*^*^ JlWvs-' '"-*.-""¦.'>
tffiJjfrWhmlaWStiSBm t»\Wk&^Ktii^hi>:'-¦^aBBgSBi.^?V^WSa^.í^i^iLWH r

________rlí___«_câÍ££? *P*^^^^ííi''>'-\-i- ^'-J ^'.'jylBE.Wf;-' *-J -':-. ji

^fr^M_B ___P*S^**v -^*hI a*W^íf*^eÍT»\i^t^^^'^ _____B_H__B?_BKr

w-poim?'
0 presidente do conselho e ministro das relnçCei exteriorer da

França, autor da proposta de intervenção collectiva das potências

A PALAVRA OFFICIAL
DA FRANÇA, INGLATER-
RA, ÁUSTRIA E ALLEMÃ-
NHA

Pt'05 círculos of-fcíaes de T.(.n__rcs eonv*u
a noticia dc que não tii.lia sido acceita, dc
hojn grado a proposta Poincaré.

Recebida no dia 5 do corrente, á noite, foi
a incama acceita no dia sígirante com os mo-
difcaçúçs proposías pelo govemo austríaco

No dia 1 o eii-baixador inglez junto ao go-
verno francez, sr. lícrtic, conammicou ao iiii-
nistro Poincaré. a acceltaçãõ que teve a pro-
posta «leste da parte da Inglaterra.

O sr. Bcrtéc dcelarott «mão oaic seu paiz
dava prvfcuvnoa a acção individual, visto
que a collecth.1 poderia toniar o aspecto dc
uma am.Mca.

Na Cainaia dos Coainnius, tir Ceorgcs

Grey, nitn_stro do E.rterioi\ fez intponantes
declarações sotwe a situação dos B_Jka_is que
dsse ser critica cm extremo.

O orador expõz que as potências envidaram
todos os esforços para uma solução pacifica.

Applicadas as reformas cfficazcs. continua-
raa Porta na posse tranquil a das províncias,
mas é muito difíicil para a Turquia applicar
taes reformas, tendo presente a ameaça dc
n drilização das tropas dos paizes balkan cos.

As prosncttidas reformas assegurariam á
população da Macedonia uma era de bem-
estar.

O chanccller inglez prosegue. mostrando que
o grande desejo das potências lim trophcs dos
Estados bakanicos, manifestado pela paz,pro-
va que, caso rebente a guerra, esta não irá
alím das zonas das nações combatentes c que
não haverá perigo de intervenção de poten-
eu alguma. ¦¦--¦

—Ante-liontcm, o nun stro Poincaré, chefe
do gabinete francez, recebeu novamente os
representantes gregos e búlgaros, aconsellian-
do mais uma vez que mantenham a enaior
calma possivcl.

—A Allemanha estenderá sua protecçao aos
subditos ottomanos domiciliados nos listados
b.lkáh cos, caso expioda a guerra entre estes
c a Turquia.

—Em Vicnna, acredita-se que o unico meio

de evitar o choque entre os ballcans e os
ottomanos, é a intervenção militar.

O QUE SE SOUBE HON-
TEM, EM PARIS, DURANTE
O DIA

Apôs 24 horas de indecisão, a Inglaterra
e a Áustria adlicriram á proposta franceza
attenuada.

As chanccllarias telegrapharam. á tarde,
nora Constantinopla, ordenando a entrega da
nota collectiva,

O correspondente do Matin, na Bulgária,
telegrapliava ainda, dizendo que, embora o
governo não t.vcsse recebido ainda a nota col-
lectiva, conhecia cointudo o seu conteúdo c
ptcprtrava já a resposta, onde exigia a auto-
iioiuia da Maccdonia, que deveria ter á sua
frente um governador christão. As potências
deveriam nomear uma commissão internacio-
nal para fiscal zar a execução das reformas
prcmcttidas pela Turquia.

A situação era esta, quando explodiu a
noticia da declaração da guerra.—Affirmava-se que o governo montenegri-
no está cm rc'açõcs com os rcvoluc.onarios
alhanezes, com cuja cooperação conta.

O "malissorcs" atacavam, segundo as ulti-

dos

mas noticias, desde ante-hontem, nove bata-
Uifles turcos, nas proximidades de Tuzza^

Correm noticias que forças montenegrinas
atravessaram a fronte ra, marchando em di-
recção a Tuzza, com 6cis baterias de artilhe
ria. para soecorrer os "malissorcs".

Os Estados colligados contam actualmen-
te 500.000 homens em armas.

Não 6c conhecia ainda nenhum acto
governos dos Estados co'l gados dc cara-
éter abertamente bellicoso, esperando-se que
os outros Estados 

"ainda "Bontem declarariam
também a guerra á Turquia-

A declaração da guerra, por parte do Mon-
ttnegro, obedeceu a um plano combinado en-
tre os Estados colligados.

—Cedo foi recebido um. telegramma, de
Cettigne, annuneando ter o governo do Mon-
Kncgro declarado guerra á Turquia.

A noticia, recebida a principio com mere-
du'idade, v stò como D questão balkamca
natecia caminhar para uma solução conci
liatoria, foi logo confirmada nor outro tc-
Icgramma, da incsma procedência, cm que se
d zia que o governo montenegrno, dcnois de
ordenar ao seu representante diplomático em
Constantinopla que rompesse relações cnm a
Turquia' e abandonasse immcdintaincnte o ter-
ritorio turco, entregou os nassaportes ao en-
carregado de necocios da Turqu a.

05S RECURSOS BELLIÇOS
DA BULGÁRIA. DA SER-
VIA. DA RUMANIA, DO
MONTENEGRO E DA GRE-
CIA

A Bulgária cm um effectivo de (io.ooo, re_
serva de 14?.000, podendo ainda chamar á
milícia. 86.000 homens. O orçamento a?
Guerra è dc 39.642.061 francos. O comman
do superior pertence ao czar_ 1'ernando.

A Servia, com uma população üe 2.022.05*'
(recenseamento dc iç.10). tem. no tempo de
paz. 20 regimentos dc infantèria Jcada regi-
mento 3 batalhões c cada batalhão 477 no
mens). 4 recimentos do cavállaria (cada re-
ráncntó 4 esquadrões), e 5 regimentos dc ar
tilheria. além da artilberia montada c engc
nharia. etc. o que dá um total de cerca di
co.000 homens. .....' 

No tempo dc guerra essa força e triplica
da, podendo formar imnicdiataniente 5 divi
sSes das tres armas, ou sejam 17 mil homens
150 cavallciros c 36 canhões por cada divi
são, ou 86.750 homens e 36 canhões, alem de
uma divisão dc reserva; «ma divisão dc ca-
vallaria, coinprchcndcndo 3.200 homens c 12
canhões, além das reservas. A Servia pode
rá levantar cerca dc 150 mil homens. O or
caincnto da guerra consigna 27.008.092
francos. .

O Montenegro, com uma população dc....
247.000 habitantes, não se tem poupado cs-
forços c tem tamlicm um exercito discimi-
nado. Pódc mobilizar 56 mil homens. Em
tempo de guerra pódc chamar ás armas 5*
batalhões de infantèria c 11 de reserva, 6
baterias montadas, além da engenharia c 6er-
viços de trem. o que dará talvez uns nove-
ta mil homens. O orçamento da guerra con-
signa 180 mil "perfers", (cada "perfer"
vale 03 centimos).

A Grécia, com uma população de 2.631.952.
tem, na paz. 25.584 homens, podendo elevar,
na guerra, a 120 mil homens. O orçamen-
to da guerra é dc 21.312.018 francos. A
Grécia é a única potencia balkanica que dispõe
de forças no mar, ainda que pequenas.

A Rumania. com uma população dc.'.«.66.002 habitantes, tem um effectivo de
lq.670 homens. Tem uma pequena marinhn
a que destina annualiiicntc 653 homens. Na
«nicrra esse effectivo pôde scr triplicado. O
orçamento da guerra O dc 60.278.668 "lei".

Como sc vê, as potências balkanicaS po-
dem pôr imincdiatamcnte na fronteira turca
nm poderoso exsrcito de cerca dc 500 mil ho-
mens, armados c disciplinados, c, o quç _c
mais sério, cheios do mesmo ódio ao mimi-
<*o commum. E' preciso accresccntar ainda
que todos esses exércitos têm armamento
modernissimo e têm disciplina. E' um longo
preparo para a guerra. Além dc que, povo."
como os alhanezes, os macedonios, etc,
facilmente se sublevarão e irão combater o
mesmo inimigo.

A Bulgária, que tem «ma despesa geral

milhões e tanto, o que Já e qussi um quart-
do orçamento total. O Montenegro, com um:
despesa de 9.420.000, gasta 180.000 "per
fers". A Rumania, com um total de....
478.395.320, gasta 69 milhões e tanto. /
Servia, com uma despesa de 120.081.80.
francos, gasta mais de 27 milhões. A Grécia
tendo uma despesa de 135.094.493 francot
emprega 31.312.018 francos.

O que dá um total dos pai_.es balkanicos
Grccia ........... 21.312.01.
Bulgária ........... 39.642,06
Servia
Montenegro (pois que o "per-

fer" eqüivale a 93 centimos, o
que dá approximadameme .

Rumania (a "lei" eqüivale ao
franco) ..........

Ou seja
de . .

9 pequenina somnii

27.008.99.

15.00.

69.278.66)

I47'35«.73'

AS DELIBERAÇÕES DA
TURQUIA, OS CONGRES-
SISTAS BÚLGAROS E O
PROTESTO DA GRÉCIA

A Turquia informou ha dois dias ás potencias que havia tomado a deliberação de resta
bclcccr na Maccdonia a lei de 1880, facto com
o qual não sc mostraram satisfeitos os Estudos
balkanicos.

Os diplomatas destes paizes allcgam, parainvalidar essa' resolução da Porta, o motivo
de-ser a mesma lei incompatível com as con
dições^ actuacs dos macedonios, dada a sua
antigüidade.

Espera-se uma nova decisão para o governo
da Maccdonia, a qual repouse sobre fundanicn-
tos de ordem cthnica.

Nos círculos diplomáticos, corre que o go
verno turco fez todo o possível para evitar o
rompimento das relações.

As potências c que devem, pois, tomar todas
as medidas necessárias para a manutenção d»
paz, dando um fim ao movimento hostil que
vem agitando os Estados da península,

O governo ottomano acredita que o conflicto
será evitado pela intervenção das potências

povo tambcm parece commungar dessa
crença, visto como não se nota dc sua parte

menor agitação, reina a tranquillidade ejn
ioda a Constantinopla.

O governo grego, por intermédio de seu mi-
nistro cm •Còiistantinopla, reiterou scus pro
testos junto á Sublime Porta, contra o apri-
s onamento de navios gregos pela esquadra
õttoniana.

— O corpo legislativo da Bulgária cedeu ao
Ministério da Guerra os subsídios de todos
os seus membros, afim de que sejam, com a
importância, adquiridos acroplanos militares.

NEGOCIAÇÕES DAS PO-
TENCIAS JUNTO A' TUR-
..QUIA

Parts, 8 ~ (Havas) —• O governo da Tn
glat-rra fez saber ao governo da França qne
está de accòrdo com a proposta formulada
pelo sr. Poincaré para que os embaixadorc
francez. inglez, russo, allemão e austríaco
em Constantinopla, iniciem, collectivamente
as negociações junto da Sublime Porta afim
dc evitar a guerra com os Ballcans.

Os gabinete de Petersburgo. Berlim c Vien-
na foram imnicdiataniente informados, pelos
repr'setitantcs francezes, da resolução do
¦governo inglez.

AS NACOES ENTREGAM
A' SUBLIME PORTA UM
PROTESTO COLLECTIVO
CONTRA A DETENÇÃO DE
NAVIOS GREGOS

Constantinopla, 8 — (Havas) — Os em-
baixadores da Ing'aterra, da França, da
Rnssia, da Áustria e da Allemanha apresen-
taram á Sublime Porta um protesto collc-
ctivo contra a detenção dos vapores gregos,
recentemente cffectuada pelas autoridades
turcas,

No s 11 protesto 03 representantes das
41 uui(,u»ni| »juv* ii_l_l uii.-v u-_*>----. «a t*. (-.1.1 *li r. ,, 1

do Estado dc 178.330.061 francos, gasta 39 cinco potências allcgam que as cargas dos

navios aprisionados eram destinada, aos
seus respectivos paizes c declaram que se
reservam o direito de reclamar uma indemni-
zação pelos prejuízos originados por aquelle
acto do governo ottomano.

O EMPRÉSTIMO DK
TRINTA E CINCO MI-
LHOES PARA A BULGA-
RIA

Berlim, 8 — (Havas) — O Praikltfurten
Zeüung publica um telegramma dc Sofia, em-
que se diz que o Banco dc Estado da «Rus-
6ia vae emprestar á Bulgária a importa:;-
cia de vinte e cinco mfchões.

Berlim, 8 — (Havas) — Dcsmentc-sc s
noticia, publicada esta maiíhfi pelo Fránkfür-
ten Zeitung, em telegramma de Sofia, dc
que o Banco dc Estado da Rússia empresta-
ria ao governo da Bulgária vinte c cinco mi- .
1-iões de francos.

O SR.SAZONOFF DECLA-
RA QUE A GUERRA EN-
TRE A TURQUIA E OS F«-

TADOS BALKANICOi-l
N/fO TRARÁ NENHUNS RK
SULTADOS AOS BELLIGE-
RANTES

Berlim. 8 (Havas) — O ministro dos Nc-
focios Estrangeiros da Rússia, sr. tíazo-
noff, entrevistado pela National Zeitung,
declarou que a guerra entre a Turquia e 05
Estados balkanicos não trará heivlitins re-
sultados aos belligcrantcs, pois é já bem
conhecido o pensamento das potências dc
que sc opporâo energicamente a qualquer ai-
teração do staluquo territorial nos Balkaiis-
Disse também que existia o niais perfeito
socordo entre a Austria-Hungria c a Rus-
sia, a respeito da actual situação dos Bai-
kans e elogiou o apoio que a Allemanha
tem dispensado ás chanccllarias de Viénns»
e Petersburgo nas negociações para a manu-
tenção da paz.

O sr. Kiderlcn-Wacchtcr, secrolario de
Estado dos Negócios Estrangeiros, também
entrevistado, accentuou o facto dc estarei»
na mais compelta união dc vistas, sobre a
actual situação internacional, as potências
que formam a Triple Alliança c as que com-
põem a triple entente, acerescantando que a
Europa inteira í a favor da paz.

o ministro das rela-
coes. exteriores da
Rússia deixa berlim•

Berlim, 8 (Havas) — A's onze hora. da
noite partiu paar Petersburgo o sr. Sazo-
noffc. ministro dos Negócios Estrangeiros
da Rússia, sendo despedido na estação pelo»
re|M«entantes do çovemo c por muitas au«
toridade civis e militares.

O INICIO DAS HOSTILI-
DADES NAS FRONTEIRAS
COM A BULGÁRIA E A
GRÉCIA

Constantinopla, 8 — (Havas) — Antiuiw
cia-se o início das Itostilidades na fronteira
com a Bulgária, na cidade de Djuma-ibal".,
turca, que foi atacada por forças búlgaras;
c tra fronteira com a Grécia, cm Disfeata',
povoação tambcm turca, que foí atacada por
um destacamento grego.

AS AUTORIDADES TUR-
CAS CAPTURAM MAIS VA-
PORES GREGOS

Paris, 8 — (Havas) — Telegraminas tlí
Constantinopla informam que as autoridade!,
turcas capturaram mais dez vapores merçaa;
tes gregos.

OS NOVOS PAQUETES

Chegou hontem ao Rio, pela
primeira vez, o

grande paquete da Companhia
Austro-Americana,

" Kaiser Franz Joseph I"
Almoço a bordo

SoJciiíií/ando a cbega-J3, pcli primeira \tz. ¦
«_Kc porto, do novo paquete Kaiser Fmnj Josrph I,
as srs. R-oaibauer A C,, agentes ú,\ Comp;mb'a
Àtutro-Ain-r^ana offcfcccani bontem. ;t bordo,
mn cxctllcnte a^nio^o ás íuitorMndcã brasileiras e
A Lnprcn.-A, sendo servido o séçti*nte rwnu:*>Tors iToctiv 05 v.v -e, b'ére de Püscn, boui.lcn,
r>ot\. »u_ Irufíc- paisson bou.lli, ..au«-e ho'.lan-
±»;sc. vo.lau.r vn tilar.c, aspcritif cn tranches en
keu.ie. voslaucr vin oujr, cotclciifs «lc vcau
»«nts L-han.pagne Torley vin llrut, l;r_pícn à !a•ioiinoi-t, cW í reorpllenc; fromage, Ira ts, cale
•> liqueurs."

O almi-ço, que fo .»-%-;«!. num luxuoso salão,
leve ccinieço . 1 liora da tarde, no.srido-sc entre•_ i)r_.cnt-s, aié-.u dc todos os r_pr«-sentar.'e5 d«fcnpr.-ní.i. os srs.: «__«-_ «ü AutraHimgria; d.*.Beis_rio Ta.nr.1, chefe de polr.i; jálio Ba;'ly«M"«tor da Pollca Mar tmv. dr. 0.;«ar Ixípcs,fep esenlando o mineiro da Justiça, c d.- Ferreira
ie Krr.etia, a* deleraóo auxiliar

Em nome do pres dente d.i 
'R'T-.it!Va, 

o _c«.
•ludante de ordens, lenénté-oorond Jsn-cs .Vu-éretrs, visitou o coro transatlântico, '

O p»qoct«. Kalret- F.ms Jcrrpk !, to*o conjtruido» '1» ' acabado em ab-«l do corrente anno. í«.ibr_;j(lo ao mar com urande socunldade e na pre-•exKa 4a (a.T,iI a mperal da Aast a dos e5ía!e:•a. uaTacs de Monfalcone, a 9 dc o.i'r;t.bro e.e
«ano p-nw-J.'. depo*9 de ter sído tefirdo aat ¦¦-?-
«nho- dr. Seilfí, çiut«i-p«i de rneste. '

_.'s< pa«jni!., cuja vc.ocidade, era expe-ienc as
tue rftcctuou, ío. d" ai nós horares d.-verá fater suas v-agens cotn a mídia de 13' nrlhas por¦•ra. toniandc-s.*. por con" ero in!.- o rapo- ma's»«'oi aclualincnte cul ca rs-i.a para a America doSu!. O Kxtr- frtrji ]t,,th I foi construído po.«prraros aurEr ac-x*., e mede epo pjs jc comprido
Kr 

61 dc la go e 4.1 pês e * presidas dc oontalaloca ií.500 Icneladas, Um 36 ^cs dc catado e• lonalaiera kruU é de 11.500 toneladas.Tem aoaKOflxnaçõcs para 160 ;os5ageí"os
tM**x, ttt de f e 1.4(0 te }*, t ^a: c

<Ic espaçosos salões de jantar, salões de fumar,
dc conveua « <lc miu.es; jardim dc inverno liall,
va .nida, etc

/U soas decorações foram feitas peb casa Wa-
ring c Guillea,

Àti mjdiiaaã, Oc propu!.^^ constíliildas sob
a diiccvãn do sr. David ltAWen, são para «t.las lio.
iices c de qnadrupnla cxpsn.'4o, equi.ibradas pelo

de |(
constam

SSSí; H

Um •¦ •¦

A:*ti- ^s|^i_.?*wS_lifr^

«SSir*i_fáâ*;

. IPI Wm '"¦'

\í;f ;«*¦... ¦
§&'§* "Ssws¦¦*¦'¦ ¦¦';.>

/E| #^ -'-..

COMMANDANTE DO NAVIO

S5r!rmj Varr«*-Sc-.licli tt Twccdy; tca i força
ie i--.doo cavallos, fornccvila por enco caldeiras
JupUí e r^ro-â smuJei. dí? *?y5lfw*i H&wdt33' A& carrociraâ cuoipo:tam 3.000 toiit-Uu-J *Xc com*
buut.vel.

A casa das reichmas <4 o que faa de miU tno
demo na consfucç&o naval e têm bombas paritydíK cs serviços.

O Ki\er Pram JureS 1 tem eamara» frp_rific«s
nara carnes 'egruaies, etc,, bem como thcrmo-tan*
iires pam a Trat laçâo.-\s n-fali-íçôci eleclr*e» ocmp6em*« de tres ta-
b«-d;.-oa_nos, qoe llluininaia ss j.500 -impadas d;s
riiinidr» rui trwjj o -tario e que fará funodonar

os ca!oriíe-os.
Vta-n úab af.TiTtko» 4* aoesCo • ies-

infecção, guinchos, cabrcstanlcs c nina estação ra
diogr.iphica do acance de 1.000 milhas.

Para 05 passageiros de 1* classe eslão destina-
d.s as c l-c-tsj B, C e D, onde a establidade «to
navio c maer. ., , .

A cobe ta de luxo. C, c toda gtnrnccida <lc vi-
draçni. df! mi'Ío' quê, umbura o'tempo seja mâo
os passagciioa ::ella podem permanecer Eem (1 me
nor incommodo.

Sobre esta coberta acha-se a porta que conduz
ao bali dc 1* classe, cujas ornamentações, além
dc artist.ca3, são luxuosas,

Ns pa*cde que dá para a pipa, próximo í es-
cada; cst.*» reproduzido o palácio Imperial de
Venna d'Au?tria; seguindo-se por este salão, vae-
sc tei ao* salões das senhoras e dc musica, deco-
rados no estylo da segunda época Jorgeana.

Dahi partem dois corredores que conduzem .tos
camarotes de i* classe e aos departamentos cs.;ie
cises de luxo.

Dcsccndo-íc uma escada aü c.t sicntc ch_g.i-se a
uma grande ante-sala. na cobe ta "D", onde sc
acham as estações radiograph cas e postaes, o ca*
marote do cammis$aric. etc,, bem como as porta--
de embarque c desembarque;

Pouco mais á proa enconl a-se o sa'5o dc jantar
que oecupa toda a largura do nav o e tem 62 pés
de compr.muito. Como cm tidos os iiav.os modci
nos, ior.i_ii abolidas as mesás cornar.das; só ba
pequenas, dc do s a qua.t**o logares.

Nessas mesas iodem tomai assento i6q passa*
gciros.

Os departamentos de luxo constam de ante-
tala, dormitório, quarto dc banlio c "toilette".

Os dormitórios destes aposentos são muito espa
çosos e liiituosòs* sendo todos providos de c?tufas
ele et ri cas.

Nesta mesma coberta acham-se ainda instai*
lados para commodidadc dos passageiros, uma ca*
mara escura para photographia, barbeiro e cabel-
leirciro p:ira senhoras. h

Por uma escada ampla situada no centro da co-
berta "C, chega-se á de passeio "B", sob a quilse encontram salõe-i ile escrever e de fumar, indo
para a proa c para a popa, o dc gymnastica c o da
varanda "cate vicancuse" que funeciona noite e
dia.

A sala dc gymnastica merece especial referencia,
pois está provida dc todos os apparelho3 clectricos
c kinetherapiccs os mais modernos.

Os salões dc 2* classe, como saia de jantar, de
fumar, sala dc musica c para senhoras, acham-se
situadas no conv-v D,

A sala de jantar, forrada eni cai valho, c de um
effeito artístico especial — elia otfcrecc accorno*
dação para -*oo pessoas : a sala de fumantes acha-
sc continua e do outro lado üo Uall a sala dc mu-
ara ç ris senlinras

Pòde-se dher que esta a* classe nada fica a dever
à i* classe de muitos paquetes menos modernos.

Os camarotes são para duas, tres c quatro pes-soas, o que tornará muito concorrida esta categoria
de passagens, pois até agora os camarotes dc s-
classe eram sempre pa_*a quatro pessoas, uo mi*
nimo.

No convéz inferior, onde existem tambcm cama-
rotes deita categoria, ha ainda uma segunda sula
dr jantar que pode acomm.od._r 13a pessoas, como
também existe; um segundo salão para fumantes,
com o respectivo Bar.

Os apparelhos de sarraçio cotn|w*»m-«** de iS bo*
te. H_ra ridas, icif eatfctm^o de dobrar e quatro

ATOALHADQS e COLCHAS
Custa acreditar que a A' GLORIA 00 BRA-

SIL possa vender pelos preços que está ven-
dendo estes artigos. •—---»»»»»»»»—-----.

Visitem esta casa que muito lucrarão com-
prando artigos de I* qualidade por preços ba-
ratissimos. Esta casa não faz liquidação de
conversa, o que faz é vender barato e com se-
riedade.

A' GLORIA DO BRASIL
Rua da Carioca, n. 4. CUNHA, SILVA & O»

IDsta caaa não tem filia--.»,

Falleciménto
em Montevidéo

Montevidéo, 8 («•iHiericanu) — l''a'lcccti hoje
'esta c:<l.i<le o deputado Lauruuio de Britto.

embarcações menores. Estas embarcações estão
sempre apparelhadas de todo o necessário, confor
me os preceitos das leis austríacas c americana do
Norte e acham-se pendentes dc turcos do systema
Welín dc modo que podem ser amados cm bre-
vissimo tempo. Os salva-vidas encontram-se á ca
becetra do cada passageiro ou tripolantc ecs
outroi. meios dc salvação; dc systema illuminativo.
acham-se no logar respectivo c promptos para qual-
quer emergência. Além dos turcos Wçün exis-
tem na coberta A dous guinchos clectricos para
facilitar as manobras' com as embarcações.

O casco estando dividido em 18 coinparlimcntos
estanques apresenta a máxima scgiirançn. Dispõe
tambcm este navio da faculdade de proceder ao fe*
chamento automático dc todas as portas de com-
municàç3o entre os diversos compartiraentos cstati-
ques do vapor. No caso dc perigo, o official de
quarto, da ponte do commando, pôde fazer func*
cionar uma campainlia electrica cujo íim iavisar
as pessoas que por acaso se acharem junto ás por-
tas de communicação, 30 segundos, após a trans*
missão deste signa!, dá-se o fechamento automático
c assim ficam completamente isolados todos os com*
pf.rtirncntns. ds mexio a. tornar P pavio insubiner-
eivei.

GRAVATAS — Bello sortimento —
Formosinho — Gonçalves Dias, 64.

parn senhora e acaba-
ritas comprem »*% aa

Casa do Paz
El A 1 98 8ETEMB0 f «3

Chapéos

Companhia da Lactcinios de Juiz ds Fora
Leite boraogenlaado e paalcurl-

ando do donsidado superior e exigida
por lei

Leite mnlernisado aconselhado por
tod«is os módicos para amamo__tu(<_o
do r.reiin ns.

¦aauigti «Ideal» — Processo dina-
marquez - Pnre«« — Garantida—En-
irega adnrnirilio.

Boa Visconde de Inhaúma 13 —
rel^nhonn 1. Mil.

A situaçãini Portugal
UMA VISITA A BORDO DO "BUR-

DIGALA"
Lisboa, 8 — (Havas) — 0 secretario do

sr. Augusto de Vasconccüos, ministro dos
Negócios Estrangeiros, foi a bordo do novo
vapor francez Bttrdigala, da Companhia Sul-
Atlântico, e que fnicia agora as suas viagens
entre a Europa c a America do Sul, dar as
boas vindas ao respectivo conuiiandar.tc.

REFORÇOU-SE O POLICIAMENTO
DE SILVES

Lisboa, 8 — (Hatas) — Partiu para Sil-
ves tim dcslacatiKMito da Guarda Republica-
na, afim dc reforçar o policiamento daquella
cidade, onde oceorreram hontem vários dis-
turbios.

O MINISTRO DO FOMENTO ESTA'
ENFERMO

Lisboa, 8 — (Havas) — O dr. Aurélio
Ferreira, ministro do fomento, encontra-se
ha dias ligeiramente enferme, constando que
será substituído temporariamente pelo mi-
«Lstro da èfmrn-tn, cr. Fm—rio Cm».

AO COMMERCIO E COMPANHIAS
—Ide almoçar no "Restaurant Universal"

1 Avenida Rio Branco 19, cm frente ao
Lloyd Brasileiro. Serviço de 1* ordem,
•recos módicos, o unigo mais perto.

Ministro uruguayo
em Buenos Aires

Buenos Aires, 8 (Americana) — Chegou
hoje o ministro do Fomento do Uruguay, que
vem a esta cidade afim de servir de padrinho
na cermoíiia do enlace matrimonial do seu so-
brnho dr. Eduardo Accvedo com a senhorita
Sara Shau X. .

VINHOS VERÕES
Flor do I_yi*, Jola do Minho, Verde

Cacliopa (Altivo) e Lagosta
KSPKCMLIU\DRCasa delphm

58, Kua da Assenibléa, 58
Inaugura-se hoje, ás 11 horas da maniiã

a casa de fazendas, modas, armarinho c
confecções intitulada "AS MOVIDA-
DES" & rua Gonçalves Dias, ?, esquina
da rua da Asscmbléa, dc proprie.ladc dos
srs.^ Hermann Leal e Rútl-igücs. A casa
está installada com muito Rosto c ap-
parelhada para satisfazer a íreguezia
oiais exigente, quer em preçoa t*ue_ rin
qualidade e cm eortimsat*

"ALLIANÇA T)0 SUL'
Sociedade Mutua de

Seguros de Vida
AVENIDA RIO. BRANCO N- I37-RI6
Capital inicial. 300:0009000
Jola 1:0008000
Serie 3000
Quota 80*000
Seguro.  30:000$000

Autorizada a funecionar na liepublicà, pelo
decreto n, 9.374, fiscnliíada pelo Rovcrno o
com deposito tio Thesouro Nacional para ea-
rantia de suas operações.

A» apólices da "ALLIANÇA DO SUL" ala
as mais liberaes. porque "distribuem 40 *|*
dos lucros aos seus mutuários" e concedem
pensões em caso de invalidez, "sem prejuiio
do pagamento integral do seguro".

Para informações e prospectos no seu e3UÍ*
ptsrio.

Mala de respostas
Ss. Moreiha de Vasconcüluis — Dirija-s*

â Escola de Bella; Artes, que 0 poderá auxi-
liar com mais vantagens na importante obrf
que v. s. entprchendeu.

****__-* ••¦_?*•¦__? ***tM»m •»*¦£__» **W£i*^-m*S»*^m*S*»»^m*tZ?B*>-Ze^-mft

"Vão sc ílltidam ! ! I

»A 
Alfaiataria qiíe ninis barato

venilfi 6 a "CASA PARIS" 1
• Rua UriiRtiay-iiia 145

nftn tem filial

150$, 60$ •70$ÍS3!ÍSi'do.í!l?_,lí

ITernoa 

do tussor 1 • qualidade 2SJ'i O
• • sarja pura lil  331000
• pretos tecidas supcr';o-
res.  37$ a 3í.SfKH)

ÍTerroí? 
da casemira a 37$, 39» o 43 (300

Paíetots do Baija vúí3, li  18S1B0
aCalfHS » • ' » •  

-.OSüOO

I Nota—Ksta casn mndou-so da rua
I dos Andriidiis 41 pa*a a

BTUA llRUG-JAVA-lA*- 4 I

O aiinistro da Marinha enviou ao 33
coilcRa da Viação a planta do porto dc Aat>
gra dos Reis, calcada peto Álmirantado Tn'
gUz, dc accòrdo coni os últimos leTatvtaraen*
tos feitos pcloi olíiciaes 4a aos» ínatir-bf
de prn..
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. R«uni|e hoie tun M-lo de Jartiç* • Sn»
áprcmo 1 ribunaí Militar. .__.„Foi a noitieadór. amina«_je d» 9» ragW». nwtat».
ío i«" sargeut.» B*i«*«» Bsus ._•»<-Sai*»; »-
*transfé-idóa< ilestaa regia» pai*; «l •*.' «"*¦ _*se»*>.
smamirnscr Kui» Ofwald_ ie*SW»*» •". • Pêlo-, mii»-..»**» «U Guerf-r- toava dfip»«lnds«>
es seguintes rcquerlnieii**»: _,.' 2» tenente Anlonio Baptma ile MeaOovja «*••¦
aho — Nâo ha Uri <|ue autorizM

;• i» tenente' Carlos Ltfz- de L-ma uastos — ln»
¦'deferido, cm vista das informarei.
'"" * O eeneral ('«Une.de .'u'», nefe dj lis»

tado-Maior do F.fj-cito enviai! Miten ai titular
da pasta da Guerra a segunda parte daa tasiru*
ccües para o serviço de EsUde-Maior e das gran.

-dus unidaiilaas ou «.tado-raaior das tropas e serviço
dc ordenança, em tempo de guerra,

lisse trabalho é o completo em tempo de pae
npprova.lo por aviso man.sterial de S de agosto do
corrente anno.

Ivsumo» informados nüo terem fundamento
¦as ncciiíucfr-s fêiias por ut_ Cicreií*r».it. cuntra

o clicfe ila 3* s-tçào da Conttbiliiiade da Guerra,
refetentes á apprcheimie dí papeis aenr. motivo» iui.
tificailo que nos foram rematidos cm carta de
dominco, 29. ;¦ "... ¦'-'

A 111 d ala desse funecionario. ficando ao principia'
.«le cada mez, quando ai afflue o serviço, naa

ultimas horas do expediente,, iittr «í quando o
cofre já '«-cliado, com os pret*-ou. ío hasa-dt; paga*
mentos para visar c ent egal-os nas primeiras
horas do dia Kgu.nte aos respectivos funcinona*
ros — recebtdor.6, é de grande an-auce, e, sobre
tudo previdente, visto como cvlurâ ella que vi

; sados os', prtli' ou-- íoi-a»: e entremea-aquelle» que'devem rcccbel-os,*. mas- quer já- nto- o- possam razr
no mesmo- dia, em comi-queneia de* ja estar- cn-
cerrado o cxiicdionto no cofre, teria *»w iur.cc.o-
nanáo de condiuir para aua resdencia dncum «uoa
legaisa.los de fôrma que p-dido*, e achados pnr
tercei os, fácil teria a eitea receber nua» impor.

. lancitis no dito cofre ás; primeira* hora» do •_•
pcilcnle do dia seguinte.

l'o. este «l-sastie, muilo- raats grave que a 11"
¦¦ prclienzão dos .documentos, que, sem duvida, pro

., curou evitar o cliefi de secção da Conlahmdade
a com áquclla medida.

Aprcscma.-im.ar liontem ao Dcpiarinentp Ua
Guerra: coronel Aitijusto 1'abricio- Berr-irn ile
Mattos, do ?.**" regimento de- nfa-teriaj- po» ter
sido mandado couí nuar addido a este Penaria-

•mento; I" tennte intendente f a n cisco ferreira
Chaves por ter concíuido a licença, em cujo. ijiizo
«o achava para stu tratamento; a0' tenentes Ihco-
timo Itib iro, do 38o batalhão de infanter a poi
ter sido posto á dispo-çüó do director da fabrica
de pólvora da IJstreta e veterina io Alfredo l*cr
icira, |.or ler sido class ficado na 12* região.

Obteve 15! dia»- de dispensa' doa. serviço, o.
sedado do ij" regimento dè caviiilaria l-iadro
Tones.

l'oi mandado servir addido ao Dcpartamimt..
dai Guerra, por trinta dias, o a" tenente Mariu' 
é'0'i veira Cruz. ,-'-•'.

A 9" rei»ilo militar vae providenc ar ile modo
a ser inaimlaiio apresentar ao Dcpa tamento «Ia
(íuem, um 1° tenente, afim de fazer uma lutí-i
ntaç3o, a uni officiai de cgual Posto' que se acha
uasiiíiiiikiiilo a conselho de investigação.

Oi" sarg.nlo do i" bata hâu de cn-jenharia
Toão I)ap». 3la de Souza foi mandado servir adil •"ilo; 

a bem da sainlc, por 90 ilins, correndo po
eonta pronria as dtapesa» dc uaruporteí 00 51"
Lata-Hião- uu caçadoe*.

Foi mandada dar .passagem di: 1» c ,iss»r, oeitii
capital ao Kstadò dia 1'arji, para* eseonto mensal
dc autuai exercício, ao- 2' tenente do s» bota.hão'!-dc arlilioila Joã.o tlcniarilo Lobato l'i!ho.

O ministro autorizou o d.rector da Fabrca de
Cartuchos e Arlefacto» de Guerra a mandar rn-
tíegar ao I.nboralorio Chimico Pharm:.. eiai.n .1 •
iiur as drogas existentes no Almosarifado da mes-
ma fabrica" sem npp ícaçáo ali.

Po mandado bai.xar ao Uospital Centra ilu
Mxorcto o río Alfredo Ramos de Ohveira actuiil-
menlc respondendo a conselho de guerai afim. de
ser ali observado c examinado, devendo o» coronei
director do referido hosp tal p-ovidenciar para que
a junta mcd ca quc examina- o réó 'esponda aos
qucs.tns que hc são env ados e que foram formu-
lados i.elu conselho de gue ra. Achando.se o n»o
na Casa dc Detenção, o ministro da Guerra ped u
prcvidi-iicias ao M.irMerio da Justça para que se
torne effcet va a fila haxa ao hospatal.

Vo- mandado sei vir addido ao Depn. lamentu
da C.iicra o 1" tenente Arm.«iio de Almeadà '-"ego.

O in nistro d.V Guerra mandou provdcneri
para que, pela li" d visão do Departamento da Guer*
ra, seja rescindido o cont ato celebrado cm 19
«lt junho uli mo com Renato Nascentes dc Souza
Martins, para servir como- prafco de pliarinac a
dã Uscola db Artilhe ia e Engenharia, lavrando se
com ei e novo contrato, para o inecmo f 111, no qua'
st menciona- á* a cláusula estipulam!» o vcncuiuiiiu
cneinsal dc 8o$ooo.

Fo. julgado, prompto para » ser—ço no Es-
tado do Ceará., o 2" tenente Elizio Souto;. (Tele*
0'iimma do uisi-clo' da 4* .cgaão, de 5 do cor*
ren',--).lfol julgado necessitar de 90 das de licença
jiara tratamento de saude, devendo operar*sc, em
uVípecçAo de saude a que 6e submetteu, no Estada
dò It o Grand- do Sul, no â.'A 5 do cor otilc, o
I» tenente Carlos Alberto de 01 veira Braga.

Foi |itrmitt.do ao a0 tenente Uodolplio Pimo
vds Almc da r ao Estado do Pará busca .nia fa*
milia, dando se a respectiva passagem dc i* casse.
para desconto até 3) dè dezembro v nüotiro.

*' Poi luiffcrí.lo o requerimento cm quc o» inu
picos Antônio Comes d«i Silva do 55? batalhão
de caçado c», e João «.?Vancsetr de' Oliveira; dò j*
bataliiilo de crttlbera, solicitam; respecr vaitmiite,
cngajawento e transferettvi-a.

Foi lansferido do t" batalhão de artibnia
pa!a o 4o dn mesma arau o au sargento Anyzm
Vere ra Macambyra,

*¦¦' Pelo quartel-general da 9« reg 3o foram designa*
do* pnra servi cm nó qua:tei-neneral da br gada
cst'-atesica os seguintõs amanuenses: /Vdruba. Go-
doliihim, Josí Aves de A.lbu«*íue.rquc, 3> riu o Tc:
xc ra de Amorim, I^u-je Oswa do de Soura, Co*
r ntlio Castanho José Ca.sano Maia e João Rò<
1-ííjtt, ultimamente class.feudos ua tefe-ida rc

.- Baio. Foi d spensado do serviço por 15 d as o sol-
óado do 13" icRirílcuto de cTVfrilaria Pedro1 Tor»
res. Fo mandado «ibmetter á inspCL-çân dc* saude.

- .na p ox.ma reunião da junta medica da 9 rc&ãb,
«o i" (enciite niendunte Kranciscn Ferre-ra Cíia
ves e o 2U tetu-nté Uama^cno Ma queü Dias, este
por h3ver dcs-*»tJdo dò resto da licença e aquele
por hnvc- oonc-irdb a em cujo gozo se achava pa.a
trátauicnto de saudc,*" Requereu tran-EÍtrenc-â para'o o° regimento de
infanter a o 20 tenente F«a:ic sco de Pau a H-
dait;, quc sc acha udd do ao 5Í»'1 batalhio de caç.i
dò cs;

Foí proposto para servir como auxiliar de1 tí-
crçjtta do Departamento da Gnerrra o 2* tíascnt-
ili-- ift X ramedes de Fiífue. rcdOiO major ncoclccãno- de Senna D!a** rcqite*
reu melhor çollocaçlò r.o a-manack mil tar;Uequcrcu paia ptes.ar o espectivo connirfu
i matrícula na líscoa de lvstado-Maior, pa a o
atine v nuouio. o v" tenente José Anlnn o de Mc
délr-03,

Vae ses inspeccionado. de saude, por lia*/-'*i
daiic parte de doente, o 2"" tenente Luiz Ant-iu*-
Vianna.O coaiimandanie do 56o batalhão dc caçaduieí,
envou i auto d.idè rompetente a fé de uffícl.¦ do 2y tenente Antônio Cam! do V veiro? Pinto .
C-rN-o de as;'cnta;neji:o?i du 2a sargento Paul no
dí Alur.t 01'vcir.» coin as resp-ctivas notas, pa'aieffétos de percepção dè ihedaitia militar a qutêm di r to.N'o da 10 do conecte reunc»»*, na secçâa di
jjurt-ça da 9*" 'egão, o conpc ho de invcstigaçil*-
a que responde o i» tenente Ricardo Goulart di*
que í presidente o niaijor Raymundo do Abreu.Foi mandado add't á b:* gada estrategea <> ¦
»a'g lato arnainien-sc da ij* região Lu r. Felipp.
lciNera, nue lionit-oi ae apresentou á «j* .euiãü.

-¦«o uozo dc licença.
.Siarv ço parn lioje:

Super or dc da, capita o Albino Solou Itibè.ro.v A brigada estiategica di os offc ac p.i a ronda
«ie 'vii. lai, au» Har do »u|H»rit>r de dia e para i a,
ao qii.ialL-1-gcnciai ila o" reg5o; a gu» n.ção e o5e'vço de extraordinário, .

Aux-lar do ofiiciai de dia, amanuen.ilvuuardo.
A b gada mixta di as guardas dos palaco*. «Io Uttiie e Uuanabara e do Arsenal dè Ma-r nua,
O a" baia hão de artilheria «U a guarda do foru-dc (-^pneabana;
Uniforme, ,*;•, * *»

MARINHA
Dçs gnação — Do a* tenente commKsario CarlosBamterscn .ile Qiieiro-., para -rvir na* qua ilsdeele auw.iar do comiuissario da Superintendênciade Porto* e (orlas.Embarque — D firl de a« ciosse Frauci.»code* Souza, no contra-tor,p de ro "Amazona?*", ftn

Bubsiitu caio do auxrliar de fiel Pedro Lopes doNascimentos
( ,r* . I'e* iBarocnlo — Da Escola de Aprer.dincsAlai»'nhe.ros do Ceará, do» menores Fernando, .losee .Joaquim, f lhos de Caseiniio Te xeira de 011".veira, os quaer foram matricnla.bs naque''a Es*coa sem o devido consentimento' paterno;» Sentença do Siiprcr,io Tribuna' '•' ,tar — Con*firmam sentença do consellio de guerra, por seusfundamentos, já quanto a eondfinnacão do réomar nheiro nac ani' d' a« cáa.se. da 45* compn-nhia. 11. 42. losé Henediclo, a um unn.i de nrisSocom trabalho, como incurso no gráo mínimo doort-Ro is.!. i« parte do Código Pena' Mil tar. po.eari-a- rem em seu faror as circumstancias atte*nuanlcs previstas nos paragraphoi if e 7: do ar*tigo 37 dc citado Código, » m nenhuma aggra*vaotr, por cr me de abamdono dn navio em que >e

echava cm oceasião de |«rnigo imminente ji quanto. a absolv cão do réo, marinheiro nacional fo-euista dt a' c1»*!»», da 7* «rompanh o, n. u, Joãol«.'.co di Conta. pe'o crime ate homioMIo de quefoi accns-idOj tudo i vista 'dos autos. E assim man.eam que seja este ultmo réo po«to em 'iberdade.
•1 por at não estiver preso, e sendo estes d vo'-vrdo» a nsianeia superor, afim a> que <a»jam
jtílgodos oi> deniúr. reos, logo que se apr tentem
eu venham a «er ca-pturado». — Supremo Tri.
bunal MiHtar, it de setembro de 101a. — F.
Argo^, venedo quanto ao r*o Joaí Benedicto,
por haver votado prla sua a*jso'vic*io; F. J. Tei-
xera Junior, absoVo a ambos. Abandono or navio
em occaííiQ de pânico resultante de r»rvo'ta a
bordo, nor haver o commandante «ae refueiado com
farte da guarnição, rm legar do navio que nio
podia ser alcançado pelos estranhos a grave n
eunordinação. nâo è crime para os qne nâo. **
amotinaram. Portanto travada a luta a-om invu
<jr foi.', enlie arnhaa a» partes, o» que •* votiram
dnmnados nele pânico e foram ter a outra navio,
como lhe» roí poR-ivel fazer e te armwntaram ao
respectiv-n comniandante ped ndo protpcçâo, proce*
deram eom o desígnio de * vitar mal maior quer
¦ si, quer ao sen conmiandanK, *V*ia de Noronha,
I. j. tV Proençe Cariou Eugenie. Mendes de

. Mor-Ç», •-•ncdkt dí ieçnrdo c_*m o voto ab*o _toric
to marechal Ãrfolle, viato oito julgar «uff ciente-
¦ente provado o crime qne se imputa ao réo L.
Jledeiro»; Jos* Novas de Soou Carvalho. Acyn
dino Viceatr de UagalUe* »*..** <\rro_i-Ua
GeWio.

BRIGADA POLICIAL'Brigada Policial lerviço para hoje {
Sueeior de dia, e major Nello.

i Offii-_l 4» dia i Britada, o capi—e Pinto 81*
.feeiro.* Ajudante de penada o do i* batalhio.

Medirnti de dia no Hospital, o tenente dr. Abreu.
tio Bcomptidie o tenente dr. Lima e interno dedia
f» lUero * - ¦

Dia 4 Pharmacia t o alterei p-wmacemtM W-
xoto- e prático Figueiredo.

Rondam com o lupertor de dia, ot tenente* Aa-
tolpho, Velloio e alferea Limoeiro: tret infe-
rioret de cavallária e «eis de infantaria.

Rondam no 4* districto o alferea Cattelto Branco,
um- ferlor de cavallária.

Guardas i Caixa de Amortização o alteres Santa
1 Bárbara, Caixa de Convênio o tenente.-Cabal,

Thesouro o alferea- Roque e Casa da lited* » ttr
feres Cruz.

Promptidilo permanente: no ** battlBSe o ¦!¦
| feres Mello e Silva» na» «avaliaria o tcacate gra»doado Paninhos.
t Estado-Maior nos corpos : 1° batalhão o tenente'• Horacio j ¦• o tenente Sá Peixoto 1 i* o capi-

tão Brilhante; t" o tenente Coutinho; s" a tenente
Jayme; na cavallária o capitão Catalão; no Corpo
de Serviços Ãuxiliarcs o tenente Barbosa Lima.' Uniforme : túnica parda, calça e capacete mes-
cia e polainas pretas.

» •¦•

GUAPDA NACIONAL
Detalhe dò serviço para hoje:
Dia ao quartel-general :
Capitão JoSo Vince. ¦
Promptidão, dois ofliciaes, sendo um do 8a ba-

talhão de infantaria e outro do 1° batalhio de arti
Ibaria de posição.

Ordenaça ao quartel-general :
Um cabo do i° batalhão de infantaria,
Ordenança* :
Dois cabos, sendo um do 8» batalhão ite Infan

taria c outro do »•¦ batalhas'- de artilharia de p»•dcão. t
Uniforme o".

LOTFHIA8
CAPITU. CURRAL

aotooofooo
(losuino do- .ru..mus dií 3*' loteria do

lano n. 239-, 220 exirncçAo do anno de 191;!
realizada em 8 Ue outubro de 1ÍU2.
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Santa Heleni. »¦*.«"«
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Progresso ¦ Indnttráal .
Fctropolitana . . . ,
Manutaci. **'<«minenM
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TljttCSe •* A* «.- A' Al AV
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Carioe»-. ., . „ .....
Corcovado * • •»":-•<-«¦
Magéense ...'••
Rrasil Industrial. . .
Confiança. . . ¦ «

üiver jos :
Docat de Santos . •
Uilo (nom.) . .;.¦'.
Ttrrat e Colonizaçi»
Loterias Nacionaes. .
Melht. no Maranhlo
Morro da Mina. . .
Auto-Avenida. . . .
Occa» d* Bahia. . .
Transp. 'e Carruagens
Anietica Fabr.l... .-..«¦.

c. ie Seguros
Argos Fluminense. ...
Confiança.
Ctlluiose. . . .. . .
i.iicgridadt. - .- « •.
Brasil. . ...-•-
Minenra. ^ . .- ••
Garantia. . .-».,«-
VarcRÍsta». ......

Detrentnra:
Amercaa FaBriT'.. .* «.
Docat de Santos- . .
P. Saemunde.. . . .*
Mercado Municipal. .
riat Lux ......
Brasil Industrial' . .,
C. Brahma.
_. 1'tdro. d_ Alcântara
T.aj.auo' dà- Medeirosá*
Botafogo*. .....
.{"anufact. Flamincnae

, ,}*' OIUICUÍ.
Coinmerciòa. . . . .
Mercantil'.. .- .- .- .
Btasil'. 

',.

Commercial
Nacional
Lav. e do Commercio'

Estradas de lett j .
M. de S. Jeronymo
Norte do Brasil. ...
Goyaz
Rrde Sul-Í.lincira . .
Victoria c Minas.. .
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Todos os números torminmlos- era 7
tím 1}, oxcoiituatndo-so os terminados
Cm 6*.

u i.scal do goiorno. 3/iiiioet Cosme Pinto
O director-presidente — Dr. Antônio Olyn

-ho dos Sntfot Pires.
O director-assistente, João Carlos- dc Oli-

reira Rosaria.
'i pneriv&q:. Pirntimt de Cantuarit

FtS^APOf WS. *9. PAUTO
Ro«timo doar prêmios áa- 3U extrncçün

.15* li.tfiiu do plainn n. 16. rcalizad.-i em 7
ile outubro de 1912.
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SOIMO

7014....
8VJ3V...
íH»-**;....

25112....
:i5;t«....
36lt»5...i
4*174*. - - -

Sr-ni.... ZlHOdOS-IOO
323.11»..,. »l':0'"<«JIIi»J
47H 8-... 1:5 0 IMK)

3915 ..." ltOOllOiii)
lí>2*í8 ... lliaWIMKlO
2'i"8'«.... íiWflWHI
ãí-''1.!.... riHWV)
BB8li!Í'.V.. GO.VOi-0 45203,;
5KII4-.... lililVOO» | 5ÜK42....

10.'i5.... 2Oii5S0i'
PnEMlDS DK tnofiono

533 7312 12511 14180 11*922
ISaiO*» 1'O.Vil) 217)2 2IV8 24110
2583'.) 21151* lüiS.) .18531 iliio

«lil 55915 57Wi 5.IJJ4
•,i'i».ioxi.M*.gòiis

e 3*»8|2
e 3?i0l
e 47..80  
e 3916 
e 10829

80i *X)
2. glH)
ü-offiO
2'I*TÕ'
2i'ii>-iin
20'Pi"
2í0S0U

1532*1
25613
43Í28

MERCADO DK GAFE*
As vendas do segunda-fc ra, para a expor-

tação, foram avaliadas caii 10.000 saecas.
Hontem o mercado abria-, firme c com aa co

tações.., e, nos* negucios effectuados. regulou-
abasede i2$9oo„ para-o- lypo 7. por arroba.

Para a exportação- a procura foi activa;
iras as vendas conhecidas, á tarde, não foram'cnenvolvidas, em ração da firmeía dos ven-
dedores, regulatidò nos negócios a base dea
iiSSoo a u-Sçoo, para o- typo. T. fechando o;
mercado firme.

Por via marítima' não houve entradas. r «
Pelas estraidas' de ferro entraram, alé ás a'

horas, 12.1)04 saecas.
Gr mercado de Nova. Yòrl. fechou com

a.ta dc 7 a ro ponto» e o disponível inaltera»
dor o do Havre, com alta de* 1 a 1 1)4 fr:;. o
ile Hamburgo, cont. ulta. de 1 pfenn g, c a
dc Londres; com alta dea 9 a 10 i|a d.

Honrem a Bolsa de Nova Yorlt abriu- com
aita dc 1 a 2 pontos: a. do Havre; com baixa
Frrcial do i\^c.; a de Hamburgo, inalterada,
c a ale Lorotres, com, alta de. 3 d.

Viiuta, $860.
Typo* 6- i.Uooo'.' 7 .... . l2$a_o

" isSioo*" o- ...... laSsoo

38810
30'.".i9
4 6'f

:wi4«
103-7

2011300*
lá> S«-nO
 tims*» o
MIO 0

lUUStKKl
DBZRN.VS

3'iXU n 3W0 50KIO
3?'-'9l a 323UII 4»p.O
47f.Sl a 476'». .*!(.*¦ nO

3011 a ira)  sos-.io
111221 a li'23l! 20JIIO0

CUNTKNAS
3**r»'0l a ."¦«.¦"Oi 8-íllOH
322»! n 323 (vfiK)O
«UOl a 477110 4 umi

3ii 1 n 4«mi0 Í5'*0
10' 1 a lu30i. 4S «00

Todos os numoros terirmados cm 11
tflir. .'irtlino

Todo» 'is iimneros terrninartns cm 1 tem
-SimiJ, i».\,iri.ptiiuii'!.'»si' o« tcrininiil s «»mli.

ns cohcBRsioharlps; J. Azev. do 4G.
O (Is.-iil ilo (jovorno, dr. lo.inuim J.

dn illva Pinto.
\ ami .riil nlH pnfeiai, dr.' Joio Haptista

ili» »-'nir' .
•¦ivomw.i* tmmmmuMm.mn

CARNES VERDES
No matadouro- do Santa: Grez foram abati-

dos hontem:
525 rezes, 27 vitellas,. 47 carneiros e 7J

poicos.
A matança foi feita para os seguintes se-

nhores.
Durisch & C, 18 rezes, 8. carneiros e 3a

pcicos; Josc Pacheco de Aguiar, 25 rezes» 8
vMellas e 8 porcos; C. Esp ndola de Mello,
10 teuzs, 1. vilela c ti porcos: Edgard de
Aievcdo Si C, 30 rezes; 'Silveira Thomaz
& C, 56 rezes e 1 porco.; Alexandre V. So-
briulio, 31 rezes; Menezes Percara _ C., 54
rciaes; Mendonça Lima & C, 62 rezias, 12 vi-

!tc'.*as c 17 porcos; Prancisco V". Goulart, 1118
rezes, 4 vtellas e 13 porcos; Portinho Si C..

*i*Ees; limites Si C. 22 rezes; José G.
Dias, 15 rezes; OIi«'cira Irmãos & C, 2 vi-
ui.as e 11 porcos: Santos l*omcs. & C, 16-

: ci.rnciros e 8 porcos; Luiz Camuyrano. 23
i cnniviros, c Felicio dc Moura, ti rezes e 3
prreos. '

V iror.ir-m no entreposto de S* Diogo os sc-
Igvintes preços:

Bovino; S6S0 e $700; carneiro, 1S300 «
i!?»oo; porco, $900 e i$ooo, c viteila. $Soo

i"e líooo.

ALFÂNDEGA
Impressos- -í caixas.

Em ouro. ......
Um papel

19» :i)26$444
271 :to5$.ia4

Total. 46».:o3i$748

ft llilil11 II lli li I V
—I, .1 .«

* ii.i.ii nc lyu.
CAMBIO

Os bancos não alteraram as'taxas officiacs
dc 16 t|8 e 165132 d. sobre Londres.

O iiiercnílb cotiservoú-se sustentado, sncnn-
do os bancos a 161I161I.; contra o outro
papel a 16 ti,* d„ c também a itji5|Ú4d,

O movimento foi pequeno e o mercado fe-
ahou estável.
Loiidrcs por 1%. . . 16 i|3 a 165I32
!-'...mbtiruo .
1'nris. . . .
Itália
1'ortugal . . .
I isboa c Porto
Nova York. .'iirquia . . . ,
Monteyidéo . . ,'Menos .\irc9 .
•iadrid. ."."'.; 1

Vales de ouro

16 i|S a
$720 a
$üio a
$-,|J4 a
$.11)8 a
•S..105 a

35ii)j a
15 I5ht> a

.líarao
34030 a
$570 a

$190
*S«3,
$310
$.10»

3$i 00
IS i-i"

tS7y
rS6HS por mil reli.' a vislj

Dr 1 a 
Em egual perioalo de 1911; .
Différença a maior em 1912

3.1 (ÍS: arrriS u 7
1.477:86115317
1.690:3565:800

ENTRADAS POR CABOTAGEM
EM 8

Apuanlcnte 208 p pas, armarinho 8 caixas,
alfnfa 970 fardos.

Cadeiras 130 caixas, charuios 2 caixas, car-
ut. salgada 2 caixas.

Doces 29 caixas.
Eniuisão de Scott 96 atados. _
Fazctrdis 11 caiixas c 191 fardos, farinha

«!l. 111,-iiiiliiica 2.173 saccos. fe:jão 526 saccos.
Gaarrafas vaz as 6S2 caixas, goiabada 32
caixas , , ,

Herva-mattc 8n hnrricas e 16I4 dc barricas*
• Imprensos 35 caixas.

Linfiias 40 caaxas.
Mafias 'le «oniatc 1 c.iixa, manteiga 13 cat-

xas. niird camentos i caixas, milho 600 saccos,
ivadeira: caili.ros diversos 645* .

o - 'c caroços de agodão 40 barris e 20
quartolas.

,.,j 235 molhos, pennas de ema 1
cfi-ta. nainn 8 saerns neixe om Sidmoura 20
crixas, polvilho 40 saecns.

-l ,* Ivrlte.
Rolhas de corliça 26 fardos.
Sapolio roo caixas, saccos vazos 80 am»'-

ra.dos com 400 pacotes.
c'»'a 3? rolos;
Tecidos 30 fardos.
V:-l.n 00 liTrif" i» 100 caixas.
Xarquc 123 fardos.

Cafi-
Vapor Pkiladelphta

cilas

ü-íbre ta-ia do caie, por Snaío. S593 a Í597

REOEBEDÒRÍÃ DE MINAS
Arrecadação do dia 8. .- . . 48:5201*474
Di- 1 a 233:7078014
lini egual periodo do anno pas-
sado 188:8535320

A BOLSA
O movimento foi o seguinte:

VENDAS

Geraes (5,|",1. 55 a. . . . . i».004$ooo
Dito (200$), 15  1 :ooe.$iiiio
-iiiprcsiimo de 1909, 102 a. . 972$ooo
Dito, 2 9".*St>oc'
Esiado de Minas, 7a....... 9SnSooo
Emp. Mun cipal (1906), 20 a. • 202S500
Dito. 260 2ojSooo
Esiado «Io Rio (a0|0), 30 a. . . 95S000
Dito, 60  .. 95$;oo

fía'icos\
Brasil, 69 a. .......... ..< 26ft$5on
Dito. 30 (68$ouo
Dilo. 44  270S000
Mercantil, ço  , 2611S0110

Goyar (v|c. 30 dias), 250 a. . .
Ghranria. 15 .•
Maracanã. 50 
Manufact; !''mu nensc. 50 a. . .
Docas da Bahia, 100 a. ... ¦ .
Rocas de Santos. 50 a. . .,. «¦
Dito (nom.l. 37 a. ..... .
Centro» Pastoris, too a. ....
Loterias Naicionacs, 1.. 100 a, . .
Terras c Colonização. 500 a. . ¦

Debentures:
America Fabril, 10 a, .... .
Carioca, 35  r
Çorçovadn fl! n,), 7 
Me as Victoria. 10 

Qit BRTA3
(**3Íii*êS'

Geraes (si*). . . '. 1:0058009,
Emp 1903 1 :o»2$ooo
Emp. 1897. .... —
F.mp. 1909. . . . 9728000
Estado de Minas . 983800*
Est do Rio (Vi*). 95$So»
Dito (6*l") —
Dito (1006). .... 302850*
Dito (nom.). .... —
Dito (1909). .... fon$oo*
Dito (f 20) . . , 29oí>»<io
Emp. de Nictheroy. 209)0**

79S000
275$ooo
!5oSnoo
230S000
1138000
64n$ooo
64"$nno

2ii$noo
59$ooo
128500

2028000
2in$00í!
3028000
t988000

I:003800o

9988000
9708000
9788000

958*00
50280011
toi$t,oo
3028000
lOtínO"
3988000
2088000

G.irav

o
9
9
9
9

10
10
10
IO'
IO
II
12
12
12
12
12
13
1.1
1.1
14
14
14
15
15
15
•5
ie
15
•5
15
13
16
16
18
18
19
19
30
30
3*

9
9
9
9
9
9
9

10
to
to
10
to
10
IO
IO
II
II
II
II
13
13
13
13
13
U

Kilos

63.900

MARÍTIMAS
VAnnt5ES ESPERADOS

Rio da Prata. Amazon.
Nova York e escs.. Voltaire.
Portos 'Io sul' S Paulo.
Bordéos e escs.. Allantique.
Portos do norte, Sergipe.
Santos, Hnlle.
Hamburgo e escs., Holtcnstoufei*.
Ç.i|'áo e escs., Orcomo,
Rio da Prata, Zeelandia.
Bretueii c <-*es.. lyiinfmrj».
Samos, Byron.
Ro da Prna. l.htihri*.
Portos do sul.*f<i>ií«it'a.
Rio da Prata, Cite Arcona.
Rio da Praia, fíluclier.
Hamburgo e escs.. Cap Orteaal.
Rio da Prata. Vmhria.
Portos do sul, Olinda
Porios do norte, Satellite.
Smitliamnton e escs.. Aslurias.
Aiustenlam c escs , Hollandia.
Portos do sul, ,-1««a.
Santos- Pctropolis.
Rio da Prata. H Glrn.
Gênova e rnes.. Duco D. AbnUMÍ
Santos, ^r-iimoiiní
Rio di Praia Pampo.
Santos. /Ir/rmiiiif.
Santos. Pctropolis
Portos do norte Bahia. '
Portos do sul, Onoit,
Rio da Prata. Vasari.
Rio da Pr ta, Araguaya.
nnrrlrTos e escs.. Biirdeaala.
Stoel<ho!ni e escs., Konf. Yicteirio.
Gênova e escs.. /m.'"onri.
Rio Ia Prata. K. F Auquti.
Hamburgo c escs., Santos.
Rio da Prata, /frtjciliu».
Bnrdcos e escs., Ligor-

VAPORES A SAIR
ViMa Nova e escs.. PhilaielbhiA
Bordéos e escs., Cili.
Rio da Prata, Júpiter.
Southampton c escs.. —«MO»
Portos do sul. Assú.
Portos do sul. Itaitutia.
Paraty e escs., Angra.
Pori.-r. do sul, f!c«!!'s.
Liverpoòl e esc»., Orcom*.
Recife e escs., Itaaba. ¦
Rio da Prata e escs.. Cova»
Anisitrf.laiii e escs.. Zeelandia
Recife e escs., Itanema.
Paraty e escs. Angra.
Paranaguá e es<->.. V'-lla BelUx
Santos e Pelotas- âfaroim.
Bremcn ceses.. ffatle.
Portos do none. íf Paute.
Nova Yod- e escs., Byro*.
Rio da Prata. Co» Ortcgal.
Pari e escs. Pirangy.
Portos do norte. AlaaSat.
Gênova e escs., Umbria. *
Hambureo e escs.. Ca" ArcenA
Hamburgo c escs., Blucher. '

___________¦_________

A B5PAP0.A AVIZA
Dôr At espadoa e difliculdade

•arta* urinar s&ov signaes de periga
e qne os rins. estilo obstnridot e
congestíoawia»» e que o systein*8e
est- reunindo com o ácido uriro e
outros resíduos venenosos, quê de»
veriáo ter sido passados pela urina.

Os riis em estado de saude.
filtrSo- do sangue todos os dias,
mai» de uma onça de veneno.
Porem, quando os rins estão en»
ferinos, este processo de „ltração,
& retardado ou suspenso com»
pletamente. Assim é que um
corpo nunca pode- estar bem,
quando os rina estão enfermos; eé
devido ao «que muita gente se
descuidâo dos rins enfermos, que
as enfermidades dos rins, catisão
mais* mortes que nenhuma outra'
doença: humana.

É fácil de se- «nuar qualquer
forma de rotú dos rins, com as**Guto Quu1>v&l*porSi." ViMa de Foster, antes que a

enfermidade- chegue á um estado avançado,, havendo vários symptomas que
manifèstáo, quando oceorrem desordens nos rins;

Os mais communs destes symptomas,, sâo: dornas pis, cadeiras ou
costas; dor ao inclinar-se ou levantar-se; dôr de cabeça e desvanecimentos;
nervosidade, languidcz; abundância exessiva ou escassez da urina; urina
espessa, escura- e com máo cheiro e sedimento ou assento;, o- ter dea se
levantar durante a noite, com freqüência para.urinar,, etc., etc.

Passa Vc. & ura estado de languidez eprostraçüo geral, que vae de dia
_ dia se aproximando á diabetes ou ao Mal de Bright.

Talvez só tenha Vc. um dos symptomas acima citados, ou pode ter
vários; mas, o perigo existe, em cada um delles, e Vc. deverá* começar cm
seguida á at tender, aos rins,, com as Pilulas de Foster para. os rins. .

Este grande especifico está composto simplesmente de elementos
vegetaes, que sâô absorvidos immediatamente pelos rins, actuando somente
sobre estes órgãos. Cicatrizaoe curao os tecidos enfermos, diminuem a
inflamação e congestão, e nonnalizão a acçio dos rins.

O sr. Pedro Silveira Nogueira- da Luz, residente de Ca-
xambú, listado de Minas Geraes, relata a sua affecção c cura,
nos seguintes termos:

"Tinha soffrido dos rins havia doze (12); anno» e vrctfrna.
de penosas dores de cintura e costas; má urina que ao assentar
deixava um fundo amarellado com areia, grande dôr de cabeça,
acompanhada dc muito enfado, mau humor, e nervosismo. Ti-
nha submettido a minha urina a analyse no Rio de Janeiro, por
ttm eminente 'chimico analysta, membro da Academia Nacional
de Medicina e da "Chemical Society" de Londres, revelando tal
exame uma affecção grave dos rins.

Achando-me em tal estado de abatimento, tive oceasião de
communicar os meus soffrimentos ao meu amigo- Coronel Olym-
pio de Almeida, que me aconselhou; a tomar as Pilulas de Foster
e então trouxe este excellente remédio do Rio de Janeiro, bas-
tando-me «tnmente o uso dè dois frascos para criegrar ao bom es*-
tudo de «aúdp. om mif hnip me eni-nnrrn

ESPIRITO SANTO
RESPOSTA TO S__Na_JK)R BERNARDTNO MOM«

"- TEURO Aa SR. MUNIZ FRaEUiE

Discurso pronunciado no Senado, na sessão de 29
de agosto de 1912

ÂS PÍLULAS DE FOSTER**
PARA OS RIN_

A-venda nas ptiannaclas.
á quem solicitar.

Envlar-se-á uma amostra grátis, tMite-tnaso,
Foster-McCIelUn Co., Buffslo, N.Y.,
E. U. da America.

DENTICAO DAS CREANÇAS
NENHUM HEMEDIO HA QUE SE COMPARE COM A

MATBIÜARIA
do K. OUTRA.

ATliT n **PDTr» n nu — K' rncültnda pulos mai9 dlitinctos «eon-
IVi r\ I rflOrHKl/l eeitiiiiiius médicos'lo rasll.

AIUITDIAII _> T — W»"cionnoa e >«stranií»iroi uwirn-ns em
lV»/\ 1 KIv»n.r>I'\ suais ciinas p..rn os smis lltí.iniius.

A MATRICARIA t$Zpra prudur 8"eitü 8eB"ru 00 im'
A
A
*\ MATRICARIA
A MATRICARIA
A MATRICARIv
A MATRICARIA
A MATR!CARI\

M^TRICAR *

M ^i TR ICA h' IA — Fuz as orannças goMas e robustas
lUtTDir<'i DIA —E'ri»c-.iniMiiii'ilailii pnr luil.isiJtie a usam
1V1 /\ I tiluif. IA dusile ns pobres uié «os ricos.

Tem -ido elniriaila uelus jorm.ss de tado
o Mi «ml.
—Já é iis.idn em todos os Estados do llrasil
e nn estr.iniwo
—K' Um remédio de rcconiieciila enteada o
viilor.
—ivpois d.i de3nnbrtrt,i deste ro 'leillo nau
morinin mnis ereimvas do i!«niiv.1o.

ijue .1 usai uma vez nunca ui.us deixa de
tel-n em cima.
—K' lacll de .ípplienr porq.ie as creanças
nsiin sem r.puitnan.-ii.

VpiiiIp.nc em *o«!_*» ns phariuuplii.H e drngai»<ai» do llrasil —CUIDADO
com i\> i-Ai.»»n'ii.A.;õK.»..

-e|ioMÍI»<-)<* èiOfáVdn rnliplpnnte—OKUUAttlA PAfilhfO —¦ llus dos,
Andiai.tás ns.. S9 9C«i—lllo de Janeiro

B-gn_am8-fi--ai-a__Ba
_> /w

r.1
• 4
«4
14
14
«4
15
15
15
15
15
15
15
15
15
16
16
16
16
ifi
16
17
17
18
I»
ro
10
19
•5

Hamburgo c cses., Prussio
Pu ri os do sul. Itnjuiiá.
Gênova e escs., Uwkritm
Rio ila Prata, Aslurias.
Rio da Prata, .*!jíiir.iii.
Hamburgo e escs.. Habsburo.
ViMa Nova e cs;s., Victorii.
Rio da Praia p uses., Ho 'iinili»
Hamburgo e escs., ianía .-lima.
Rio da Prata. Ducn D. Abrursi,
Londres e «'ses.. H. Ghtu
Porios do. sul, Baruíiii».
Lonalres e escs., /frrfiitoiii-*.
Ma rs? lia e escs., Pampa.
Londres e cses., K (ilena,
R o dá Praia, Diiirti D Anuai.
Hamburgo e escs., i'niil".4*ina.
Nova York c escs., Vasaru
Souiliampton e cses., Araguaya
11 imburgo o escs., Pctropolis.
Cahedello e cses.. Guajará.
Aiiiarr.-.cfio e escs., Boroorema.
Laguna e cses.. Prudente de Moraet
Rio da Prata e esc-.., Saturno
S. Marlicus e csias., /iw/iiílriíl.
Ponos ilo noríc, Alagoas
Rio ria Prara. Bnrdegatú,
FIorÍn"onoIis e asc<w.. Atino.
Rio da Prata, Indiana.
Hamburgo e cses.. K F. August.
Torros do nnrtç, Gurupy.
Rio da Prata. Ligcr .

.i •wmmm*mm*mmm

AVISOS
Ilr. Daniel d'Almcidu. — Consuliorio—

rua do Hospicio n. 6S; residência, rua Para-
o n. 57. moderno.

Dr. Múrnel Snmpmo — Moléstias da
oelle e íyphilis, Oas io da manhã ás 3 l|í
da tarr'e: rua do Rniario 140 antigo ioo

até ás 7 i|-a>, tileni com porte dup'o e para o¦xitarior alé ás 8 e objcclos para registrar até- í 'ti in>">e (|e hoje.
African P'incc, para R o da Prata, rece

bendo impressos alé ás 2 horas da tarde, car-
Us para o exterior até ás 3 e objcclos parar.*sistrar até á 1

—i.oii , riiico, para Victoria, Bahia. Trn-
ai >- • Xov.-i York, recehendo impressos até

á 1 hora da tarde, cartas nara o inleror alé á
1 ij», idem com porle dupio e para o exterior
até ás 2 e òbjectos para registrar até ao
"i o-ilia.

Cropcsa, .para Rio da Prata e Pacifico,
vcebendo impressos^ lé ás S horas da .ma-r.l.ã. canas oara o interior aíé ás 81U, jilem
-un porte duplo e para o exterior até ás 9.Plata, para Rio da Praia e Pacifco.
recebendo impressos té hi 8 horas ila ma-
iihá. carlas para o interior alé ais 81I2, idem
:cm porie duplo e para o exterior até ás q.

Amanhã
Gnajara. para Bahia, Maceió, Recife e Ca-

bcdello, recebendo :mprcssos até ao meio-dia,
cartas para o interior aíé ás 121I2 da tarde,
idem com p irte duplo até á 1 e òbjectos para't-Ksirar até ás n da manhã.

Zeelandia, para Europa, via Lisboa, rece-
hendo impressos até ás 10 horas da manhã-.-nas nara o exterior até ás 11 e òbjectos
para rtrstr.r até ás 9

Órco.iiii nara S. Vicente, Las' Palmas, Eurd*
na. via Lishna. recebendo mpressos até ás
3 lioras da manhã, cartas Dará o exterior alé
Ai o e òbjectos para registrar alé ás 6. •

Itanema, nara T-liéos. Raihia e Pernambuco,
recebendo impressos até ás 10 horas da nia-
nhã, carlas para o interior até ás 101I2, dem
ccon norte duplo até ás 11 e òbjectos para'•iris-rar até ás 9.

Itauha- para Victoria. Bahia, Maceió e Per-
namhuco. recebendo impressos alé á.« 5 horas
d? manhã, c nas para o inter or até ás 5 1I2,
"jem com porte duplo até ás 6 e objectoa
.ara rersirar até áf 1 da tarde de hnie.

n«m—»ii» ¦¦ « «iu»»-»i—r

As Companhia.-» Bruzil Riiilway. "Pnrt
nf Pará", iMitileira-MH-ioré Knilway,
Porl de Rio úe Janpiro e EslraJa
di- Ferro São Panlu-Rin Grande mud..
ram > seu escri 11«riu pura a 1'niç'd Maná
esquini du Him da -<hude, antigo 1'L.yceu
Li.ter.no Púilusuez."

CORREIO. — Esta repartição expedi
rá malas pelos seguintes paquetes:

Hoje:
Amazan, nara Bahia, Pernambuco. S. Vi-

cente. Madeira e Europa- via Lisboa, recehcn-
ile impressos ate ás 8 horas da manhã, caria-
oara o inter or até ás 8 i|a. idem com portrduplo e para o exterior até ás 9 e obje-
ctos para regis-.rar até ás 6 boras da tarde,
dr hoje.

Itaitubo, para S. Francisco- Rio Grande
Fslornt t Portn Alegr? recebendo Impresso»
até âs 8 horas da manhã, cartas para o inte
rior até ás 8 tia, idem com porre duplo até á.»
9 e objectoa para reg strar até ás 6 da tarde
de hoje.

Júpiter, para Santos, portos do sul e Rio
da Prata, recebendo mpressos alé ás 8 horas
da manhã, canas para o interior até ás 8 11_
idem com porte duplo e oara o mterior até
ás 9 e òbjectos para registrar até ás 6 da
tarde de hoje.

Attantigat, para Río da Prata, recebendo
impressos até_ás_ 2 horas da tarde, cartas parac exterior até áa t e objectoa para registrar
até a t.

Ch.K, para Bahia. Pernambuco. Dalrar e
| Europa, via Lisboa, recebendo impressos até
is 7 boras da manhl, cartas para o interior

SECÇiO LIVRE
ARTHUR LUQUET NETTO

Tendo de partir hoje para a Europa pelo¦Imo-iori, despede-se das pessoas dc suas re-'ações c amizade, pedindo desculpa de o não
fazer pessoalmente, por absoluta falta de tem-
po, bem assim aguarda as suas ordens, no
que possa ser util durante a sua estadia em
\ngra do Heroísmo.

, Lago. 11 de agosto; n. $3, Ilha Terceira:
Xçores.

Deolinda Mata Vieira, viuva de Henrique
Rodrigues Vieira, communica ás pessoas de
íua amizade e parentes que deixou de botar
luto pelo fallecimento de sua progenitora
oor querer respeitar ot últimos pedidos do
«eu fallecido marido e sua mãe que também
-ra espirita.

Rio. 8 de outubro de 1012.

Major Alexandre Borges do Couto, funceio-
¦íario aposentado da Prefeitura Municipal do
Districto Federal.

Homenagem ao cultor do civismo, virtude,
moral e honra, sendo homem, raridade na
época que atravessamos, que hoje conta o
seu '58" anniversario. exemplo dos chefes de
Familia c amigo de todos os tempos dos seus
amigos, assim reconhecido por todos quc tem
i felicidade de com o mesmo conviver. Rogo
ao Altíssimo que por muitos annos esta data
elle veja passar; sio oe votos ardentes do
velho amigo. F. H. :*; — Salve I 9 de outu-
bro de 191a.

O SR. DERNARDINO MONTEIRO—Sr. pre»
«dente; tenha* até aqui respondido- e- rehaíido
as aocusacffes- der meu. collega. sr. senador Mu-
nir Freire- contra o dr. Jeronymo Monteiro,
sobre a liquidação da dívida da Estado com. o
Banco da Republica; sohre a. veada da Ustra-

ádà dr Perro Sul' do Eapirito Santo- e sobre o
desvio de titulos- de nomeação de scpplcntesa
do substituto de jüia federal no.- Espirito San»
to; venho boje responder a. suaa aceusacões
sobre- a segurança, publica durante, o* governo-
dò ex-presidente dò Espirito Santo e sobre a
suai administração financeira.

Declarou- s. ex. que. durante o governo do
sr. Jeronymo Monteiro,, o povo. do* Espinto
Santo não teve garantias constitucionaes, não
houve ordem e s:«n uma- grande série de er»
mes. Para justificar essas- affirmaçõí**. citou,
a lamentável oceorrenda' de 3. de janeiro des»
te anno, a «iuc deu o- pittoresco nome de cKar
cita.

E* admirável, sr. presidente, que durante
quatro annos de uma administração agi'ndi,
como foi a db sr. Jeronymo Monteiro, s. ex.

.sói tenha encontrado: este' único fácto- paia-
comprovar os inntimeros crimes, os graves
desmandos c a absoluta falta de garantias dc
que a aceusa.

Devo explicar ao Senado o que oceorreu
em- a noite de 3 de janeiro na capital do meu
Estado.

Ia agitada a campanha para a suecessão
presidencial, campanha cm que 03 advcrsrios
da stuação dominante, diariamente, pelo órgão
do sen panido atacavam*, rudemente o presi-
dente do Estado e todos aquelles que se acha-
vam investidos de qualquer parceMa de auto-
r dade publica, cobrindo-os dos mais ignobeia
iisultos.

Não. pouparam sequer os membros dá fami-
lia do sr. presidente,, os seus mais próximos
parentes c até os fallccidos.

Apezar disso, o governo caprichava em man-
•er a liberdade de imprensa e de critica á
administração, critica, levada embora aos cx-
cessos do insulto. ..

Foi nessa atmosphera. saturada dc ódios e dc
prevenções quç os opposictonisias impruden-
temente aiinunciaram e convocaram para a pra-
s*a publica um mceting, cujo primeiro orador
iniciou o scu d scurso invectivando o presi-
lente do Estado- e os seus dignos ãuxiliarcs

com os mais baixos c offensivos qualificai!-
vos.

Da parte do povo' irromperam gritos de pro-
-«_io con-tra este ataque inopinado ao gover-
no, que cercava dc garantias todos os seus
jurisdicionados.

! Este protesto foi respondido e rcppellido a
:eros de revólver, estabclccendo-sc a confusão

je resultando o ferimento em governistas e
opposcionistas, durando o çonflicto cerca de
10 minuios.

E' o que foi constatado c ficou provado pe-
lo auto dc corpo de delicio a que, imrae«liata-
mente, sc procedeu (doe. n. 1). c pelo inque-
rito policial feito na oceasão (doe. n. 2).

Bem se vc. sr. presidente, quedesta lamen-
tavel occcrrencia provocada pclo3 opposicio*
pistas, quc durou apenas 10 minutos e da qual
não resu'tou uma só morte, nenhuma responsa-
bilidade cabe ao governo, que sempre mante*
ve plenamente garantidos todos os direitos e
iodas as liberdades dos seus concidadãos uão
só na cap'lal do Estado como cm todas as lo-
calidades do interior.

E tanto isso é verdade quc. tendo essa sup-
posta falia de garantias servido im janeiro
leste anno de preiexto aos adversar'os do sr.
leronytno Monteiro para impetrarem do Su*.
oremo Tribunal uma ordem de h,jvas corpus,
Foi esia ordem unanimemente negada polo Có-
lendo Tribunal, cin vÍ3ta das cravas em con-
irario apresentadas por telegramina pelo go-
veino do Estado do Espirito Santo

Em apoio do quc affirmo, c contra as mjus*
to«a. ,-icctisações de s. cx...sobre a falta de ga
rantias e de segurança publica no governo do
sr. Jeronymo Monteiro coirraponho docu*
iircntos dc alto valor, que, para não cançaro
Senado nem tomar-llie tempo, deixo de ler.
mas farei add°tar ao meu discurso.

São attestados insuspeitos e comp'etos, fir-
mados por todos os Cônsules estrangeiros, por
aodos os chefes das Repart ções Federaes, pe-
Ios presidentes do Tribunal de Justiça c do
Congresso do Estado e pelo prefeito da ca*

pitai, como sc vc do documento n. 3; attestado
de alto valor, firmado pelo dr. ju!z federal
(doe. ii. 4) :attcstado do dr. Engenheiro das
Ohras do Porto (doe n. 5); attestado do sr.
engenheiro chefe do Districto telegrapbico
(doe. n. 6); artestado do dr. inspeetor da Saudc
do Porto (doe, n. ?); segundo attestado de
iodos os Cônsules cm 10 de abril (doe. o.
S).

Poderá s. ex. dizer outro 'antò sobre a se*

Riirança publica duranle o seu governo!
Absolutamente nãol
.Se s. ex. chama, chacina tso incidente de 3

de janeiro, que se deu pela fôrma por que cx-

puz. que durou apenas 10 minutos, não occa-
sionsou uma só morte, que foi provocado pelo*;
Oi-iposaonislaas e imm-cd"'3itanicr.te reprimido
e prov denciado pelo governo c se entende que
a responsabilidade desse ligeiro co.nílicto cabe
ao governo do ex-presidente do Espirito Santo,
cwiio classificará os a-ctos de selvagoria e de
penes dade, sem numero, praticados polas au-
tori:'.—ales policiaos dai s. ex. cm todo o Estailo
ou na maior parte dos seus tnurricrpiijs ?

Oue n«?me. -íará aos hediondos crtn_ pra-
tica.los pelos seu» Pelerjaidn» d*» poliíia. eau
oomimissão, em diversos munh-pios, o Tenente
Evaristo dc Lima, o Capitão Barbosa, o Te-
ni-iw-e Amorim e outros, durante quasi, ires
annos. cm diversos rmm.cipio6 do Esiado, som
que o Governo de s. ex. tivesse um só gesto
paitra reprimir, paira conter, para censurar ta-
ma-hos desat.nos? A responsaiJiili-aladc de quem
deverão sor lança»ios todos os •"•rime» pnaii-
cadoa por esses Delegados da confiança de
s. ex. se, no seu «sitendCT, ao ex-presideante
do Esrarfo. se deve lançar a respont—bilidade
do ligoiro coniTcto de 3 de janeiro-?

Para não cançaa* p Senado, não eiit_n«3rarei
a tmoH.nsa série d* crimes praticados no G-o-
vacino de S. Ex. por suas autord:*ates; cita
rei poircos faraós, que basearão paia provar qu*
não houve paz nem ord_n, não houve garan-
tias constitucional», oem seg_-a_ç_ publica no
Estado do Espirito Saiato dura-te o seu Go-
verno.

Lembrarei, paira começar, a hita á mio ar-
mada quc S. Ex. sustentou d-.ira.nite oito mezes
«-•anora o Corome! Carlos Gentil Homem nos
nrunkipios de Piuma e Ro Novo. por ser esse
Coronel oppo-ooionista ao scu Governo, le_do
nmiviIo parte nessa luta o Deputado Alfredo
Varcllai. que dollaa se oecupou na C—mais em
seus discursos.

De 1400 a 1002 foram consu__i—doe, 00 lo-
gar Floresta, námnjcripio d«? Rio Panlo, o hãir-
baro assassinato do pobre negociante João Pc-
dra. o »,a»>ue «le seus iavcriss e o estapraniccto
«le suas filhas.

Peto eiroplca facto <ie tona João Pedra sc
negaido a fiar algum gêneros de sua modesta
venda, foi fuzilado, em seguida picado a facão
e em presença de sou» restos mon—ei foram
est—prados suas filhais (doe. a. 9.)

Noa municip-os «ta Espirito Santo e do Rio
Fardo não havia garantias de e-specie alguma
A policia en a principal causa «Ias «leeonicns.
u OTtotádadet oepim-n-ae a cffecttfen pestes.

m -

a lavrar autos «3« conpo de «Jelicto, oJoria- i
«rito,, et». N5ò prcciaoi puta provul-o, «kl «»¦?
lhor docuanem-o do que dos fÍTO—de» pelo D»
legado de po-c-ia* do mtaifcipio do Ro Panl*:
na oceasião, Joauprim Gregoro «la Fonseca»
amigo poli-oo até boje dò Sr. Muniz Ftc ra
(<do<_. ns. ro e 11.)

O coronel Gabriel Norberto «ia Silva, um doa
fazwnlieiros ttraiír importantes «iaquelle tenap»
no maia- der Rio* Panto, ex-Dopnado estado-^
ahef* politico de prestigio, teve a Irviandadt
dr se tomar opposioctomista a S. Ex. e ai
por isso- se vm perseguido pelo Tenente Evar
nisto.. Paia salvar a vida teve que abandonai- •
¦familia. sua fazenda e seira negoc-os c reta-rar»
ae paira Minas, onde porniancct-in 18 mezes, sà
regressa—do para junito dos sei» depois <_1
morte de Evaristo («toes. ns, 12, 13 e 14.)

1N0 município do C-çaxlo. não houve gairantaV
as- durante minto teiuipo, sondo as persegue
ções mon-idas pch-a maas altos aaitonidíaicn
(does. ns. 15 e 16).

Enlre muitos crimes citarei o assassinai*
ife eníboscaxla, do fazisidciro Joartui-i dc S«»u*
za Lima. como prova o docitiiitmio n. 17, e.
igualjiicnte. o assassinato «lo iniporiante hrva
dc.ro e distineto carail-eiro l*ranc_co Josl
Nunes quc, durante mais do 24* liortis, estev»

| deiido pelo ctrnnntuidnnlv <la força quc, fria,
mente, inandoa assassinal-o ('doca. ns. 18 «
19).

Lembro o alxmiinavcl fuzilarmcnto do fa.
\ zcmlcro Leaaidro dc Fainin. seus filhos e mai
i cc-nspaitheiro» seus amigos, ao todo sete pe*

soas, fuz findas dentro de um qatadrado fc-nnnid»
por mais de S" pessoas, depois «lc haivcr o Te»
nente Evaristo cotusieKiiído que Leandro e seus
coiiipaaiheiiros depuzcsscni as armas (doe. n.
20.)

Seria fastidoso continuar a descripção d«
qne fòi a st-aurança publica no Govuimo dc S.
Ex. por sso não proscs-irinci na c-mnerraçãfl
dos cri-ues ' nellc pnamicaxlos. mae*9mo porrtu»
sobre esse assumpto já foi o Senado faerfe»
taimeinte infçrnmndo na sessão dc 11 dc Outubro
do a_no píissaado .pelo Senador João Luiz Alivc*.
cujas considerações mc pcrmiieirt, o Sena_»
que aqui 'neproduza.

Roferitido-sc ao modo dc «^roci-cr drn poü«ra no Gov«-no do nobre Senador e d-cs_»ir\xta.
do as. artiiitii-irredadcs e os ormiiL- pm «içado*
pelo TW»aãiiriv Evaristo <íe Lima, um dos Om
teRatlos da confra-mja «He t». Ex, e por isto mnn-
dado. con commissão, com poderos disoricioma-
nos. para resiabctooeLr a ordem., quc se dizia
perturbatda' no itutorioir do E_ado pela opposi-
ção. diz o Senador João Luiz:

"Esto Delogado 'Militar, Sr. Prcsiilcnto,
«xirreu divcn-sos «mtnic-ipios do SuJ do Estado,
onde a oppos ção era mais forte etc.

Ein 1900. a pedido do Delegado de policia
Jon<ntim Gnegorio da Fonseca, antigo corrcli»
gionairo até hojt» do hoiuraiJo S««iiaialor. S. lia.
nomeou g TiwiBmc de policia Bvjtísi-o de Lana
Dedicado, em coinimiissão. como ofiTiaioil dc con-
fiança,, para TOataílawlwreir, no nMtnkipio «ío Km
Pardo c om outros, a ordem publica, quc sc di»
zia muito perturbada priirctpata-anirc 110» 01»
tiicipaios onde a opposiçãò ato forte.

Eraristo deseiTtp-iibou «rssa incumbenc-io |>n»
tirando roda sorte de barrtvoriidiaíles cm Gurond»*
Calçaaalo, Espirito Sanuo e Rio Paulo, coiiiima*
rendo immimeros assassinatos e roubos, desreo*
peatando as famílias e mtiplattioiiid-o o terror ns
população do ;mjcriòr desses immicipios, sends
que o do Rio Pardo, princnpaj tiloatro da3 suas
fac.-iirfi.-is. tca«e sua série, a villa do Rio P...ndOi
quasi diesor-ta. som população, sem com.Ttin»xcio,
cerca dc um airano. isto c, cmquan*-o o^iila este»
ve Evíaristo com sua escolcia.

'Entre os mu tos desatinos piaticados >pot
Evaristo oitarei poucos para não rtxiiva «enap»
ao .Sanado.

Assim é qnc cm umn das muitas exeu»
soes de Evanisto, com sua escolta, peto mee»
rior do R:o P.ínalo, chegou á casa do taivirodot
Trajano Machado e, dizendo constar elle da
uma relação dc crimiflof-os. pn-micu-o e fcl-«
seguir om meio da escolta, a <tuem recomin-»
dou que o espaMeirasse. Pelo facto dv M»
chatdo roclamiaar contra 09 máos tratos, dlzoo-s»
innocunre e por tor declarado ínjiwio o proce-
diniutuo de Evarisfo, foi. por ontem deste,
atado pelo pescoço á catnlti de mn dos animaes
da earairaina. o qual, moniado c cspnrearlo saio
.1 as-i-rltar, arrastando o desgraçado até redi»
zil-o a pivlaços, depois do que foram as cara*
binas «lesearrcgadus solare os* seus rcsios mor»
<aes. Abandonffl.ios estes, insépuit oB, ipnòso
guiram os faonioras sua marcha devastadora.

A', pequena disialicia eiici>iii„.ir.*iin ju,i..«iin
Haohiido, que, a iiediilo da mulher <• íii*i«>s d»'
sou iranâo. Síunrn á sua procura.

Ao pirfir nolneiais delle e :i--i ¦*..- — - r.ia*.
foi preso solb prelo: lu dv ~ .
qnaitHo o ImicUtódo. e "Sv
mente alé que, iriKtsi s«*n,
ao 1-oftLir cm que se a-oli-un T
do sobre o oot-po <lo rniãu
<Kl-o, é voip„»lo [io.r baaia*. de

Outro üatato:
Em viagem para a Vã«tsi_rí.

seguida surrilo á vara >lt- 4 .1
nisto, um prelo, todo cnfut.otacu ... ...
rcliieciile, quc viaja\aa «an sentido ec*:::a:r..
ao dclle.

Pergirniando-lhe Evaristo o que aiuduva a fa
zo. respondeu-lhe o preto, nuiito contente

quo vinha dc pedir uma crec-da em casinain-tito
Loiro preso, teve os coihelíos rasi—ilos, sendo en
seguida sitra-aloá vara dc guaxini.i por Bva
rÍ9io c toda a comitiva.

Na oceasião do supplicio, um ind viduo qu»
passav-a inlorcedeu em favor do de3giiaiça.lo
foi imroodiiatamenve preso, só por isso, c suppli
ciado como o primeiro.

D.lhi foram os dous levatloi-i 'paro a fazenda
do Major José Monia Germes, «ftae fo fo-.-„'Al«
a fornecer salmora para salgar os dous infe
lizes iruasi agonizantes.

Ainda mais:
Um outro fmeto. coniiecido 00 Rio Pardo »

que parece inorivel:
Coamt--se que Evaristo, encontrando, no d;»

«ricto de S. Domingos, próximo a unia sinta,
ção. duas donzcllas. mandou aga*nral-as deapi"*
as e expol-as á visLa dos seus soldados.

O Sr. Muniu Freire: — Que cerAo eri coa
isto? Declaro ao Senado qtie esse Evaristo erareailmente um bandido, só tive conhecim-i»
«le seus crimes «miito tempo depois.

O Sr. João Lua Alits: — Elle era Delega-
«lo Militar do Governo dc V. Ex.

Só «tapeis conheceu o (honrado Senador esses
factos e outros?

Por acaso o Estádio do 'Espirito Santo é da
tal grandeza territorial, suas comminn cações
são tão difficeis. qué só depois de um anaao dai
atrocidades comrnettidas pelo Delegado do Go-
verno na zona do S_ do Esodo, é que ells
foi. não exonerado, mas viclima de uma legi-
tina viodioa, por pame dc um m_r_to qu»vingou a ma tonral

Pois laem. esse homem. foi. no Governo «ls
honrado Senador. Delegado Militar em com*«nissâo durante um anno no Sul do Estado.

Importa isso provar, que. «m matéria dc se»
gurança publica. 0 Governo actual nio Km
parallelo com o do honrado Senador.

«Podia ler, por exemplo, uma cana _n qu»se narra-i atrocidades esp.-_tc__ do TeneuM
Evariso «xntra os homens da opposiçãò. e po»
so declarou segundo pessoa «jue me merece fé—
« se a informaçlA não for vcnMdn, S. K_>
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contestará — que o Sr. Dr. Jeronymo Montei-

ro, nm caçado na sua vida, «jiiamido rosiderute

uo C-t«lioe__ *) Itopen-rim, pediu pwwídenci-
cs ao Governo de V. Ex. «' o «Governo decla-
:ou, pelo jornal O Estado, «pi. tinha mais em
«iue cuidar 'do que garantir a vida «do 5r. Je-
ronymo Montou..

De modo que, repito, cm matéria de seguran-
ça publica, o parallelo sempre nos é vantajo-
60.

IE nem se diga que S. ex. ignorava, esses
íanes as aroitrariedades de seu Jíl»t"la df
co-fí.nça. 2m. Victoria sabia-se dt tado; o
tbcfc de Polt:ia de s. ex; durante mai» di
tini irnno manteve correspondência com o dc-
legado de Policia de Rio Pardo, com o dele-
gado dr. lio Ramos, c com o juiz de Direito
de Caclioelro do Itapemirim, dr. Josí Bata-
Oli-, sobre as arbitrariedades commjttidaj pe-

. Io tenente Evaristo, como se vê pelo doca-en-
io 11. -i — «¦ nio é crivei que o chefe dc Fo-
lida não avisasse s. ex.. ' .

Elle o concerta- na w.iriiissío pelo espaço
de quasi dois annos.

Ús chefes poKticog de .9 cx, sc empenha-
ram fortemente pela retirada dc tal delegado
(doe. n. aa).

Os aaifgosi políticos de s. ex., que como
taes sc têm conservado até hoje, achavam-se
lambem sem garantias (doe. a. 23,1.

O cürle de Policia do seu governa, que bem
coivbecla Evaristo e o maudau para os muni-
cipios do Sul com carta branca (docj 113. 24
c 25), teve noticia e sciencia. das crimes que
elle praticava (does. ns. 26 c 27) enáo é cri-
vel que a s. ex.. occultas._e o cheio cs poli-
cias que recebia dos graves acoafe«:-iicntos.

Seus deputados sabiam dc tudo por cartas
(jue recebiam (doe. 11. z3..

A imprensa opposieioirsta. se oecupou ;dcs-
sas scenas «le sangue, de sélyuguria e Js es-
cndalo:; iiraticatlos 110 interior do Estado.

Causaram tal horror e lam.iilu impressão
que ecoaram cm todo o Estado e a nolichi dc
alguns desses crimes íoi repercutir no Estado
do Minas, teiulo sido um delles fielmente nár-
rado pelo. jornal O Mauhiuissit',. de 29 dc ju-
lho de 1900 (doe. n. 29),

Até o chcEe de Polica tic Minas teve que
.clegraphnr para Victoria reclamando contra
Evaristo (doe. n. 30).

VossJ. portanto, com todo o fundamento,, aí-
firmar que s. ex. teve sciencia de Indo e não
tendo providenciado é o principal responsável
pela imnícnsa série de crimes uo Estado do
Espirito Santo durante o seu governo.

Sr. presidente, o rápido parallelo que actí-
lo de fazer entre a segurança publica, duran-
te a administração Jeronymo Monteiro c a se-

gtira-nca publica no governo do sr. Muniz Frei-
re, colloca s. cx. na triste contingência de
não sc poder defender. Neste ponto não tem

c. ex. iuéllior desculpa, melhor defesa que o.
büencio.

Pisso agora a responder a uUfcmi dai ac-
cusações de s. ex. contra o sr. }eroii>-iiio
.Monteiro, a relativa á administra,-! tinan-
ccira do ex-presidente do Espirito Santo que
s. cx. c'as3Íficou «Je esbanjado.; compromet-
ledora dos credites do Estado, ifíi-mando fal-
samente que clle deve actualmente 51 mil ceu-
tos e que para justificar essa divida, colo.sa.
o sr. Man-. 110 fez apenas alg-i ii palácios
dcínecessários va. capital.

E nólavct, sr. presidente, qac s. ex. venha
sc'i'pre com is mesmos argumuuioa, quisi nos
ir.vsn os termos, euvoi.endo as mtsínos ata-
nucs sempre' que o sr. Jerony ¦ o Monuto c
.no de algu-ua manifestação de apreço.

Eoi o que se deu cm 1903 e em 1910, quan-
'Jo com suas vis'tas honraram o Espirito San
to cs exiiio;. srs. presideil cs da llepi.lüca,
dr. Nilo Peça-nha e marechal'Hermes da Fon-
seca. tictr.al chefe da nação, e quando nesta
capital o sr. Jeronymo Monteiro recebeu ma-
uifestações de consideração por parle do go-
verno do nosso paiz.

S. ex. trouxe, então, para a imprensa c pa-
ra a tribuna desta Casa-, as mesmas aecusa-

ções. como agora faz, por ver o-, sr. Jeronymo
Monte ro convidado para assumir a d.rccção
«le uma das mai«i importantes repartições da
Republicai

Aliude s. ex. a grandes dispendios na adiiti-
nistração e refere-se com desdém calculado
aos melhoramentos cotn que acaba Ue dotar o
Estado.

. ,'.i . injusto, c não- só é injusto como
até esquecido.

No eímaiUo devia s. ex. ler sempre pre-
sente o que foi a sér'e dc aventuras, que exe-
cutou na sua administração, durante os 12 an-
mos que o Estado llie esteve entregue, gulan-
do-o imlirectaineiile, ora por pessoas dc sua
confiança;

Para melhor responder r. essa parle do «Jis-

curso dc s. ex. não ha como C-ialielecer ura

parn !.•!'., entre a administração de s. cx. e a
administração ora atacada. Dou-me com des-

is. trabalho, por se trfav :1- uni 'r

,!'..! i façu poriue a iíó-> me siu.o oori
i ri» '
tlião.
2"1««.

Para íão car.çar o Senado-, será clle '.apido

e üir.ii.v.Ii !ãi> súincnle aos 1.011 «is at.c.idcs.
Despender-se 110 Eslado, durante aquelle pe-

ri;..".. — da administração d.- 5. e:;. — o se-

tjuin.e'
Em iSg'3 a renda arrecadada do Es

vou-se á soinriia de 4._99 :g66$ooo,
Nos anncs seguintes foi it retida de

lü cl

Em 1893
Em iSiJ4
Em 189'S
Em iSq.
Em 1897
Em 1K98
Em ,8ij9
Em igoo
Em igoi
Em igo.'
Em 190J
Em 1904

4.867:5S6$(Í71
4,5i9:933S462
4.825:431*. 31-'
5 • (37 :34i.-'i-
4.9_>5'_'.3?7.65
5.177:637$,dr
4.7S7 ;ioi?o27

a.926:rf',.'S)or,

3.094:312$12a
2.801 :..S5SJ..2

3.oí_ :oüi$SS.'

3.i92:572{o4j

54..S78;:.75. J7.

Inclue-sc i-.isla soturna todo o effectivo ar-
recadado. como a renda orçamentaria, reccf-
tas especiacs, extraordinárias e outras opera-
ções. mas. não o producto do abuso do credi-
to que deu em resultado haver eni 1904 uma
divida interna dc G. 127:22y$-i5i, nem a im-
por tancia d. uni Pi!.!!, esvjnin externo de se-
lecentas (700), mil libras esterlinas, que, com
as rcdttcçces uaturaes e outras que nunca fo-
ram explicadas, produziram 10.452:3894470.

Sommando as tres verbas 71.158 :o94$29Õ.
Toda esta avultada qtia-atia foi despendida

naquelles 12 annos!
Gastos ent que?
As despesas fandamentacs do Estado, como

disse s. 'ex. em seu primeiro relatório, sc
satisfariam com mil c quinhentos conlos an-
auacs ou sejam iS mil contos cm 12 annos.

Convém notar que alguns dos próprios ser-
viços fundamentacs foram também sus-
pensos.

Não obstante este faclo. deduzindo-se os
lS mil coutos, com os serviços fundaniéntaes
do Estado, restam 53 mil contos, applicadou
nos melhoramentos c serviços novos, que cm-
prehendeu, sobresaindo, entre todos, a "Sul
«lo Espirito Santo", que o Estado se viu for-
çado a alienar por tres mil contos.

Os outros melhoramentos consistiram: em
um quartel dc policia, que. orçado cm 280 con-
tos, custou 1.112:76-3728 (,-ra nm edificio
tem solides, construído cm um pântano) t em
um chamado hospital de caridade, cuja ?o„-
Etrucção não foi além dos alicerces e de uma
estrada de 3 i|2 kilometros. cusiando esla
obra (estrada e alicerces). 353:4^2581,5; em
ura barracão de madeira cs:ranRi*ira para o
serviço de isolamento, por I24-.632$íj..: nn
theatro Melpomene. de pinho estranuciro.
desgracioso e cujo custo foi de 5aoilÍ3$40s';
cora a décima parte far-sc-ia coisa mellior.

A cidade de Victoria. que ganhava nessa
época um theatro de illuminada que era- a
fiaz. passou a ter illuminação a keiozene e
continuava sem o elementares serviços de
abastecimento d'agua e esgoto.

Não se lembra s. ex. que hoje. graças 11
administração que tanto condem!,.!, pód,- ir nn
6e.i thrntro de madeira, en: bonde eleeínco.
tunhiiln en. farta luz. lambem -elrctrica ; i,i-h
euat c.íis. cm Victoria. já eslão servida>
«fie mipiifica «pia potável, de esàotns r '
Outros b«'_i/icios, que s. cx.. como espirito-

s;.ntense, pôde lambem vangloriar-se do as-
pecto progressista, c risouho com que actual-
mente se enfeita a Capitai do Espirito santo.

S. cx. esquece tudo isso; o que gastou e
c que não deixou, para atacar o que está á
vista de todo o mundo.

S. cx. esquece.que' além das obras imper-
feitas que acabo de mencionar, nada mais dei-
sou que possa justificar a applicação daquel-
Ia somma fabulosa.

O que s. ex. fes foi muito pouco para uma
situação que tomou o Estado, com tuna divida
insignificante, fel-a passar por grandes tor-
mentos e o entregou ao seu suecessor com
uma divida de 21,320:729$8oo e com a se-
guinte norma de moral administrativa:

"Para pôr ordem nas finanças, tratei de fa.
ser estabelecer a mais completa separação entre
as operações do- exercida em andamento e os
anteriores, resislinia eom intransigência que-

1 Muíiirarmciiíc me devia ter custado muitas con-
tmariedades, ao atropelo diário de cenlcnares de
reclamantes irresigmados,"

Era como s. ex. tratava aos crcd_res do Es-
tado. A» apólices dc conto de réis chegaram
em seu ultimo governo a ser vendidas a 260$
como já provei em meu primeiro discurso.

Os serviços elementares de administração,
como instrucção publica, colonização e até o
simples policiamento foram suspensos.

Vejamos agora, em «resumo e rapidamente,
o que foi a administração Jeronymo Monteiro.

Sobre cila insupeitamente sc «tem manifesta-
do da maneira a inais lisonjeira os cxinos. srs.
dr. Nilo Peçanha, cx-presideute da Republica,
c marechal Hermes da Fonseca, nosso actual
presidente, «diversos srs. ministros de Estado,
do passado e do actual governo da Republica,
muitos dos srs. senadores e deputados, quasi
toda a imprensa desla capital e dc diversos Es-
tados, muitos visitantes, não só do paiz como
até estrangeiros, que indo ao Estado, viram dc
perto o seu progresso, sendo de nolac que entre
uns c. outros foram lambem escriptores c li-
teratos.

Eu não a criticarei, porque suu inteiramente
solidário com cl!ar mas tanibcm. não clcglarei
Deixo este encargo aos homens sem despeito
e sem paixão, de consciência si e espirito reclo.
LUnitar-me-ei a affirmar que meu nobre col-
lega não leu o relatório com que o cx-presi-
dente do Espirito Santo prestou contas de sua
administração ao Congresso Legislativo ,<lo Es-
tado. Si o tivesse lido, não .iria aqui dizer que
a divida do Espirito Santo súbe a 50 mil cou-
tos, quando cila é na realidade de . . .
23.285 ,66$203,

Se o tivesse lido saberia que durante o go-
verno passado arrecadou-3e 38.401:7825873.
dcsptndeu-se 26.946:7i2$fii7, veria a escripta
do Thesouro cm dia o que nunca se deu em
sua administração; «veria, que as divMas dos
orphãoa d da ausentes só não foram pagas to
tálmeiite porque os respectivos credores não
procuraram rcccbel-as na Directoria de Finan-
ças; teria encontrado norma bem diversa da
seguida em seu governo, cm relação aos cre-
dores, isto -é, os veria a todos pagos pontua!-'
mente.

Veria que na importância despendida estão
os muitos e rcaes melhoramentos introduzidos
no Eslado pelo sr. Jeronymo Monteiro.

Entre os juelhorameiitos citarei os seguintes,

que bastarão para dar uma idéa do que foi a
administração Jeronymo Monteiro:

O serviço de illuminação da cidade da
Victoria e da cidade do Espirito Santo; — a
reforma completa do palácio presidencial; —

o abastecimento dc água. & Victoria, á.Caria-
cica e á cidade do Espirito Santo; — o servi-
ço de esíotos em toda a cidade da Victoria; —
levantamento da carta geographica do Estado;
— estudos mincralogicos do Estado; — le-
vantamento da carta cadastral da Victoria; —

edificio para o Tribunal de Justiça do
Estado Tribunal do Jury, Auditório de
Justiça c Tabcllionato ; — fundação de uma
fabrica de tecidos em Cachociro de Ita-

petnirim; — fundação de uma usi-,á para o
fabrico de assucar; — fundação de uraa grande
serraria no valle do Ttapemirim; — fundação
le uma fabrica de oleo; — fundação dc uma
fabrica de cimento; uma usina clectrica de
3.660 cavallos; — o serviço de bondes clectri-
cos cm Victoria, iucluske ua parte alia, e li-
-'.indo os arrabaldes do Suá, Santo Antônio c
a cidade do Espirito*Santo (Vilja Velha); —
.•iiiíicio para a Chefatura de Policia; edifício
,ara a Estação Policial; — Gabinete de Iden-
líicação; — fundação do núcleo Colonial
'Miguel Calmou"; — construcção de uma es-
rada de rodagem entre a cidade de S. Ma-
lic-us e o núcleo de "Santa Lcocadia"; —
ilificio para as escolas "Modelo" c "Normal";

o edificio da Santa Casa de Misericórdia
•0111 oito pavilhões c necrotério; — constru-
ção do Jardim do Campinho, onde foi in.itt-
üirado o monumento do presidente Moscozo;

fundação da Fazenda Modelo "Sapucaia";
construcção de umn casa na Fazenda Mo-

leio, destinada á hospedagem dos agricultores
:ue a visitam e liara aprendizes agrícolas; —
•íiificio para o Grupo Escolar Gomes Cardim,
•iu Victoria ; — fundação da imprensa
Official ; — predios para as escolas da
Vila Rutini c «Ia Villa da3 Argolas; —
fundação de grupos escolares em Ca-
•liceiro dc Itapemirim, S. Mathéus e Santa

I.eopoUIina, cm prédios modernos e espaçusos;
Cemitério Santo Antônio, na Victoria; —

jstrada na ilha do Frincipe para o Hospital
!e Isolamento; — construcção dc predios para
i.i cadeias publicas das sedes das comarcas dc
3; Fedro de Itabapoana, Cachociro de Santa
[.eopoliliiia, Linhares e Affonso Cláudio: —

coiislrucção de uma estrada de rodagem ciit.rc
a estação de Fundão c a Villa dc Santa There-
za; — desapropriação, reconstrucção c ada-
•jtação da velha csreja de S. Thago a varias
repartições publicas e para o museu do Estado;

construcção da grande escadaria que liga
ao palácio o cáes do Imperador c a parte baixa
ila cidade; — aterro c drenagem da Villa
Moscozo c cobertura a cimento armado da cx-
icnsa vaüla ahi existente; — construcção dc
,-inte e oito casiu em condições hygicnicas. ser-
vidas de água. esgotos, e quasi todas com instai-
ação clectrica; — reconstrucção de um
grande muro cm frente ao iiõvu edificio do
Congresso e da escada ahi existente; —
compra de vinle e tres animaes de raça e
construcção de cstabulos na Fazenda Modelo:
— fundação do aprendizado agrícola; — con-
strucção de duas lavanderias publicas, uma
na Villa Moscoso com 40 tanques para lava-
rens e outra no arrabalde Santo Antônio com
vinte Ianques; — construcção de drenos nas
ruas do Occidenlc e Lapa; — construcçi.i de
banheiros dc chuva e gabinetes sanitários ao
lado das lavanderias; — construcção de uma
casa dc banhos tia cidade (a concluir); —

Laboratório de -acterioiogia e Analyses
(Ihimicas; — serviços dc visitas, inspecções
P dcsinfecçüos domiciltarias; — reformas d.is
cadeias dc Vianna e Cachociro de Itapcme-
rim: — creação do Banco Hyppthccário r
Agricola; — abertura de estradas entre a
Estrada de Ferro Lcopoldina e as Villas d"
Rio Novo, do Espirito Santo do Rio Pardo.
«districto de S. José das Torres, Guarapary e
Alfredo Cliaves; — auxilio para a constru-
cção'de algumas vias de communicaçõcs foi-
tas por câmaras municipaes. como a que liga
S José das Torres á povoação de Muqui: —
desobstrucção do canal do Pinto: — do ca-
nal-do rio ttapoama e Beneventc; — nive-
lamento da praça Dr. João Climaco; — alar-
iramento da rua da Alfândega; — prolonga-
mento da rua do Oriente até á praça Maré-
chal Floriano; — liesçílo da rua da Alfan-
dega com a praça do Theatro: — aterro r
aháulamentò das avenidas da Republica e Oe-
'o Nunes; — calçamento das mas da Lapa
•• do Sul: — construcção das escadas que
'lão passagem pr.ra a rua do tjjyptn e para
ns escolas normaes e annexas; — adaptação
para as respectivas escot^?; das casas e;n Ju-
antiquara, cidade i!r> Espirito Santo, e l,apc-
irrim; — obras no edificio da Hospedaria
le lmrT.icr.-nte.-, além da insfalj:iç..n electri.
" .e «ma ponfe de '..•r-í,m1*ar'.i*.* - reconsini

¦"«,¦• «],• calçamento 'ias roa* In^é Marcellino,
Mfiindr,',,. ,io Presiilrnte Pedreira. ,ln l),-.

cidetite. Vuite '• Tre" dc Maio c Sr»c Ac Sc-

i_3__ffii____________i_Si

tembro; — substituição ç acqujsição de ar-
niamcnto e munição da força publica; acqtti-
sição de uraa lancha para o serviço do Presi-
dente; • acquisição.dc grande numero dc
machinas, plantas e sementes para uso da
Fazenda Modelo, e distribuição pelos lavra-
dores; — reformas, de accôido com as exi-

Rencias do serviço publico, das tepartições da
Secretaria, do Governo, Archivo Publico, Pro-
curadoria Geral, Directoria das Finanças»
Agricultura e a Inspectoria Geral-do- Ensino;

grandes reparos no quartel dc policia, con-
sístentes no escoamento completo por-moto ue
drenagem da solo, onde as águas estagnadas
subiam constantemente á. mais dc meio me-
tro de altura; reconstrucção dc diversas pa-
reiles. externas e futernas cm iuiminencia «fe
ruir; — reforma de parte: do assoalho e do
forro, installação clectrica, água, esgotos e
banheiros, reforço e melhoramento das pri-
sues ladrilhamento de diversos compartircen-
tos; — acquisição dc leitos bygieuicos para
as praças; — grande fogão e pias para lava-
peus; — construcç3es de uma vasta casa for-
te e de vários armários para guarda de mu-
niçõe» e armamentos, etc; — organização
do Archivo Publico do Estado, que não exis-
tia; — fundação da Escola de Bellas Artes;
— grande auxilio para a fundação, do asylo
para recolhimento , de meninas, " Asylo- S.
Coração de Jesus "r — fundação do núcleo
''Miguel Calmon"; •— reorganização da Bi-
tliottieca Publica e compra de livros para a
mesma j — levantamento topographico da
zona litigiosa c encaminhamento da questão
de limites;,— saneamento da Villa da Ponta

: de Itabapoama; — compra dc livros para a
Ubliotheca da. Corte de Justiça e compra de
becas, para os ministros da mesma Corte e
juizes da Capital; — fundação da Junta
Commercial;. — construcção do vasto predio
paru a convertidora c para a estação dos
bondes elcetricos; — fundação da Caixa de
Beneficência dos Funecionarios Públicos; —
compra de mobiliário. decente para o palácio
Presidencial, para o palácio do Congresso,
para as repartições publicas, para os núcleos,
que receberam ídem disso quatro mil e duzen-
tas carteiras e todo o material escolar preci-
so; — fundação da Caixa Beneficente da For-
ça Publica Estadual; — codificação das leis
do Estado; — reforma das leis do processo,
da organização administrativa, regimento dc
custas, etc.; — organização du registros civis,
com instrucções c formulários dé rcorgani-
zação do serviço policial, com instrucções e
formulários expedidos para o serviço; —
distribuição de livros para escripta do servi-
• i policial c do registro civil; — compareci-
menlo aos diversos Congressos levados a ef-
feito nesla Capital e cm São Paulo; — pro-
paganda do Estado; — pagamento sempre
cm dia dc todas as contas do Eslado, especial-
mente dos funecionarios públicos, etc., etc.

Sr. Presidente ,ahi estão os factos, e con-
tra factos não ha argumentos, sinão os sophis-
ticos, os catumtiiosos, filhos do ódio c do des-
peito de s. cx., quê como taes não podem
ser acreditados.

Penso ter respondido c haver rebatido to-
das as aceusações do meu nobre collega, que
só quiz mais uma vez dar expansão á sua
auimosidade contra o sr. Jeronymo Montei-
ro, cujo único crime c não comnuingar cm
politica com s. cx. c ter o apoio da quasi
totalidade do povo espiritosantense.

Não estranho o ataque ao cx-Presidoiitc do
Espirito Santo, porque é sina dos homens pu-
Micos terem sua honra injustamente atassa-
lhada. Isso tem acontecido a todos os lio-
mens eminentes do nosso paiz desde a mo-
narchia, e. não é para se admirar que tam-
bem passe pela mesma provação o modesto
ex-Prcsidcnle do meu Estado.

Bem sei que para os que querem couven-
cer-se não ha evidencia. Mas não falo para
estes e sim para os horacii3 que tem a con-
sciencia escoimada de prevenções injustifica-
das. Fará estes, estou certo, a vida publica,
já longa a documentada do dr; Jerouymo
Monteiro, basta para qualifical-o com jus-
tiça.

Termino, pedindo ao Senado desculpas do
tempo que lhe tomei, embora acredite haver
prestado um bom serviço ao regimen rcpubli.
cano, rebatendo ataques á probidade, ao ca-
racter ei honra dc umde seus Ienes servido-
ics, (Muito bem; muito bem.)
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sa excellencia, uma vez que foi re'axada sua
prisão, que ae digne de mandar eutçtaMrdjiu a
sua arma, visto qnc o suppBfautè.'pt-ccíarsBgttir
stta^ viagem.. , ., .. lW .,» ,....

E oestes termos piede «léfíriípcnlíi. ' ¦,/'
¦ Victoria, cinco dc janeiro dc.uiií^iipveçcn-
tos c doze. — Anach*cante Borba Gomes.

Continha uma cstampilhai estadual no va-
lar de mi! réis, «levidaanewe i-tttilinada. E eu,
José Barbosa Pereira,- segunda affícial da. Dir
rectoria de Segurança-, PuM-fcá dò Estado do

: Espirito Santo, pnssèi a préséíit. certidão, aos
viut_ e ciuco dias áaí. mer.de janeiro de mil
novecentos,e doze. que escrevi, e assigno. —
José Barbosa Pereira.

Reconheço a lira» e lcJtraí;.Sj}pra de José
Barbosa Pereira e «lau fé.; ¦¦'¦' "ájKta

Victoria, 20 de janeiro da lati, i~ Símão
Maeüada Bittcncomrt MfiUOí,-is . ..í'£$

Tinha duas cs*-mipilhSii-'feiji^cs;(ÍK.8;'esen'
tos réis cada unia. 1 - '.'•t>'-r'J.:.-*_í^§'-'i-.' ¦

DOCUMF,.N"-.Q J. '¦'M-•:-v-;^-3Í|f|^,;i
Respostas das conwfof, dós cHiféí dif^epaf-

lições Federaes e doe PoJeres SikíSecs
-¦__._ 

_ .___._¦.. ..--;.._. .*. - .-¦«*____"___• ¦•'___. '-

Cfrculacjlirigida aos cçnsulés, dtémn. Re-

Luigi Pelrocchi, agente do Consulado Itália-
no. — ii. Hegner, I é li. cônsul, da Áustria-
Hungria.. — Brim'Barra British, vice-con-
,_\. _ Antônio Pinto de Araujo, vicç-coa-
sul portuguez interino. —¦ H. Gatine, agen-
te consular da França. —- Capitão-tenente
Maurício Pirajá, comiuandaute da. . Escola

,de Aprendizes Marinheiros. — Capitão Jo-
cíao Marq.uesh commandante da 7* companhia
dc caçadores. — Dr. Julio Pereira leite,
presidente do Congresso. — FcWcmiVo oa
Sitveirai deputado á Junta Commercial. >—
Carlos Francisco * Goncafves, presidente do
Tribunal de Justiça. — José Carlos de Lyrio,
delegada fiscal interino. — Jeronymo Me- t
Serros da Rocha, inspector da Alfândega. —
Alcides Francisco da Castra Tovar, procura-

'dór fiscal do Thesouro Federal. — Çhmaco
Salles, deputado da Junta Commercial. —

, Dr. Antônio Gomes Agiiirre, digo, Dr. An-
: tanto- Agnirre, inspector de Saude do Porto.
— Florentino Ávidos, inspector do Serviço de
Pbvoamento. — Arthur Torres Filho, inspe-

iitéor agricola federal. — Itdebrando Resemi-
!»??' deputado i Junta Commercial deste Es-
tado. — Bernardo Café Filho, administrador
de* Correias. — Alberto- Cunha, capitão do
Porto, restringindo as respostas aos dois an-

partições Federaes c Estaduaes. Paladdf^ii Go- nos dc minha permanência aqui, — João de
vemo; Victoria, em: 25-'__.;ftinêrr<> düí^ça. — [ Dais Rodrigues Netto-, deputado á Junta Com-
ExcelientiSsimo senhor.. \cn^a álj ' '

v. ex. mfcreccr resposta..aos* iííítí,^ —  ......
Primeiro — Si o go verso deste'lotado, no (. ohecidas todas as firmas.)

periodo decorrido de 2} de maio dé> 190- ãté.

mercial. Reconheço as firmas retro c supra
de-J«_n Zinzcn, A. Arcns, etc. (Estão, reco-

DOCUMENTO N. 1 \ ,'.'.

Certidão da existência do corpo de delicio
Çicerp Nunes Cout nho, segundo official da

Directoria de Segurança Publica do Estado
do Espirito Santo, por nomeação na forma da
lei, etc.

Certifico, para os fins legae?. que correm
rida. D reetoria de Segurança Publica os autos
de inquérito ;iol-'cia' para a descoberta dos
auiore. c responsáveis do conflicto havido
néstã capital na noite dc tres do corrente
mez, dos quaes, alóru de outros papeis 1: au-
tos, constam cuco autos dc corpo de delicio
e dez depoimentos de testemunhas.

Do que tudo dou fé.
_ E eu, Ciccro Nunes Coutinho. segundo of-

ficial da Secretaria dc Segurança Publica «lo
Estado do Espirito Santo, passei a presente
cert dão nos viiuc e cinco dias do «nnz de
jnnçirò dc mil novecentos e doze, que escre-
vi e astigno. — Ciccro Nuiics Coutinho.

Reconheço verdadeira a letra e firma de
Cícero Nunes Coutinho e dou fé.

Victoria, 26 de janeiro de 1912.
Em testemunho da verdade (signa! publi-

co) — Símão Machado Bittencourt Mello.

DOCUMENTO N. 2

Certidão da existência do inquérito policial
Certif co que. revendo os autos de inquérito

policia! aberto para apurar a autoria dos acon-
tec mentos oecorridos na noite dc 3 do correu-
te mez, delles constam os scguinles autos:
— Auto de declarações.

Aos tres dias do mez de jíinc ro do anno
de 'inil novecentos c doze, na estação po'icial«lesta cidade, presentes o dr. João Manoel dc
Carvalho, delegado dc policia da capital, com-
migo escr vão dc seu cargo, compareceu A tia-
chreonte Borba Gomes, com trinta e um a',,103
de cdade, casado, residente na Capital Fede-
ral, á rua Getulio, numero trezentos e qi"'-i-
ze. sabendo !êr c escrever, empregado do Mi-
nisterio da Just ça, c 'lisse que vindo do Rio
de Janeiro para a Victoria e com destino á
Bahia, foi convidado pelo dr. P nhc:ro Junior
para ficar 110 Cachociro de Itapemirinn e que
e'Ie também vinha a Victor a afim dc tratar
dc seus interesses particulares..

Que aqui chegando hoje,' soube que se ia
realizar um mcefing e no qual falavam di-
versos oradores, citre os quaes o doutor Ce.nr
Velloso. lendo sido então convidado também
o declaraiiie para íalar no referido nieetintt,
ao que accedeu, que ás oito lioras mais ou
menos da note. seguia paia a Praça í'«ilo de
Setembro, ponto convencionado parn ter In-
gar o meeting. rcuuido-se o declarantc ás
pessoas favoráveis á propaganda da cândida-
tura Getuio dos Saitos e emquanto estava fa-
latido o dr. César Velloso. o declarante deu
uma checada ao Café do Globo, onde se de-
morou ligeiramente, voltando cm segu'da para
junto de seus companheiros de propagm.a.
se estabeleceu rapidamente um conflicto dc-
vido aos protestos que ouviu de alguns popu-
lares c 'ogo a detonação dc armas de fogo,
procurando o decinranie ficar encosta Io na
esquina do predio do sr. Gaspar Gu m.rães,
na referida praça, de onde poucos r.iinutis
depois se ret.ròü, sendo preso flor um 1 auto-
riilaile policial fine lhe garantiu a v.Ja ante
a odipsidade publica.

Sendo perguntado pela autoridade pn!;c;al
<iue pres de esle inquérito se vinha cm propa.
gruda politica. respondeu que não, pe.-gnn-
lado ma:s se autor zoü alguém a communicar
ao dr. chefe dc Po";cía que o mesmo tomaria
parle no meeting, respondeu que não, decla-
rando não ter intenção dc f car residindo ou
permanecer nesta capital por mais tempo, de-
sejando pariir amanhã para o Rio de Janeiro.

E por nada hia-s haver deu-se por findo
es?e depoimento ent que assigno-

Eu, Alfredo Jul o de Siqueira Cavalcante,
escrivão, escrevi. — Juão Manoel de Carva-
tho. — Anaelircoitíe Borba Comes.

Auto de apprehcnsão

Aos tres d:as do me? de janeiro do atüio de
mil novecentos e doze, na eslação po'i.-id des-
ta cidade, presentes o dr. Jolio Mnnoé! de
Carvaho. delegado dr policia da capita! e as
testemunhas abaixo assignadaí, p__ mesma
autoridade foi apôrebendido do c dada o Ana*
chreonte Borba Gomes um revólver Smith
Wesson, no momento do tiroteio na praça 0:to
•le Setembro, desta cidade, na no-'te de hoje.

Do que para Constar se lavrou o presente
auto. Eu. Alfredo Julio de Siqueira Cavai-
cante, escrivão, o escrev:. — João tMnnoel </«*
Çitnxütio — Herotiúto Leão: — Na^orl Cas-
sVhas — Áfiredo Julio df Siqueira Cavai'
.-o ite

Certifico mais <íue junto àos mesmos autos
encontrei a petição do leôr *t-*r_i iu.*

UhtsirisV.mo r excelléntiKtúua serdior dou*
r ehéf< dc pouca
Ap- c!*r»*ontf ftt-rb

ou éftido pera «vc
í.omçs **cn.o 5:i

;ua«;ôes. vem pedi:
, rre.v

c -os

a presente data, tem. su_. .ou não apoiado pelo ,
poro espirita .antense .em. todos os. actos de
sua acção govemanientâ'?..,. '¦'¦.'.A/i,

Os srs. cônsules presentes que, -feBísaam
abaixo respondem afíirmativameiUéT;Ó-tr.. ca-
pitão Jovino Marques, digno commandante da
7* companhia dc caçadores isolada, nada pôde
responder sinão do periodo dç tiovciiiKra dc
1911, até esta data, o que faz affirmatÍYaincn-
te; o digno commandantc da. companhia dé-
anrendize3 marinheiros, capitão-teriehte; Mau-
ricio Ptraji, responde affirmativamcnté, des-
de a data em que aqui aportou, 14 de dezein-
bro de 1910, até hoje «'respondem afíiriiiativa-
mente durante suas permanências,- òs drs. Ber-
nardo Café FHho, digno administrador dos
Correios; Jcronymo Medeiros da Rocha, digno
inspector da Alfândega; Arthiir Magarinos
Torres Filho, digno inspector agricola, e Alei-
des Francisco da Costa Junqueira, digno.pro-
curador fiscal do Thesouro Nacional, e os iti's
signatários, affinuativamente. sem restricção.

Secundo — Se o iióyo; cípiríto-santense sc
tem mostrado satisfeito ou não com a acção do
actual governo?

Respondem affinuativamente todos os pre-
SCnteS. !',;•:

O 
"sr, 

Jean Zúizeu, cônsul da Bélgica, Es-
tados Unidos c Paizes Baixos, em nome dc
seus collegas, faz o reparo de que, como. repre-
sentante de nações, nada. tem dc immiscuir-se
cm negocias particulares ás admi«'slrações dos
Estados federados brasileiros, «mas podem di-
zer todos que estão, não- só elles como os seus
jurisdiCcionados, pur não haverem recebida re-
elamação alguma delles, satisfeitos com os
actos da actual adminstração da Estada.

Terceiro — Se o governo do Estado, no pc-
riodo acima indicado, tem ou não captado a
confiança do povo espirito-sautensé pelas ga-
rantias que tem proporcionado a todos os cida-
dãos, assegurando-riies o livre exercicio das
seus direitos, liherdades c profissões?

Respondem affirmalivaineatc.
Quarto — No caso affiruiativo, sijç.governo

sempre proporcionou essas garantias e gozou
dessa confiança ou se deixou de as assegurar
e de gozar da mesma confiança, em algum tem-
po, até esta data?

Respondem que o governo do Estado sempru
proporcionou essas garantias c gozou dessa
confiança e nunca deixou de assegurar c de
gozar da mesma confiança em tempo algum.

Quinto — Si tem noticia de t_r sàJo ptali-
cado algum acto dc'ameaça isolada,rcontinuo
ou diara para com qualquer concidadão de
qualquer ciwdo político.

Responldem os Srs. cônsules; por si e seus
juirisdiccioriailos, que não têm noticias como
os «Iciiiais signatários.

Segu <i'in-se sete l.míias riscadas, h(t«vcndo á
margem a seguinte nota: "Declairo que foi ris-
oado por ter podido o conuuamdaüKc, Piinajá
paira «liotaa as resiicstas. — Ue.Anlbhio Aguir-
rc. "'¦

— O illustre commandantc Pirajá declara
que exerceu, por pedido, o d-ver de protecção,
n supposta ou não perseguição de péssoes, cm-
Iiora tenha verificado, á hora cm que chegou
a esta capital, perfeita calnna am inesmia, nada
lhe tendo- constado dc ameaças ou- persegui-
ções posterioMs.

Sexto —Em caso affinnativo qual ou quaes
sejam elles?

Uespcinidci-m estar iprejuidictído-para os dc-
inais sfenaiivrios, excopto 'Para o HIusItc com-
tricntkutie Pirajá que declarou que, de accor-
«ío com sua resposia ao questo numero eineo
teve ,ped.«lo «le protecção dos doutores C«2san
Velloso c Aristóteles Solano, não tentlo tíklo,
«-itreanlo. eunipociillio alguen om oatisía-zer csne
pedido, o que fez «por dervor dc officio, _c«m'bora
«íão ílic irarecesse esse asylo necessário.

Sétimo — Si têm noticia de ter sido ariuaida
a força .polical do Estarlo, de .rcodò extraor-
(ilnairio, ncsies últimos.tempos, ou.se o arma-
incaito dessa corporação con-tin-uá a íkt o
mesmo de costume. '_';

R<espoiKl_n_n uão tercot, noticia.
Oitovo -r-. Si lem noticia dtt. dslj.ilá 

"tío Es-
tado dc «pessoas suspeitas c apropr/àdas para
lutas cotiporaes ou da, 'distribuçãoide pessoas
dessa natureza pelas IpénMlaklesj do interior

Responderam não terom notícia.* '.
Nono — Si sabe d«e algum impedimento

feito pelo Governo ou por qualquer itulori-
<Ial!e estaíial! á livre locomoção c ao livre
exercic p de seus «lireiton iwofissiqnws. por
quaisquer" dos Srs. Carlos Ferreiríi «le Souza
Fciinamies, João A<> ':o A"Uiirre, «José Ifiy.-i-
cio Cosi-a, Affonso Lyrio Cesár Augusto Vel-
Ioso, Anicnio Prado. Jõaquirii 

'Lyrio, Cleto
Lyrio, An'onio Piinio. Oscar Azevedo, Joa-
qttnn Pescadjtiha, Josué PrclJio, Maíotl P uto

Meãra-ía, CyrJllo TrAar, A-ireu Hortcncio
MonjanJiini Luz A-Jolphõ Th lera 

' 
Velloso.

Manoel Monjátvlini, .\.r:s!'',les Gnarná, Phi-
lon.«£r>o Tos.1 Riilieiro. Carlos d-a Silveira Aiguir-
re, Amíinhreoííte Borba. José Cimíido, de Vas-
concelloa José Gimies Pinheliro Jmiior. Pcm-
lino de O' Teira, Pi-.l-o João Vie/ira MíríiaiIo.
GMies'0 Vieira M.-rahndò, R«ai~dioto _P4ihi<.-!:ífc.
José VieVà ila Frasa-. Francisco 'Sá N«itv'so
Araujo AÍ.-«.r''o Lima. T.-rvares, Jaclillhò Mal-
tos, À-rtli!!'!- llello de í_\tor'm e Èiiiiliamo Bello
de A-iioHni ?

Re.-oo:!i!e o iT.isIfo Sr. C-upitão Jovino
M.-i-í-ks oiie pixle affirmwr oue varos dos
çliWãns nonné.-dos nosíe quesito .a«i__m «pu-
bÜcnflii-eníe -nn cidade c ]á o? tem v:t?!o excr-
ct-iido o '!:rei!o de cômico publico nas pr.ic.i_
sem que <'a parte dn força «lo Of" .mo líi».
fosse ' o">pos'o cftj-ilftnér e*mq)ô-M-ho como
st-cctíííiu -no 'wcetínfti realizado, «o dia t6 dw
cc-r-rniV-c ás cvnco lio-ms P. ni. nn pnicn' 0"'«*o
dc Sei .i'-Jl>ro, c que i-a-ibi-i á cihesada do Pr.
Pr. O-fVt.nlip dns &_mtòs '"'iitos -ilpe^s cida-
tKTí-s Fççaíri rorfbel-ò ncr^Ku-ii; ctn^iairatv) on-
cor--r«.?.ra»ni áí* stvfs mniiiífestripnes d« reffo^iio.*, T,-!'ns nnilinumue a,n(ri.i_n as 'p,i'«ivT!««
dò 5v_Té ^pira-V-nítaihiN» ''a *'* enmii^í-i^in 

'«Mnifl-

H*t7lrs:nT o illiistre ?r. Ciynni?.di^ante vPÍ.*ajá.
nue f.i',v'ou a tli..hwaçi_o seiprai feila ao qíilin-
to niv**iVo.

T.p"t*Tio — Ri t<"m c(.rt!*íé<y.nien*o do se te
cnnr"*rr\"|1o fèfíVifldò m^vn fc^iliele^n^nKi

pi-Wi-0 nu i>nr4c?dr:r. wynimenMàl ou 
'iiJÍ-stri*

ai. nor r.-it'n ''o parautias. a coutair dc 23 dé

ip„-iin«'il,'r.-im «nes-_tivtMiicntè,
Décimo oi-.-t-o — E em c-eo offirmativo.

qu.il. nn quaes sejami?
Réspondoram prejudicado.
Df-lino scjntndo — O-isil o jornal de op-

posição ao (-Overno. eyís^ewte na ca-p^al?
i"rsf>_»'(i'TÉ*rr.;T:: O Diário do Povo.
Decano terceiro — Si esse jornal t«n dei-

jcai-V *íp ríin-.d."rr nrr faJ-h dc gSftltítíílS?
p.-•.r_ni!p-a,«n n'0_ti'!'_.-ajne_<e.
Decrmo q.-cii .0 — Eni caso affinuafvo.

qictaído e po^* nue ín.Jívo?
pe-T-**rini-Vrr-n preji-^'-ca .o.
Décimo qrin-o — Si tom ncricia de r.rilir.-

se ale,ma nesson ?jtií>.-í«*-'íi <vu imooso''b;''''.-i'-
<_e rcarressaT a cs-t-e Kst-.Ho ou d-t* nelt^
^'..íeír-nc nor nio!ivo de aryea^as oti em peri-
po :.iiT-tí-nf»n*T<» de ser ataearío ?

Responderam não.
Décimo sevlo — Em ci-i affirmativo, qua'

ou nuaes sejam ess*>s o-**c*-o..s ?
Responderam preínd-eado.
Declino selinio — Si .1 cnntir.de vinte f.

tres fie mnio de mil novecentos e oito at»'*
esta data alotiem teve em^^raço, intnedimen-
tn ou difficuldailc de qualquer ordem, can-
sidos pelo Governo 011 por «itr»*. Bit. onda d çs.
para penetrar no terri.torto do Estadp do Es
pirito Sinto, nelle lncomover-se e ex.rc.tir i>
sun açiivirlndc, como mais lhe tem Convindo?

Hn-snonderani não."" n*T*mo oitavo — Si sanem ter ..sido on
não o confieto havido na praça Oito de Se-
lembro (an'ira Santos D",nnnt .. a tres do
cnrrrnle mez provocado peln policia ou acen-
tes sons ?

I?..-nnnderam is sr*. enm man dantes Jovi-
no M"-",ifs e Mani;ieio Pirniá nue n.ida po-
dem affirmar nn nrear porone estão fora do
permetro da Capital; os d:mais senhores rc-
sponderam não.

Deelnin n.-.n.i _ Si tltn rpnhifiimçnto de
que nes*:rs conflictos tenha ou n.ío tomado
parte inferiores o„ praças do Corpo Militar
de Policia dn Estado? .,-

R»snonderam não.
Vifes:mo — Si as providenctas:- tomada?

pelas aittoridadej polleiars oue.se achavam
no local do conflicto'; p?ra rèsitabejícitriênto
da ordem, drrr.m on n5o rcsnltíido immedíalo?

R-c"-"""!i'ram affirmatlvamente.
Vir-s:mo primeiro — Si loco após esse

conflicfA a cidade voltou on não á sua cal-
mi hnM-ual rct?ndn ou não a população em
cozo das necessárias çarnntias aie i presen-
te dita?

Rrspondét-in todos affirmativaniente.
VÍk'ío*-.a, aos te dr janeiro dr 1012. A'*«

n'to horsi c.? nflftc — f 7\nzn\ cônsul dr.""Irric f4"* Pa .ze** P^i^n*- r apente consular'-,£ p.v.»- * - lTr:'-i5 r!a * tr.* rica *.o \or.e.
—- A. Arcns. cônsul áo Icpcrio AUcaiãç. —

DOCUMENTO N. 4

_l/tci/cíío da Dr. juis federal

Juizo Federal da secção do Estado do Es-
pirito Santo. — Victoria, afi dc janeiro de
1912. — Exmo. dr. Presidente do Estado do
Espirito Santo. — Respondendo ao vosso
questionário datado de 25, tenho a declarar
que me abstenho de fazer na integra oa es-
clarecimentos pedidos, devido á minha posi-
ção dc juiz, c achar-me afastado por comple-
to das lutas políticas.
.. Entretanto, posso asseverar que a cidade
está em paz, achando-se as casas de nego-
cio abertas, circulando a unica folha da op-
posição'. Também não tenho conhecimento
dc qualquer medida opposta pelo vosso gover-
uo cpm relação á prohibição ia locomoção
a quaesquer pessoas, bem coma contra o li-'vçe exercicio dos direitos inherentes aos ci-
dadãos, liberdades c profissões.

: Aproveito a opporlunidade para apresentar
os protestos da minha alta estima e conside-
ração. —O juiz federal, José Tavares Bastos.
Reconheço verdadeira a firma supra do dr.
José Tavares Bastos, juiz federal, e dou fé.
Ein testemunho da verdade. Vietora, 26 de
Janeiro de tpre. — Francisco Eticnne Des-
sane. (Contém uma estampilha federal de tre-
sentos réis devidamente inutilizada e o signal
publico). Era o «jue sc continha cm o docu
mento que me foi apresentado para ser re-
produzido por cópia egat c autlieiilica e ao
qual me reporto, teudo do mesmo bem c fiel-
mente extraído a presente- publica-forma, que
depois conferi e concertei com o original c
por acha'-a em tudo cunforme. a subscrevo,
des gno om publico c raso, entregando-a ao
portador juntamentei com aquelle dito origi-
¦ial, do que dou fé. Victoria, 27 dc janeiro
de 1912. E, eu Sitnão Machado Bittenncourt,
tabcllião que subscrevi e ass gnei em publico
e raso- Viciaria.- 27 de janeiro de 1912. E eu
tabellião Simão Machado Bittencourt.

Conferida e concertada por mim, tabelião
do' qtte dou fé.

Victoria, 37 dc janeiro de 1912. Em teste-
niunho da verdade. Francisco Eticnne Des-
saiuic.

DOCUMENTO N. 5

Attestado do Dr. Engenheiro Fiscal das Obras
do Porta

Illmo. Sr. Dr. Jeronymo Monteiro, D. Pre-
sidente do Estado:

Attcndcndo • ao pedido constante de vossa
circular de 25 do corrente mez e anno, res-
pondo pela fcír.ia abaixo aos itens propôs-
tos:

De I a- III — Affinnativamcnte.
Ao IV — Não «me consta até hoje ter o

governo do Estado commettido qualquer aclo
violador' das garantias e d rcitos iudividuaes.

Ao V — Negativamente'
Ao VI — Prejudicado.' Aos VII a IX — Não me achando nesta

capital durante os últimos acontec mentos, dc'-
les tive noticias desencontradas; jáma s, po-
rém, acreditei scr o governo do Estado capaz
de procedimento menos regular e correcto, pois,
baseado em seus antecedentes, faço delle o
mellior juizo possível.

Ao X - Com excepção de alguns estabe-
lecimentos slos-á Praça Oito de Setembro,
que fecharam por motivo das ultimas arrua-
ças, nãoitne consta ter o comniercio ou in-
dústria local encerrado suas portas em qual-
quer tempo, por Falta de- garantas.

Ao XI — Prejudicado.
Ao XII — Diário do Povo....
Ao XIII — Não.

.v Ao XIV — Prejudicado.
Ao XV — Não.
Ao XVI — Prejudicado.
Aos XVII e XV1II — Não. .
Victoria, 26 de janeiro dc 1912. — Arthur

dc Lima Campos. • —
¦ T Reéònheço a firma supra do dr. Arthur
dt Lima Campos e dou fé. Em testemunho da
verdade Vctoria, 26 de janeiro de 1912 —
Francisco Eticnne Dessauc.

DOCUMENTO N. 6

Attestado do dr. Engenheiro Chefe do Dis-
tricto Telcgraphico

Publica fôrma — Repartição Geral dos
Telegraphos — Districto Telcgraphico do Es-
tado (Io Espirito Santo — Numero vinte e
seis. Victoria, cm vinte e seis de janeiro dc
mil novecentos e doze. Excellentissimo se-
nhor Presidente do Estado do Espirito San-
to. No presente officio encontrará v. ex.
resposta franca, leal c independente aos que-
sitos formulados 110 officio que v. cx. sc
dignou de dirigir-me com (lata de hontem. e
que vae annexo, para que com este possam
ambos produzir todos os effeitos legaes. Re-
sposta:

Ao primeiro item — Estando desde vinte e
tres de junho do anno próximo passado cm
«erviço neste Estado do Espirito Santo, af-
firmo que em todos os logarcs a que me têm
levado os afazeres de meu cargo tenho oliser-
vado grandes e claras manifestações de apoio
ao seu actual presidente, graças ao excepcio-
nal numero de serviçus públicos, dc ha mui-
to abandonados, e que durante a actual ges-
tão têm sido melhorados, impulsionados c
creados. . .

Ao segundo item — O povo cspinto-san-
tense, . principalmente o proletário, só pódc
demonstrar satisfação para com o actual Go-
verno do Estado, porque com o _ grande nu-
mero de obras que por sua iniciativa estão
em execução lhe tem trazido ocetipação bem
remunerada no presente, preparando-lhe pari'
futuro próximo empregos definitivos, nas mui-
'as fabricas ora ein construcção.

Ao terceiro item — Por toda partç por
onde tenho andado no Estado, nada vi que
motivasse ou desse a entender-me que o povo
lem desconfiança no governo do Estado
nem jamais observei medidas de autoridades
nue tendessem .1 coaretar o livre exercicio dor
direitos, liberdades c profissões públicos.

Ao quarto item — Viajando por grande ex-
•ensão do interior do Estado c residindo na
Capital, onde tenho parte da familia. por to-
da parte tenho verificado plcivs garantias e
perfeita confiança na segurança que o Go-
verno do Estado dá á vida e propriedades
miblicas.

Ao quinto i'.'cm — Respondo negativamen-
te...

Ao sexto item — Prejudicado.
Ao sétimo item — Respondo n.;ativa

mente.
Ao oitavo item — Respondo negativamente
Ao nono item — Não. e posso affirmar

lue tenho encontrado muitos dos cidadãos ci-
tados gozando plena liberdade dc locomoção
e de expressão dc pensamento, chegando essa
ao máximo limite de criticas, injuriosas até
i pessoa do Presidente, isso em altas vozos
?ni logarcs públicos, como bondes, trens. etc.
bem como. o mesmo tenho observado nos nu-
•ncros do jornal da pposição que tenho lido

Ao décimo item — Respondo negativa
mente.

Ao décimo primeiro ifem — Prejudicado
Ao decimo segundo item — O único jo«

nal dc opposição que conheço na capitai «'
o Diário do Povo.

Ao decimo terceiro item — Ignoro.
Ao decimo quarto item — Prejudicado.
Ao decimo quinto item — Respondo nega-

ti vãmente.
Ao dec;mo sexto item — Prejudicado.
Ao decimo sétimo iííin — Ignoro.
Aos decimo oitavo, decimo nono. vigésimo

ç -vigésimo prmieiro itens — Tenho estado au
«°nte desta capital, de dezeseis de dezembro a

seis de jane'ro corr:nte, «deixo de resoonder a
e^tes últimos quatro itens. Devo .cmrctanto
declarar que dcpo's do dia seis dc janeiro te
nho notado calma habitual nesta capita! e não
.ia a minima manifestação popular hosí:l á
policia que demonstrasse ter essa corporação
le envolvido em confiicto contra o povo, ma
infestação lílcvíiüvcl ns !_*??'! 5 errin cjtip no
mundo inteiro deante de qualquer demonstra
rio de força, clara ou disfarçada, dos poli-
ciaes armados. Saude e fraternidade. —
Crisanto Leite de M-randa Sá. engenheiro,
i-hefe do d'srricto telcgraphico do Estado do
Espírito Santo. Reconheço •.•-rda'!'.';r' :. fir-
r.a supra do doutor Ch .santo Leite de Miranda
.¦•«_, chefe do districto te'egrapVco, e dou fé.
Em testemunho da verdade (estava o signa!
publico). Victoria, «-inte e seis de janeiro de
mil novecentos e doze. — Francisco Etitrtuiê
Dessanne Estava cilada uma est? ..pilha fe-
•ler. no valor de trezentos ré:s. devidamente
;nuti*Í2?v_la Estava ao la-lo um carimbo com
»»«• «•"Sn:ir,res dt7t*res: Fran?:*.cc Etiennp Des-

Ti'-, primeiro ra^elíião. r.fí cia' do repstro

o que sc continha no dito documento que nic
foi entregue para. ser'. reproduzido, cm fôrma
lega! c authentica, ao qu.-ü nic reporto,, c de
onde fielmente fiz extrahir a presente Publica
Fôrma que conferi-com o original c achado em
tudo conforme dou fé, ao3 vinte e sete dias «Io
mez de janeiro de mil novecentos c tloze. tendo
feito entrega desta e dn dito original ao por-
tador. Eu-, Francisco Etieiine Dessanne, ta.
bellião que subscrevo e assigno em publico e
raso e de tudo dou fé. Em testemunho da ver-
dade. Victoria, 27 dc janeiro de igra. •
Francisco Etienne Dessanne.

Concertado por mim tabellião. Victona, 27
de janeiro, de HJ12. O tabcllião, Simeão Mar
chado Bittencourt.

DOCUMENTO N. 7

Attestado io dr. Inspector da Saude do Porto

Publica fôrma. ' Inspectoria de Saude do
Porto do Estado do Espirito Santo. Victoria,

,26 de janeiro dc 1912.
IBuio. cxmo. sr. dr. Jeronymo dè Souza

Monteiro, D. D. presidente do Estado. —
Accnso a ultima circular-dc v. cx., a qual passo
a responder:

1*. Sempre desde o inicio de seu governo fo.
ram apoiado... seus actos governamentaes, mor-
mente por estes que hoje lhe morem guerra,

a». Sim.
3 . Pelas manifestações promovidas pelos

que hoje o combatem parece não ter havido
interrupção do exercicio de liberdade e profis-
soes, o que pesso affirmar não ter havido,

4*. Sempre proporcionou e gozou da con-
; fiança geral do povo espirito-santense, a3
donas de casa que tendo água, esgotas c luz,
podiam desassombradamente .exercer complc-
tameute as funeções de zeladoras do asseio c
hygicue do lar doméstico.

5°. Não tenho noticia até hoje.
6°. Btcjudicado pela resposta do quinto.
7°. Não tenho noticia, mesmo porque, sc

tal tivesse havido, a cidade é tão pequena e
tão ciosa de novidades a sua população, que o
facto teria chegado ao meu conhecimento.

8". Não tenho noticias, a não ser que o ca-
pitão ícuente A. Reginaldo Teixeira, trou-
xera comsigo para o interior do Estado, pes-
soas aptas a-taes funeções c para aqui dizem
ter chegado com. outros companheiros do dr.
Getulio dos Santos, pessoal de tal' laia.

9". Não tenho sciencia, tanto que os qnc pre.
tendem subverter a ardem no Estado e preten-
dem, com a intervenção federal, conseguir seus
intuitos, isto é, galgar o poder, fazer meetings
nas praças publicas e nisso não são perturba-
Ios, e quanto a alguns dos. impetrantes, como
Carlos da Silveira Aguirre, que julga scr Carlos
dc Cerqueira Asuirrc, meu parente próximo,
não tem residência aqui, não tem estado ha bas-
tante tempo aqui e mora no Rio dc Janeiro á
praça da Republica n. 69, Deposito Publico —
e ahi exercita sua actividade, assim acontece
com o dr. Carlos de Souza Fernandes, que ha
pouco tempo aqui esteve em exercicio dc sua
profissão, requ-sitou por intermédio do Juiz Fc.
deral, para cumprir um mandado de apprehen-
.são,torça- estadoal.esta lhe foi fornecida e daqui
saiu sem a menor eoacção em sua liberdade c
sc foi, como sc referiu, não- foi pelo governo
Ia Estado, mas sim por quem s. s. dizia ter
maior força do que tudo, por vestir calça en-•camada; quanto aos outros referidos só desen-
volvendo aqui a theoria do medo estabelecida
par Gustavo Lebon, na sua psychologia poK-
tica, poderei explicar a im-pelração da grande
medida salutar a favor da liberdade e tão mal-
oaratada neste paiz, cm que os intuitos cgoÍ3-
tas não encontram freio nem ua moral, nem
no prestigio adquirido.

10. Não tenho conhecimento.
11. Prejudicado pela resposta supra.
12. Existe o Diário do Povo.•13. Não.
14. Prejudicado, 'pela resposta suprai.
15. Não taiho noticia.
ifi. Prejudicado pela «resposta supra.
17. Não, tanto era as manifestações ao Dr.

Gctulo dos Santos, mectings, recepções aos
Srs«. Barão de «Moitfamlim, Moniz Freire,

ArisifJdBS Guaraná c outros de menor iin-
porir.aicia-, que a«_U!Í aipontain c. sau acolhidos
pela opposição.

iS. Nada sei sobre este ponto, por haver
clregach) tainde ao ponto do conflicto, mas a
primeira notica «pie tive, estando Junto coou
o Di. Joirfroy, foi que, logo que o promotor
do meeting chamiou de iiefastio ao aiotual Go-
verno, o cidadão Pedro Lyrio protestou, di-
zendo -que esse Governo nos lhavia «laido água.
esgoto e luz e desse protesto proveiu a as-
gressão, sendo fenidos alguns cidadãos, en-
tine elles dous ou ires que nada tinham com
o que se .passava, eram simples transeuntes.

19. Não 'tenüio conll.ec.men.to. .
20. O restaibetecimonito da, ordem foi inime-

diatOj tarato que a <_da_e cnlirou om sua pa-
caitcz flial»lual.
21. Sim. A'MÍm penso iian*cr rcspond«Ido

cabalmente a todos itens por V, 'Ex. esta-
belecidos.

Saudações. — Dr. Antônio Aguirre, Lis-
poctor da Saude do Porto.

Rieconheço «vend.iid«ira a firma iwo do
Dr. Aíttono Ag-irre, Inspactor da Saude

do Porto c dou fé. 'Eni testemunho da ver-
d.fdi<.. Victoria, 2«5 de Janeiro de 1912. —
Francisco Blienne Dessanne. Contém luiin
e3;fnpilfci 'ft-onal de IrcspMos 'réis, devi-
«lamente inutilizada e o signal publico. Era
o que se contiwha em o docuinueiito que foi
aprcuemado para sor rcproduz'do por copia
legal c autbditica e ao qual ntc reporto, ten-
do do •mesmo bom «e fielmente cxtrahidq a
presente pitblicafonna, que depois con«feri e
eoncorlvi com o origina! c para drl!-o cm tu-
do conforme a subscrevo e assigno em pu-
1.1'co, enitreigtwrk» ao portador juntamente
com aq*.:«ll-c dr«to original, do que dou fé.
Vietora; 27 de Janeiro de 1912. Eu Símão
Machado Billencniirl, tabellião que subscrevi
e assigno cm publico.

Victoria, 27 de Janeiro dc 1912 — SVhiiTo
Miv-kado Bittencourt.

Conferida e concíMiIada por «nií«m t.ibelüão,
do que. dou fé. Victor .1. 27 de Janeiro de
1912. Em teslcmuniio. Francisco Etienne Des-
sanne.

¦¦'m
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mal ás pobres filhas deile e roubaram todos . •
os haveres do infeliz Pedro. Ha dias chegou
o tenente Evaristo," com uma porção dc solr
dados, ,e diz o povo que vem o ta] tenehti
pani. concertar a malta. Seguiu o tenente
para S. Manoel do Mutum du Guaxima c lá
começou a matar.a torto e a direito; matou
o pobre velho Leandro c um filho e mais cm-
pregados; ao todo' sete pessoas. Desta vez
parece que ninguém' escapa do raio do' le-
nente, digo, do malvado do tenente; cli-
mesmo diz •• que tu: de acabar com todo o
pessoal da matta; c diz que faz sem snedo,
porque trouxe carta branca do doutor Munia
para matar e csfolar. Deus Nosso Senhor
no3_ valha contra- este maldito tenente.

Compadre,, o senhor sabe o que eslá paraacontecer ao seu velho amigo c compadre;
arranjaram uma iutriga do tenente commigo,
que eu nâo sei como me livrar das garras do
tal tenente.

Nossa Senhora c a minha protectora e eu
tenho muita confiança em Deus. Peço quodè, por mim, lembranças á comadre c- aosseus neos filhinhos.

Seu compadre c amigo velho — Maneei
Domingos. Ramos.

(A letra e a firma estão reconhecidas pelotabellião Lruz Maia),

r.ro rivão do.- protestos de It-
trás. Eílado dc Espirito Sâtito. Victoria. Era

DOCUMENTO N. 8

Segundo attestado dr Iodos °s cônsules, cm
io de Abril de 1912

Gabinete da presidência do Estado do Es-
pirito Santo — Vctoria, 9 de Abril de 1912.

Exan. Sr. Jean Zonzori; M. D. Coim,'1
da Bélgica e Paizes Baixo3 e agente consit-
la«r dos Estados Tinidos «Ia America, do Nort«-

'Nesta C-«pitol.
T«-ii«:lo tido coii-ccimento 'Je qnc á «presen-

ça «do «Sr. Presidente^ da Republica .lem Mr
varias pessoas -deste Estado, c de fura delle
rwdV garantias e queixar-se do que são ni-'-
trot.das c pcrsefrii.-as pela policia á miiiüii
mrleni. veni.,0 appellar r»ara V. Ex. c pnra
os seus dignos colteas, representantes con-
solares de outras nações, solicitando a fine-
za dc me responderem cm um só dooucuoni n
em fórmi» de acta, ás perguntas que abaixo
ro«niiulo:

1* Têm VV. EEx. conhecimento de que
o meu governo, por intermédio da põliçin
«nallrata persegue ou exerce ¦violeuc:as_ con
tra qualquer dos linlbitainícs. desia cidade
ohrig. tk1o-os a retirairem-se por não terem
aouí as («nrantias necessárias?

Responderam — Nenhuma queixa tçm-no.
sido feita por parte dos siibditos debaixo de
nossa juiisdicção de que o Gover.no, por in
.erniedio -li policia, maltrate, persiga . o,«
"xerça ."'olencia que os obrii._c_n a retirar-
se daqui por falta de garantias.

Não nos consta tão pouco que taes arbitra-
-iedades tenham sido praticadas contra qual-
¦„er dòs habitantes desta cidade.

Si attriclos houve em dias da semana atra-
'ida. entre populares, não sabemos si se deve
-.ttrihnir ns mesmos a questões polilicas ou
de ordem particular.

2*. Sabem vv. eex. si a capital esta em
nlena paz c si todos, sem disliucção. cozam
iqui de liberdade de trabalho, locomoção,
nensnmento e mesmo de divertir?

Responderam — Podemos responder affir-
¦nativamente, acerescentando que embora os
folguedos carnavalescos dos quatro ultimo."
-lias tenham corrido bastante animados, não
•êm dado logar ao minimo distúrbio da or-
dcin publica.

3'. As casas commércias, os estnbelecimòn.
¦os industries c banenrios. o trir>s«to da«
ruas. o uin.imento normal de Victoria esta"
-„ não perfeitamente assegurados pelo meu
"overno?

Responderam — Temos perfeita confiança
"os elementos (le que dispõe O governo do
Estado para a manutenção da ordem e ga-
ronfcias das casas coinmc.rciaes, estabeleci men*:
'05 industriaes e bancários, o tra«.s;to das
mas e o movimento no«-mi1 da Victoria. —
'. Zinsen, cônsul di -.'Eora c Paizes Bai-
tos, Aecnte Consular dos Fitados Unido, d*
tVniericn do Norte, c interinamente Gon sul
da An^rn.inha. — Luigi Pettroçchi, recente
•!o Consolado Ttalinno. — Aníniiio Hegner
I c /?¦.. Cônsul da Atistria-Huncria, —
Kriam Barry, Vice-Consul da Grã-Kretanha.

H. Gatine. Acente Consular da França.—
Antônio Pinto de Araujo, Vicc-Consul por-
tuguez.

DOCUMENTO N. 9

Assassinato do nrnaciantc João Pedra e des-
respeito a suas filhas, no município do Rio
Pardo, em 1900.

Sann Rosais de julho de 1900. — Ami-
co Antônio Vivacqna. — Prezado compadre.

Desejo saude a vrtcê e á comadre.
De saude. ,"-iças 30 rro;l,'or, vamos indo

bem. mas mtiito_ clror '.'-s 
p-r>r causa dn^

deseraças que tèm acontecido aqui. no Rio
Pardo.

Aqui. meu ^.mpadre. não ha garantia dc
direito, a g«r.ite fica mesmo de cabellos ar-
repiados ç/im ais descraç^s nue têm havidon«re inC-.j|, 15;.-, p^r.lo !,..!-, n;, ro dia mn

,"' :, pr'-r. I.-,jo Pe !to. ij.i-. tinha um ai -
gccici na Florcsti; inda por cinia fi_oram

DOCUMENTO N. to

O delegado da policia Joaquim, Gregorio dt
Fonseca nega-se a fazer auto de corpo de
delido, cm Rio Pardo — Janeiro de 1901.

Tonte, 14 de janeiro de 1901, — Amigo e
senhor Manoel Domingos. Sinta muito b seu
-pffrimcnto por intriga do hespanhol. Eu
tinha pensado que esta vingança era partida de
Domingos Vivacqua, porque você ha poucoteve aqtiçllc negocio do sellim com elle.

Eu desconfio que ha alguma.má satisfação;
puros ji tem soffridó por esses abusos. Eu es-
tou prompto a fazer corpo de delicto, mas não
vale nada.

, Elle vae responder a conselho c não tem cas-
tigo algum. Entregue-se á Nossa Senhora, quebrevemente elle pagará, o v. s. ficará vinga-
do deste desaforo. Mais soffreu Deus. paraexemplo por nós. Disse ao tenente que o sc-
nhor era incapaz dc fazer estas comas; qu»não se offcrecia para estas cansas que clle
pensava que ia fazer, Eu já tani-i pcoviden.cias a respeito. V. >. fique consolado que ei*
fui informado que o hespanhol ficou sem bar-
ha: foi cortado a facão; clle soffreu mais;
isto c o maior desaforo que o homem pôdesoffrer; ficar sem barba e cortado a facão e
saffrer cadeia c facão na corcunda. E' um
exemplo para nunca mais fazer intrigas dc
pessoa alguma. Muito breve nós estaremos
vingados disto tudo.

Sem mais, desejo boa saude á exma. familia,
aqui fico ao seu inteiro dispor. Como sempre,
dc v. s. amigo obrigado, c criado — Joaquim
Gregorio da Fonseca.

(Estão reconhecidas a letra e a firma).

DOCUMENTO N. 11

Carla do delegado de policia Joaquim Grega1
rio da Fonseca, na qual clle dis o que cre-
a policia do Espirito Santo.

Ponte,'3 de abril de 1911, — Compadre G»
briel — Amigo e senhor. Cumprimento a v. s,
exma, comadre e meninas, desejando'lhes boi
saude.

Eu c minha familia estamos, graças a Deus,
sem novidade.

Aqui esteve o chefe dc policia, que trouxe
providencias sobre- os absurdos do Evaristo.
Fica o capitão Alme:da com 11 praças: eu já
não sou mais delegado; o chefe nomeou uui
outro. O compadre deve ficar acau-telado para
não soffrer alguma cousa, pois agora eu não
lhe posso avisar de qualquer vingança que
queiram exercer. Você bem sabe que hoje rão
se pódc fiar em pessoa alguma; o delegado é
João de Freitas Sobrinho, é um boin ra-
paz. Você bem conhece a policia do Estado.
Sem mais, desejo boa saude e a cxma. coma-
(Ire. Eu e sua comadre muito nos rccommen-
damos a todos.

Aqui fico, ao seu dispor, como sempre. De
v. s. compadre e amigo obrigado c criado —
Joaquim Gregorio da Fonseca.

(Estão reconhecida.» a letra c a firma).

DOCUMENTO N. ia

Ccríu do coronel Gabriel Norberto da Silvo,
cm que prova ter clle sido obrigado a
c!«oiií/o»or -Kfl propriedade, familia e ne-
gocios para ndo ser assassinado pelo te-
nente Ewristo e communica o fusilamen-
to de Leandro de Faria e companheiros.

S. Sebastião do Occidente, 14 de julho dc
1900 — Caro amigo e primo Gcraldino dc Frei-
tas — Desejo-lhe boa saude a par de mui-
tas felicidades a todos os seus. Comiuun co
ao primo que nesta data retiro-me foragido
para o visinho Estado de Minas afim de não
perder a^Vldi, po s me acho perseguido pelo
tenente Evaristo. actual delegado deste mu-
nicipio. Imagine que é diff.cilima a emer-
gene a em que me acho ter de ausentar-nie
precipitadamente, deixando minha familia em
sério desasocego dc espirito c a minha pro-
pr cdade á mercê dos bandidos assassinos e
salteadores, que compõem a horda chefiada
pe'o teneute Evaristo, homem de inteira con-
fiança do dr. Muniz, presidente do Estado,
que aqui veiu especialmente para commeltcr
norrores a mandado do sr. pres dente, que dc-
seja vêr este Estado reduzido á miséria.

Ante hontem ass sti o mesmo tenente mari-
dar matar o fazendeiro Leandro Farias, dois
fillios, Pedro Bahiano, um camarada dc nome
Mari niano e outros conseguindo escapar da
emboscada Antônio Leandro c João Grande,
saindo este of tendido. A minha retirada é mo-
livada por ter o tenente me intimado na Gua-
xima, onde sc deram estes assassinatos, para
hoje, ás nove horas da manhã, comparecer om
R o Pardo, afim de responder a uma au_icn-
cia; fui sciente de que tal audiência era para
assassinar-me.

Depois da morte de Leandro, o tenente apo-
derou-se da quantia de dois contos de réis,
que Leandro traz a nas algibeiras. apoderan-
do sc também de dois burros de sella, perten-
centes a Leandro e em seguida foi i fazen-
da deste, acompanhado de seus sequazes, e
arrombando as portas a couce dc carabina,
saquearam todos os objectos de valor que ali
encontraram. Tor todo esse descalabro é res-
ponsavel o presidente do Estado, dr. dr. Muniz
Freire. Peço 'evar ao conhecimento dos nos-
sos parentes dahi, o que acaba de sueceder
comm go e a emergência cm que me acho,
pois, si infelizmente chegar a perder a ««ida
em alguma embescada do tenente Evaristo
e seus sequazes. o único responsável é o
sr- Muniz Freire. Adeus. Abraca-lhe o primo
amigo c criado. Gabriel Norberto da Silva

(Estão reconhecidas a letra e f.ruia).

DOCUMENTO N. 13

C_,-/_ do coronel Gabriel Norberto da Silva,
escripta de Minas confirmando a ante-
cedente e coininunicando a fuga de ou-
tros fazendeiros.

Lavra da Bôa Vista, municipio dc Carait-
gola, 28 de setembro de 1900- Presado primo
o amigo Gerad no Avelino dc Freitas. Sa-
udo c dcsejando-lhe saude c felicidades e a
ledos ns seus. Quanto a mim. vou vivendo
com alguma saude, porém, seriamente preoc-
cupado pelos ineommodos de espir to devido a
scr forçado a retirar-me foragido do meu lar
afim dc não.ser victima das perseguições da
fera tenente Evar sto, autuai delegado cm
co.T.i-.-sãÔ v.o Rio Pardo, o qual já tendo fei-
10 naquélle municipio diversos assassinatos,
precedidos da maior brutalidade, tem feito
todo o empenho para assass nar-me, pois, di-
versas vezes já me tocaiarám nas immediaçõcs
do rio José Pedro e foram em minha casa
espreitar oceasião, imaginando que eu já ti-
vesse escondido. Imagine os (liffieeis transes
pelos quaes eu c 111 nha familia temos passa-
do nestes dois mezes! E quem é responsa-
vel por todos esses factos? É' o actual gover
110 do dr. Muniz Freire, que dispondo da ca-
fila de facínoras e salteadores da ordem de
Ev.iri.-to e outros entendeu de mandar 1 li-
minar a vida daquelles que nunca pouparam
sacr fieios para acompanhar a sua ool-Itica.
como eu, o coronel Ramiro dc Barros c ou-
ros. Ila dias passei cm Sanlo Arton o do José"•cdro. onde estive com o meu cunhado Por-

cino da Luz c mais dois fazendeiros rcsi-
dentes no Cobrador, e tanto estes como Por-
cino também sc achavam foragidos para não
p_rderem a vida, ou para melhor dizer, não
cair nas garras do Evar sto. Eu tenho tido
enorme prejuizo co:n a minha retirada, mas
ainda ass'm nederei julgar-me fel z, se escapar
da mira do respeitável facinora Eyaristo_ e
seus inseparáveis companheiros dc correrias,
Manoel Affonso Ribeiro, Francy™ Serra-
dor e outros; bandidos estes apoiados pelo
dr Muniz Freire, actual presidente do Est.y
do do Espirito Santo. Estou viajando ha dois
mezes c tanto, viagem sem dest no, aEim de
r.ão ser apanhado por esses bandidos. Adeus.
Peço aeceiiar minhas saudades e tmnsm.-
ti!-as-<a todos os seus. Abraca-lhe o primo e
ainivo, obrigado — Gabriel Norherfo da Sil-
va. A letra e tirma catão feCoiilmciJas. '

DOCUMENTO N. 14

Carta do coronel Gabriel Norberto, do Alto
Jcquitibâ. ¦ Minas, a Basilio Lopes Pimen-
Ia. pedindo paia coinmenicar factos para
a Viciaria e dizendo-se foragido.

A!.o Jcquitibú. Miila»,, 10 dc abril de icoi.
Presado amigo Bás_'o Lopes Pimenta. S.-.u-
do-o c a iodos os seus descjandò-lhcí bem
estar; Como o aniigo já deverá ser sab-dor,
1:1a minha uli:,ma carta, venho cnmmuni-
q-ir-lhe que me acho ..ctoalmente aqui dr

¦ «.*¦ -1 *-.:•;p :• f**7**T.i-.. do meu am-i-O co-
rr--' Pinto de Assumpção, c até hoje o
ceados da; coisas não .melhoraram, ainda.
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devido achar-se continuando em Rio Pardo
tk permanência . do tenente Evaristo, chefe

. da horda de facínoras c salteadores, apoia-
dos pêlo governo do sr. Muniz Freire. Eu

! lia cinco mezes mais ou menos me acho pri-
rado de regressar á minha casa porque o
tenente deseja a todo o transe assassinar-me,
bem como o meu cunhado ; Porcino e ou-
tros'que como eu tambem se acham foragi-
dos. Peço encarecidamente ao -bom amigo
levar taes factos ao. conhecimento de seus
amigos, em Victoria,' e pedir aos mesmos
para providenciarem com urgência para a
retirada do tenente Evarlsto, actual delegado
em comniissão tio Rio Pardo, onde cimli-
níia c rcpròducção dbs assassinatos, espan-
cameritos e assaltos ás j propriedades alheias,
sendo o chefe da horda dc taes bandidos o
mesmo tenente Evaristo, que é ali apoiado
pelo Governo do dr. Muniz Freire, único rc-
¦ponsavel pelo deplorável estado em que scacha o infeliz municipio do Rio Pardo. Devo
dizer-lhe que as reclamações levadas ao co-
nhecimento do dr. - Múniz, relatando * tão la-nicntayeis factos, oceorridos em Rio Pardo,tem sido olhadas com indiffercnça. Espero
que o bom amigo tomará toda a consideraçãosobre o pedido que lhe faço, pelo que muitoagradecido lhe ficarei, e aguardo receber omais cedo possível a sua resposta communi-cando-me o resultado dc sua valiosa inter-venção neste sentido. Pedindo acceitar mi-nhas sinceras reconimcndaçõcs tenho o pra-zer de subscrever-me como sempre seu amigomuito obrigado — Gabriel Norbcrto da Sil-
va.i „;

listão reconhecidas a letra c firma.

DOCUMENTO N,

Falia dc garantias no municipio do Calçado,
cm 1903

Calçado, 25 de agosto de 1903. — Meu
querido irmão Augusto Nunes — Saudaç5es-' — Hoje, pelo nosso sobrinho Juquinlia Quin-tao, recebi lua carta chamando a minha at-leiiçao para um artigo que mandaste publi-car em um dos jornaes de Campos, rciatan-do os factos aqui oceorridos. Não sei si fi-zeste bem. Na situação cm que nos achamos,completamente sem garantias, muito arriscas-te em descrever os factos monstruosos do des-apparccinicnto do nosso irmão, pois que aotliosidade implantada no Kstadoi pela poli-tica do dr. Muniz Freire, pódc arrastar-telambem ao cannibalísmo dos Evaristos, Amo-rins, Barbosas, ele. Acho prudente silenciar
quanto a responsabilidade desses bandidos, naautoria de tantos crimes praticados 110 nossomunicípio, porque amanhã não te arrepende-ras certamente dc haveres sido prudente.J-ciis vingara por nós, visto que a justiçaila terra avi!ta-sc mais uma vez. Adeusquerido irmão. Queira acceitar nossas visi-tas. Do teu irmão e amigo — Carlos JoséJ\ tttt CS,
r (1i'et"r, -1 finlm «conhecidas pelo tabclliãoCiu-ns flubatít, cm setembro dc 1911).

DOCUMENTO N. 16

U falta dc garantias uo municipio do Calca-do, cm janeiro de 190.5, sendo as persegui-çoes movidas pelo jttis de direito comsciencia e annucncia do chefe de policia.
Tio Mourão. Recebi sua carta c fiquei sa-

jsicilo sabendo que minha tia acha-se me-inor de seus so.f.iinentos. ,Antes do seu pedido já tínhamos tomadoas providencias necessárias sobre os livrosdeixados por meu irmão Chico Nunes, mnsioi dotado, porque do modo que nos achamosnesta villa, nüo podemos fazer nada.Nao lemos garantia du nada e si formoslazer opposição podemos tambem sor victi-
¦Corno o tta-Aior sabe, n liypothcca é de6.000?, e o Sr. Capitão L-Vim-i-ico tomou conta«la fazenda c todos os bens, mesmo fora (..'hjipüi-lieca c da Uz na do Bom Jesus, dandoprejuízo ao «onstritclor Vinhas Coutinhas.yuan Io ao que o senhor diz, .para pedir provi-uencittrao Governo, é inútil; sinto que o sc-iilioi; na.o cs.cja residindo neste Estado, paraavainair o quanto soiff_i_iiios.¦'.Mista que querem -matar o Angtis.0 porque«Hc tem falado muito contra o Covcmo; jáIiie dei consuilio para ficar calado e cllc nãoenter ouvir; acho bom que o senhor escreva acllc peitado para não scr inipmtdente. O se-nhor ahi 110 Rio não tom uma pessoa quepossa intervir perante .0 Governo deste Es-tado, paira evitar tanta barbaridade? Estouvendo que tcniio que me mudar para o Ou-«¦angola, porque não tonj.o coragem de fi-esir nesta terra; não socego, aninha famil"11vive chorando c esperando .1 qualquer horasoífrer par paute d-o ip-Iiciánraito,.. Dizem

que o juiz <!c Direito é quom move tudo, isto<lc ac.i~-.lo co mo Chefe dc Policia c >o Pre-s~l~tilc do listado.
O seníior já deve saber do 'bárbaro 'assas-

suiató dos dons lic_p..;i.iúcs c o que fize-
pn com o pobre J.-,v'u.'ho Plácido que atéhoje cst.i imprestável. Quando tiver--.q$3 niec-Krev.r, sU-Siriptc a caria .para AnloniotiUmiarnes, 110 liom Jesus, para evitar, algti-ma coi'JS-1, n-eâiio porii-uc è oiide sempre vou;iiao tenlio ido na villa para não dar oceasi-So. Surto muito ter uma fasiuilia tão grandee calar devendo se não fosse isto já me l.n_iaraspado d_-.-|ii!. 1'cço recoiimié-slar á lin An-tui.ha por nós, e. aoecife abraços do sobrinho•_)i_r4-, ..Kr.T_ki.-ido — Carlos José Nunes.'listão recói-jlrecHas a let-ira e 'firma.)

DOCUMENTO N. 17
Assassinato do fazendeiro Joaquim de SousaJ.uuít. em 100-', ri» Calçado e expulsão doAdvogado Paulino Dir.-ul e do sr. Fcrnan-do Silva.

paz,
'Amigo Frai-.sis.o Andrade — Desejo

6aii.li; c 1-ranquMlrJad'Í! d-e c_r.;>:rii_.
De .posse dn sua carta, lia dia., recebida

per.-riinlr.iulo-mc solire os fados tll'i!t!.iiiici.i.'eoecoOTidos, tet-iho a dcclarar-liie o seguintefacto al.i_r.ii.i.i.1e ilo assassinato de Joaquim dc
S-Ç-int l.inia pela poli.ia do Estado coiiiiii-iii-lia-la pelo b-.t-rib.iro Tcnciite Evaristo; ciiíiipíc-nic asseverar-lhe a V-_t_.ir.__ deste oriiiic lie-diomlo praticado traiçoeiraiiietitt; ;h-I0 irptini-
ífttadp do Sr. Muni. Erri-re, iiiíelizinciilc
nçtuál Presidente ilo Estado; d_\_ ainda per-durar ua sua leiiibranç., o iiaiiiiiKiito em -j
Iiora.. <:lo advogado Páulino Olival c dc Per-
•uiÍkIÍ. Silva, ambos jir&p.riatarios nesla villa.
list-avam aqui o, d. uma hora paia 'otitrn,
_..;'li__iu o grito raiicoro..o do Tenente Mari-
mino; acompanhado de praças armadas esctir-
raçaiido-05 de nosso meio, d<.i.xa,tiilo fa-iiil',.
e bens á disposição da policia; não sei até
«pe pinto oliogairão os disparates c ai? pene-sondes da lei e do direito dã gente desta
terra .ifelici-tai-la pelo Dr. Muniz.

Sinto bastante íer de ver c ile ouvir tanta
coiía que a minha .insirucção e a minha cons-
cii ii-.!.-) rópcllém,

llreveiiiente irei até ahi e então é que pode-ti_i contar todos os poriii.nòrcs. Queira accer-
*~r a visita d-o velho ainiito e ciindo, liduardo
Vjclúrino .RibcirP.. Calçado :.[ de Julho dc
100-!.

(Estão reconhecidas .1 letira e firma).
DOCUMENTO N. i3

Koticia do _ assassinato do fazendeiro
cisco Nunes —- cm 190J

Fnui-

'Villa do Calçado.
Tio Mourão, desejo que- esla lhe
c a todos os seus gozando saude.
nic o senhor pediu-me, boje é queso informar mais ou menos sobre

r3 de janeiro dc 190,1.
encontre
Confor-

_!n; pos-
mort

do (io Cíiico Niiiies; No dia dois deste fo-tnos stirprclieiididos com a noticia de qneCinco Nunes estava morto na estrada quevae desta villa a Palmital. o que tinha sido
assassinado pela força publica, e ordem docoinmniidaiíte da mesma. Chico Nunes foi
preso 110 dia 31 do passado, cm sua própriacasa c. sem a menor resistência; porém, an-tes. do saírem com o preso lauto este comoa familia, pediam garantias de vidr.;- parasua pessoa; o que pronunciam, dizendo querada aconteceria, o que a prisão era ape-tias para averiguações policiacs. Porém, lo-
go que passaram a povoação do Palmital o
çommandaiite da foiça mandou parar ChicoRimes o disse .1 este: Sabes que vacs mor-rer? Unco Nunes, nesse momento de angus-tia. cansou de pedir que !lu> poupassem avida, irias de mula valeu! Eoi assassinado!Assassinado depois dir preso c conduzido ágrande distancia sem a menor resistência'.'»,„;!! 

_,'|l,e sc! ;,lá;aROra' 1-"1 "«'a disto.creio que scra tambem responsável por estesfactos o sr. Presidente do Eslado? Xão achao senhor? Sem mais, rccomniendaçõcs e dis-ponha do aníigo grato. José lfi!moge'Sdè.t-lao reconhecidas 11 letra c firma.
DOOCÚMENTO N*- 10

Depoimentos do dr. Pedro Americano aocoronel thcophilo Lobo sobre os oitenta-dos coiilrn o fazendeiro Francisco Xunes— em Calçado.
Na Çliefatura de PoIJpfa d,-. Est.-,-;ln acham-•e arrliivndos us docuiiieiiios sesuintes:1°. Uma petição de Françjsçó josé Nunesbrasileiro, agricultor, residente na villa doCalçado, ao delegado de Policia do mesmo lo*

gar. para que fossem intimados os srs. dr.Pedro Americano Corrêa, Tlieophilo Virgílio
Lobo e outros, afim de declararem o que sou--CSsoiii sobre o facto dc ter ido áq_jclla villa
um alferes de Policia, coíihceíilu por Amo-
rim, vestido á paízana c acompanhado portoldados tambem á paizana, com o fim dc as-
tassina!-o a mandado do Governo do Esta-
do, sob pretexto de prender criminosos nue

. _ mesmo alicies dizia estarem lioniisiadós
Ba alludid.-i fazenda.

Intimado, o dr. Pedro Amçricaiio Corrêa
(Jcpoz o seRuinte:

— Om* a ii; ,ic agosto de 1901, achando-
ff. n.a. fazenda do_ ieiicnte-corpnel Theophüi,
Virgílio Lobo ouviu ser o mesmo chamado
por uma criada uue lhe aru-unciou a presen-

ça á porta da fazenda de dois' indivíduos _
procura «e serviço; qtte o sr. Tlieophilo rc-
spondèu ter effectivamente sendço de roça.
Transmittida a resposta, voltou a criada coni
a declaração de que os dois indivíduos que-riam falar-lhe pessoalmente. O s"r»-.T_ic6-
philo retirou-se então da sala, indo ao en-
contro dos dois ¦ indivíduos, regressando dez
minutos depois, acompanhado de um delles,
de estatura regular, robusto, moreno, bigodes
bastos e pretos, • cabclleira preta, trajando
roupa-de casemira sovada, descalço e de cal-
ças arregaçadas, com o qual sentou-se, mais
elle testemunha, & mesa do almoço, duranteo qual o mesmo indivíduo conversou desem-baraçadamente e Je maneiras não própriasnos homens simples da roça, o que muitaestranheza lhe causou.

Findo o almoço, elle testemunha transmit-tlu». .a parte, suas desconfianças sobre o re-ferido indivíduo, ao sr. Thcophilo, recom-menda_.do-lhe cautela com semelhante traba-Ihador dc roça assim bem apessoado e fa-tante.
A" vista disso o sr. Thcophilo decla.rou aelle testemunha cm tom muito confidencial se-rem justas as suas apprehensões, pois de facto,o indivíduo não era trabalhador de roça e simo alferes Amorini, coanmandánte do destaca-•mento policial em S. Pedro de Itabapoana, o

qual, juntamente com sua ordenança, disfar-
çando tinham ido á importantíssima diligencia
ha villa;, Que então elle testemunha declarouso sr. Thcophilo ter fesolvido mandar ou ir
pessoalmente avisar da presença desses doisagentes da_ força policial a um seu amigo doCalçado « implicado cm um processo crime deferimentos leves, pendente de sentença con-demnatoria do juiz de direito da comarca.

O sr. Tlieophilo oppoz-se fortemente a isso,dizendo não ter o alferes vindo para capturado amigo delle testemunha, sob sua palavra dehonra. Depois, ttvso, estando todos trcs reuni,dos, elle testemunha, o sr. Thcophilo o o alfe-res, este perguntou a Theophilo se elle teste-munha era pessoa de confiança, sendo-lhe aresposta affirmativa.
Então o alferes, que dava pelo nome de Ma-rioel, declarou a elle testemunha ser o alferesAmorira, commandante do destacamento em SSoPedro e que ali estava disfarçado devido ádiligencia que vinha fazer em S. José_do Cal-"çado, e que consistia no seguinte: sob o pre-texto dc cffectuar a prisão dc Bezerra BelloCigano e uns hespanhóes evadidos da cadeiade Victoria, e homisiados na fazenda dc Fran-cisco Josc Nunes, propunha-se a liquidar omesmo Nunes, pústula que muito i_.commod.ivaao governo da Victoria, para o que havia sidoenviado dc encommeitda como destemido, econtava para o bom exito da empresa com osseguintes elementos: suai of-lenança, peritaem 14 mortes á faca, 16 praças dos destaca-mentos de S. Pedro, c 300 paisanos. Declaroumais que, antes de começar a execução, pre-cisava dirigir-se a Calçado, estudar-lhe a to-

pographia para bem operar e entender-se comoutras pessoas, ás quaes vinha recommcndando,nara o que pedia ao sr.. Thcophilo animaes ouma pessoa para acompanhal-o. E11trc1ue11.eschega a fazenda o sr. José Antônio de Lima,
que elle testemunha mandara chamar para cor-tar-lhe o cabello. Antônio dc Lima perguntoua elle depoente quem eram aquellcs que se acha-vam na fazenda do sr. Tlieophilo, e que ao seencontrar com elle lhe fizeram duas vezes si-
gnal dc silencio e a quem disse cotihccer, semse lembrar no cmtanto quem seria.

Mais tarde, findo o jantar, José Antônio dcLima chamou á parte a elle testemunha di-zendo-lhe já ter conhecido o homem, que erao alferes Amorini, de S. Pedro, que, certamen-
te, 'vinha prender a José Grande, ao que elledepoente respondeu então dizendo ter vindo omesmo para assassinar a Francisco José Nunes,
a quem pediu a José Antônio de Lima para ir
avisar do que se projectava. O alferes, sa-bendo por elle testemunha que havia sido co-
tidhctdo por Lima, quiz, etn a noite desse mes-1110 dia, dirigir-se para Calçado e dahi para afazenda de Francisco José Nunes afim dc ic-
var a termo a sua missão, 'visto "já estar o
sacco abcrlo", e que por isso modificaria o
seu plano, indo pela madrugada á fazenda de
Nunes procurar serviço, devendo sua ordeuaii-
ça cntão_cravar a faca, até o cabo, cm Nunes,

Em vão, elle depoente c Thcophilo procura-ram demovel-o desse intento, sendo que, sa.bendo que já eslava conhecido no logar. dc-
clarou o alferes ter modificado mais uma vez
o seu plano, da seguinte fórmà: ficaria alguns
ditis na villa, procuraria meios para que Nunes
ahi viesse c então faria o serviço. Kffcctka-
mente, abandonou a fazenda, indo para a villa.

Após tres dias voltou o alferes Amorini á
Fazenda, já de viagem para S. ,Peilro, las-
limando não ter podido levar a effeito sua
missão, visto ao chegar á villa já todos sa-
bercni quem elle era; que não eslava, po-rem, desanimado e appellava para o ultimo
recurso que tambem lhe falhou e foi o se-
guinte: procurou appròximar-sò de Nunes
por saber que este se achava na villa paraassistir a uma missa, realizando-sc o encon-
tro em casa do bacharel Christiano Vieira
de Andrade,

Declarou que ahi, por diversas vezes,, ao
affirmar a Nunes ser mentira tudo quantodiziam a seu respeito, tivera ímpetos decravar-lhe a (aca, mas qne a sala sempre seachava cheia dc gen.te, que o lync_i_.rii.in,
por cerlo. Disse ainda o alferes que regres-
sava a São Paulo cótil.rariàdissimo por lhe
lerem falhado toilos os planos, o que acon-teceu, tendo o referido alferes deixado a la-zenda no mesmo dia, após o almoço. "

.Tlieophilo Júlio Lobo, natural dc Minas,lavrador, residente no mesmo municipio deCalçado, casado, depoz o seguinte:"Estava em sua fazenda, almoçando como dr. Pedro Americano Corrêa, e suas fami-lias, quando uma ciiadinha lhe veiu avisarestarem 11 porta uns homens quo o chamavam.
Chegando á janella, viu 110 meio da escadadois liomens a quem perguntou quem eram:tendo como resposta . serem do mundo'. "
Dizendo nao ser isso o qne perguntara e srnionde moravam, foi-lhe respondido: " MoMundo ".

Que. os mesmos indivíduos perguntaram ao(lepoonte si estava só, ao que, tendo respos-ta afiirmaliva_, um delles aproximou-se cdisse ser o alferes Amorini, cõniínaiiilanle dodestacamento cm São Pedro, disfarçado cmtrabalhador, com o nome dc Manoel, serra-dor, lendo vindo ao municipio cm importan-tc incumbência, trazendo carta branca doseu cliofç, único com quem se entendia, não
prestando obediência a delegados de roça.I'.lle depoente convidou então para entrar aalmoçar, 110 que foi allendido. Durante o al-moço o alteres narrou muitas bravatas c va-Icniias suas, sendo que depois, a insistentes
pedidos do alferes, foi com este paia umquarto conferenciar;

Ahi, Amorini disse ter vindo da Victoriade cncoiiinieiida, com carta branca do chefe
para assassinar a Francisco José Nunes, uafazenda do qual estavam asyladqs vários cri-nnnosos, evadidos; quo si não pudesse assas-sinar Nunes na egreja ou conversando eom
qualquer amigo (serviço para o qual tinhasua ordenança, autor do 14 mortes), bombar-doaria a fazenda delle Nunes, para o que ti-nha ao seu dispor, vindos da victoria, 4.800balas, 16 soldados o 300 paizariòs. Depoisda conferência, sobre a qual pedia muito si-gillo, o alferes perguntou si o dr. Pedro Amo-ricano. era pessoa de confiança, tendo respos-ta affirmativa. '

Depois, na sala de visitas, ao voltar dcuma pequena ausência, encontrou o dr. Po-dro Americano, já sabedor do facto, por lheter o alferes lambem relatado tudo. Oue oalferes continuou a discorrer sem reservasobro sua missão, pelo qne desconfiou nãoestar o mesmo cm estado normal.
. Perguntado Yiiitida ,0 idepoente declare:,

que o dr. I odro Americano se iiicõmino .oucom os disfarçados trabalhadores por siiiíiiiirser encomnienda para uni seu amigo quo os-lava Sendo processado.
Que, quando o alferes soube estar dosco-¦jerto o -seu plano, ficou furioso, preparai!-i.o-so, para com sua ordenança, seguir logopara a fazenda dc Nunes, sendo disso dis-suadido polo depoente. No dia seguintecom a ordenança, o alferes seguiu para âvilla, ambos a paizana, acompanhados porum empregado, da fazenda para apresentai-os a Jpse da Cosia Lisboa, genro do dépocn-

ç, em easa ilo qual hospedou-se cerca do qua-tro dias, voltando após esto prazo á fazen-ila do depoente, em retirada para S. Pedrorelatando, então ao depoente os motivos dèlerem sido frustrados os seus diversos pia-nos, sendo q ultimo oecasionado por suppórlazer o serviço, mas não poder cornar \icto-na. 0
I.Vam.o com Francisco Nunes c mais pos-soas no escriptor o do Dr. Chrislir.no Vieira,omle contou casos que d_p___:_m dc acenospara. cm uru desses lançar mão do punhale craval-o em Nunes; viu porém, o numeroie pessoa'., existentes na sala c então compre-hcndci! q„e, sc tal .izesse, certamente serialync-iKi/Jo.
Disso ainda, o dc-poente que a sua fazendacor.amcnte foi a preferida, por ser elle de-poenlc inimigo de Nunes, e que para si o Al-feres nao troiixo cana alguma de .presen-

~iii mt,\pimm«mJllVÚrsmtaãZPitmxx. _rr_nJB_ j» ¦

serviço, porvdo-o ao par das scenas pratica-das pelo tjnranmo .Tenente Evaristo José déLitra, as quaes causam horror ao coração maisendurecido.
No dia 9 <_« Julho c3i«gou em casa do Co-W-iel, Gabriel Nomberto da Silva o Tenente

Bvaffisto, acompanhado d« sete praças, pedin-oo-lBe aradliopára .rom _S, Manoel do.'Mu-tum para pretidepem os Jagunços qtie nessélogar faziam absurdos e' que jB_tc_»di_im as-sassimái- Uandro "dê 
Faria «'.outros.-'O Sr."Coronel Gaibriel No. berto «Jn, Silva, não só

para a*tenJder ao pedido daquelle offcial emaas amda para obedecer ás om___i de S.Ex. transmiwinlaa vc_4uim«nte peto mesmoTenente,-reuniu o numero ét 43 íomens «dotambem Leandro Antônio de Fatio e _éusftaos e o mesmo Coronel Oai-riel com séiistubos; mal saliendo elles que, so' enn-ez deacompanhar um -fficial que tam amor á dis-ciplàna, acompanharam um traidor, um fal-«mo, e a razão é que, quando se foram ap-
VToxmamo do logar onde estavam os refe-««KW jagunços, ouviram a voz do iWonteEvaristo^ "Em nome da lei dtponham asarmas ; isto para o grupo nue acompanbaira,sendo toso attemlido.

Dopostas as a.nmas aqueile official fez umdiscurso, que foi (principiado pelas seguintese textuais palavras: "Está vendo, Sr. Ga-oriel como c que se faz tuna empresa. Iguala esta nunca você fez, diamíi-se isto serviçoInapo, bem feito c acabado."
Continuando então, dirigiu o mesmo Tc-ente ao Coronel Gabriel ipa-a.-Tas tão gros-seitas c uninoraes, que não as posso aqui dcs-CK-ver... Depois do discurso feito, o Tcnen-te mandou nos jagunços que cseoHicssem quaesas pessoas que deviam ser mortas Iveja V. iEx. que lio-rrort

Os jagunços __ío._elr..rm, ísram_diata~ieateUcanaro de Faria, soas f lhos, Pedro Eaihianoc outros; alguns conseguiram fugir, saibcmíoeu porem ao certo, que 'foram ni-itas sete
pçssoas.

Antes disto o Tenente Evaristo dirigiu-seao Coronel Gabriel (bom entendido, depoisdos insultos dirigidos que já referi) e disse:br. Gabriel e seus filihos retirem-se porquedesta vez anrela lhes posso salvar a vida, ape-zair das ordens expressas do Governo paratirar-lh'as. -...¦-.•-
. ° <-,.,cfF dos jagunços é Ozorio Rodriguesde. Oliveira, indivíduo dc más qualidadeso_ qual, garantido pela ordem do tenente Eva-risto, nâo só matou como contünua fazendohorrorosos absurdos. Consta aqui que o te-nente Evaristo remeltera para V. Ex. um autodc resistência re'at'vamcnte aos factos deMutum; mas, V. Ex., para syndicar da cer-teza e para verificar que do lado de Lean-dro de Faria não houve resistência alguma,bastara mandar um official imparcial, de in-teira confiança de V* Ex. áquella localidade ] -** "¦»" ui- »¦ **•*. •uj-.i.u.t iULuiiuauf

para tornarem-se lúcidos os factos; na cer-teza de que V. Ex. encontrará perfeitamenteo^ contrario da informação do tenente Eva-nsto. Desculpe-me V. Ex. o te!-o importunado.Com subido apreço e estima sou de V. Ex.criado, attento, venerador e obrigado — AnlonioAugusto da Silva Cardoso. Santa Luzia doCarangola, 17 de agaosto de igoo".

DOCUMENTO N. ax ,
Diversos telegrammas trocados entre o Che-

fe de Policia c o Juiz de Direito e Dc-
legado do Cachoeira dc Itapemirim pro-
ram que cm Victoria eram conhecidos
os ailentados praticados pelo tenente Uva-
rislo 110 svà do Bslado.

Telegramma do Chefe 2c Policia ao dr.
Juiz de Direito dc Cachoeiro de Itapemirim,
em 16 de fevereiro de ip", do teor seguinte:'"Combinei com Pinheiro Junior nada resol
va questão Uio Pardo, sinão depois ida da-
qjiclle a essa localidade* Convém aconselhar
Fonseca cv tar attrictos com tenente Evtiris-to, cuja retirada Rio Pardo por Fonseca pe-dida não convém — Chefe de Poi cia, Bsle-vão Siqueira .

Telegramma do Chefe de Policia ao te-
nente Evaristo, cm 16 de fevereiro de 1911,
do teor seguinte: "Procure evitar attrictos
com delegado dc policia. Em tempo provitleiiciarei cessar estado dc coisas — Chefe de
Polcia, llslevão Siqueira . ,Telcgranimn do delegado de Cachoeiro de
Itapemirim, dr. Pio Ramos, ao chefe de poli-cia, cm 14 dc março dc ipn, do teor seguin-
tç: "Notcias Uio Pardo povo foge aterro-
rizado Evaristo; convém clianial-oahi — Fio
Ramos .

Tc'cgrn!~nia do chefe dc Policia ao dr. juizde direito de Cachoeiro de Itapemriin, ciu 14
de março dc 7.01, do teor seguinte: "Aca-
bo dc receber lelegramma delegado dahi com-
iiiuiiicando povo Uio Pardo fogo aterroriza-
do tenente Evaristo. Peço me informes o
que sabcís a respeito. Resposta paga ..o pa-lavras. Reservado. — Chefe dc Policia, Es-
levão Siqueira ,

Telegraninia do Juiz dc Dire'lo, dr. JoséBatalha, ao dr. Chefe de Policia, om 15 de
março do 1911. do teor seguinte: "Confirmo
telcgraimna delegado, urgc-subslituição Eva-
risto evitar coufl cto serio, desgostos... ami-
gos, situação gravíssima, furriel Rio Pardo aqui
narra factos. Providencias devem v'r hoje
aproveitar trem amanhã. — /. Batalha,

m~P~
.cí.Vl"Lj^irno,0-1..publico,e raso. Em teste-
c"."h?>WKtiiC0 Maneio da Crus Maia.Estaça_Wb&'<*â_.el!_, ro de setembro de íou-.
(Estava uma.cstampilha de 300 réis).'¦.{'<

'^¦DOCUMENTO N. as

Carta mWefi^ado de Policia do Rio Pardo Joa-
**"!"' $'ÈS??¦¦¦?!*¦. FpnSfica ao eoronel Ga-'-'-W.$$$&•&.¦•'-f~~rntto 

qtte Evaristo llte
dissera que viera de Victoria com ordens do
chefe 'á$ 'policia para matar, . *

^""ÍÇ/JS de março de 1901 —. Presadissi-mo con^aaré' e amigo —,', Cumprimento a v.s. eexnia;* familia, o meu afilhado e maisfamília. Desejando boa saude, 'completo osmeus desejos. ' , -
Meu compadre e amigo — Eu tgmbem es-tou escondido por seu respeito e. família dosr. Irfandro. Dizem que estou de accordo comos jagnços tudo que se passa aqui eu aviso;consta, qye. o Antônio Leandro quer tirar-mea vida, mas cu conto com sua protecção. Sio compadre tem vida deve a mim; agora é oc-

çasiao de_ me pagar o que fiz a seu respeito.O Antônio Leandro disse ao Nico Scrapião,nas Dores do José Pedro, que ha de me tirara vida; cu se pudesse avisar Leandro, elle cs-taria vivo_.
Eu, embora tantas desfeitas que tenho sof-fndo por_séu respeito, um favor.eu devo aotenente^ré de favorecer meu compadre com avida. Eu estou com minha Vida cm uma balan-

ça. Eu peço ao compadre intervir com o Anto-nio Leandro; pódc ficar certo que en não te-nho responsabilidade alguma na questão doMutum. Os responsáveis são os povos deBotiijardimi .Quando cheguei em Victoria játudo estava arranjado pt . sub-delegado deBomjardim. Levou um abaixo assignado dc
cento e tantos homens' contra o -onipadre eLeandro l-í«orno então tenho responsabilidade
por estas desgraças? Na partida da tenente,com Jose;Calvo, é que'soube o que elle ia fa-zer. Era ordem do dr. chefe de Poüci. ma-'ar a Iodos dois, como podia eu avõjir Lean-dro? So obtive do tenente.a vida do compa-dre. .. ,.,! - *

Eu procurei saber e não foi possivel desco-bnr nada mais a respeito; na hora de partire que elle me-disse. Eu,.se tivesse vontade dcfazer mal a plgucm já tinha feito revolução.
Eu tenho 200 homens do Veado e do Calçadoá minha disposição, mas não sou homem parafazer uma revolução. Tenho fé em Deus; bemnão podendo fazer, mal não faço.

Eu e minha 'mulher muito nos rccommcnda-
mos. á comadre c toda a família.

Peço, poii,' a. benção em meu afilhado; ac-
ceite uni -abraço de seu compadre e amigo,
obrigado, criado Joaquim üregorio da Fon-
seca.

N. B. ~. Eu, já estou vingado dos que aqui

Este official, tendo partido da capital da-
quelle Estado, tem- commcttido até no ter-
ritorio mineiro os «ais bárbaros • attentados
contra' a- vida dos infelizes que tem sido
apanhados por elle e peta força sob o seu
commando. , . ,• Sanguinário, homicida ou assassino é o ti-
tulo cabível no cruel official.

Em dias deste mez, traiçoeiramente, lyn-
chou sete indivíduos nas margens do Mutum,
depois de usar de uma inexplicável traição.

O facto deu-se pelo modo seguinte:
E. S. Manoel do Mutum achava-se em

anna*, contra Leandro Antônio de Faria,
Joio da Matta e outros ahi moradores, um
grupo dc desordeiros, com pretexto de ma-
tal-os.

O tenente Evaristo de Lima, que teve no-
ticia desse grupo armado, dirigiu-se esponta-
ncamente para áquella localidade, fazendo-se
acompanhar de sete praças, sob seu comman-
do, e diversos paizanos...

Chegado á fazenda do coronel Gabriel Nor-
berto, pediu a este cidadão que o auxiliasse,
no que foi de prompto servido, com o nume-
ro de 43 cidadãos para dispersar aqucllc gru-
po reunido, segundo dizia elle.

Qual não foi a surpreza do coronel Gabriel
Norbcrto, quando, na melhor boa, fé, enten-
dendo que acompanhava uma autoridade re-
speitadora da lei, chegou á fazenda de Lean-
dro, que recebeu o dito official e a força queo acompanhavam com toda a amabilidade, c
immedialamcntc reforçando-a, seguiu com este
ao encontro do grupo.

Ali chegados, o official, que já havia pré-viamente combinado com esse grupo, reuniu
toda a gente pro e contra e apoderando-se
da minoria em que se achava, no momento
dado, Leandro, ordenou a este c aos seus
companheiros, que dopuzessem as armas, sen-
do effcctiyamcnte cumprida a ordem; depois
de convencido de que Leandro e seus compa-nhçiros haviam entregado as armas, o mal-vado official mandou , a força descarregar
as armas contra cllcs, que foram fuzilados IFeito isto, ordenou ao coronel Gabriel Nor-berto que seguisse cm paz, pois que tinha,de momento, resolvido poupar-lhe a vida!Horror! Sete cidadãos fuzilados pelo tc-nente Evaristo de Lima, commandaute daforça I

O que será do Estado dc Minas, tendo emfrente um governo da ordem daquelle do Es-tado do Epirito Santo I
Parece que são justificados nossos receiossobre o estado da anarchia no território mi-nciro, pelas autoridades do Estado do Esni-rito Santo. '

"—' "" "*—"—' * — •-¦ '<

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, INDUSTRIA E
COMMERCIO- SUPERINTENDÊNCIA DA

DEFESA DA BORRACHA

-Joncorrencia para o estabelecimento de deposito:, dc
carvão de pedra c oieo combustível no valle

do Amazonas

DOCUNIENTO N. 22

Um dos chefes politicos dc Rio Fardo, An-
tonio Scrapião da Trindade, pede a reli-
rada do tenente Evaristo ao deputado co-
ronel Francisco II. Monteiro da Gama, c
não é allendido — 1900.
Illmo. sr. coronel Francisco H. M. da

Gama. Amigo o senhor — Como sei que
v. s. goza dc muito bom conceito cm Vi-
ctoria, por isso vou pedir-lhe se empenhar
com o e.mo. sr. dr. Presidente ilo Estado
para ser retirado dosle municipio o telícn-
lo Evaristo, cour.iiándant e do destacamento
desta villa, pois e'-:s,r official está fazendo
horrores aqui: ha poucos dias foram assas-
siuados, a liiaridádo do referido official, dois
rapazes do nomes Joaquim Machado e Tra-
jano dc tal, coiii quem muica tivera questão,
além de outros assassinalns por este ordo-
nados como do finruio Leandro, e filhos deslo
L' companheiros, espancam entoa ém <livcr-_.;.s
pessoas; a população deste municipio vive
0111 sobre salto com tal homem-fera, poço ao
meu bom amigo interceder por nós, pedindo

i a retirada inconlinenti do tenento Evaristo
deste município digno de melhor sorte. Es-
pero confiado 110 amigo ser allendido. San*
daiido-b juntamente á exma. familia, sub-
screvo-me do v. s. amifio certo muito grato,obrigado, criado — Anlonio Scrapião da Trin-
dade.

Villa do Kio Pardo, 4 dc dezembro de
1000.

Estão reconhecidas a letra e a firma.

DOCUMENTO N, 23

Carla do delegado de Policia Joaquim Gre-
gorio du Fonseca, ua qual cllc se mostra
dcsasspccgado.
Ponto. 17 do outubro dc tgoo.
Prezadissimó compadre Gabriel, amigo esenhor — Grande prazer terei si o meu

compadre der uma chegada até aqui 0111 nos-sa casa, que cu preciso falar com meu com-
padre a bem de seus interesses; Podo vir
sem modo que aqui não acontece nada, soba minha palavra dc honra o daqui levo meu
compadre á sua casa.

Minha comadre pedo para cu lr lá nue.cila.precisa falar commigo. E ou tinha receiodc ir lá por intriga que corria por aquicontra mini, mas as mentiras vão cinquantoa verdade não chega, O men compadre vc-nha aqui sem falia para nos entendermos arespeito. V. S. bom sabe que eu sou souamigo; não desejo o mal do meu compadre
que si tem vida devo a mim abaixo do Croa-dor.

Eu fui a sua salvação. Adeus, meu compa-dre, acceito um abraço do sen amigo o com-
padre, criado, obrigado — Joaquim Grcjorioda Fonseca.

N. 1). — Nosso compadre Laurindo estáa'IU\' üi !..cnl *-'''' '"••'cias surrs. mas assimsendo deliberei convidar o compadre a virate aqui. Reconheço verdadeira a letra cfirma-supra do Joaquim Çrcgorio da Fonso-ca o dou té. Eu, Francisco Amahcio da Cruz-Icira; tabcllião, o escrevi c ássigiio em pu-blico o raso. ¦— Francisco Amando da Critr.Meira. — Estação do Castello. :o do sèteiíi-liro de 1911, (lotava uma cstampilha do 300

me procuraram_ fazer mal; assim compadre,
hoje já foi corrido para casa do pae com dois
tiros, o Domingos; já têm outros anibeni sof-
frido."

(Eslão reconhecidas a letra e firma,>

DOCUMENTO N. 26

Reclamação dc Joaquim Gregorio da Fonseca,
delegado dc policia do Rio Pardo, conlra o
tenente Evaristo c resposta do chefe de p°-
licia,

Telegramma do delegado de policia de Rio
Pardo, passado de Cachoeiro de Itapemirim,
em 14 de fevereiro do igoi, do teor seguin-
te: "Dr. Cheio dc Poliea, Victoria. — Tc-
nente Evaristo dçsobodecett.ine e amoaçoti-me
por ter podido remoção, impossibilitado re-
gressar Rio Pardo presente remoção; aguar-
do resposta Cachoeiro. —Joaquim Gregorio da
Fonseca, delegado dc policia.

_" — Tclegra.mina do chefe de policia do
do Espírito,.S anto no Dr. Juiz de d'reilo
de Cacliõeifò de Itapein.riin, em 14 de feve-
reiro de iqoi, do tcôr seguinte:"Peço indageis o que ha entre o tenente
Evaristo c Gregorio Fonseca, delegado de Uio
Pardo, inè .'&ifc'-mc'ís". 'Esle pede reiitbçãoda-

quelle declarando ler sido desobedecido e une-
açado receando ipor isso regressar U:o Pardo— Clicfe de policia Estado".

9" — Telcgraminia do í-hefe de policia ao
Dr. Juiz de direito de Cadioeiro d Itapemi-¦nim, dc 15 do fevereiro de 1901, do teor sc-
guinte: jl,"Peço 'resposta meu tctegrotnnia. Haivená
Micov-nicnte demissão Gregorio Fonseca, dele-
gado de policia do Rio Bando? — OUc-f-e dc
policia, Eslevdo Siqueira."

DOCUMENTO N. 27

Officio do coronel ^Gabriel Norbcrto da Silva
ao Dr. chefe dc policia do governo do Sr.
Muniz Freire em 26 de Julho dc 1901.

Convicto da certeza da justiça da causa dos
peraesiiidos, reflecti que levando no vosso
conívecimcnto' ó horroroso facto que sc deu
na infeliz matta dc S. Manoel do Mutum;
não deixará dc .haver, a. verjadeira pun ção.
Portanto ÇomntiujKO, a V, Ex. que chegando
em niinhá easa, no dia 9 do Jul.io,. o taicnte
Evaristo de L'oi-, ccjii-setè praças c pedindo-me auxilio ç^mo sub-delesado, .para ir até á
referida ¦malta/^rcnder jagunços qti. batiam-
se contra Ler.ndríj Faria', eu -não só para atua-
d_r o pc-üdo, o como lar.itbem por sor leal a
este Governo,; reuni quarenta c tres pessoasindo triiubem 'Leandro'iFaria o seus filhos;
porém nial sabíamos que estávamos «eempa-
iíliáridõ tuu .tenente falsário, de sorte «pie
q-.taiKlo nos fomos ãpproximaira-lo do logrir
em que ésíavain os j.-igunços, ouvmos <!o tc-
nente a voz quo dizici cm nome da lei: do-
ponham as-.armas, o que foi lcrjo alíemlido;
depois das armas depostas, ordenou o tciionic
.-.os jasunçossdo l;_lo contrario a Leandro quecscoHiessc-in _à que.ii maiar; os jagunços im-
niUdiãtamÀte e.scolhcraai Faria, si-u*. fifflos
c àhi-gos': ficando mortas sete ipessoas.

O ichofc ífaenora dos jagunço, ó Osório
Rodrigues di"' Oliveira cai conii-hahia, do
muitos outros que reforçrtdüs ipela or.ií-m do
Tenente não só -uatara™ ec:no cóntiriiiain a
fazer absurdos iiorroro-os; na oceasião em queelles coniinettcram esses assassinatos não hon-
ve ,-.c!o dirre'rjl--.teiic'!n por motivodetcí.nós idõ
sómenle para dispersar e prender uns jagun-
ços, e nãò'esperávamos qite o tenente se ven-
desse áquelles homicidas; eu fu" semprú amii-
go particular de L'.:.ii,lro. pqróni n^ncri o aeoni-

ipar.Svei nas f.riiS òp'iail5cs rclatiivamitute á
ilir-esíão coma provo coni pessoas sens.itVj.
Poço a V. Ex; 'corno _iutor-.I_i._ie, para mau-
rlar abrir inquérito nesta, morian-laVlé, oíini
do d.fender os justos o condemiiar os cul-•paios; o lambem pc-ço a V. U.. garánlin param_vlia vida c d:>. m rha famjlin, pois desde
a oceasião em que r.e dcVám os bárbaros as*
sassiurtos quc.JiJe adio nusonto dio nicu lar.
sómc-hte p--ra não ver V-Ctihia >Ias armas do?
j..;_-'ii-os que todos os dias rodeiam a min.ia
morada.

Santa Luzia do Carangola, 26 de Julho de
1001. Do V. Kx. apr.r.r.lor inuilo obriaulo,
Galriel Norbcrto da Silva.

DOCUMENTO N. J
TçJcgrarnnta do chefe de Policia ie'BelloHorizonte, de 9 de outubro de 1900, do tcôrseguinte: "Ao sr. dr. chefe de Policia. Vi-ctoria. — Peço promptas providencias fazercessar de vez tropelias tenente Evaristo ter-ritorio mineiro barra Mauhuassú e S. Ma-noel Mutum. "

MILAGROSAS CURAS DO PULMÃOE CÂNCER
Fomos cncommendar remédio — "Apila-

curu» para a filha Gabriela, do sr. Roza-•onseca, a qual estava moribunda.
.Foram vários remédios de applicaçáo to-pica c um para aspirar o vapor, composiçãone licrvas. O humanitário pharmaecuticosr. João de Eseobar, da rua Angélica n. 80,Meyer, foi o que fez salvar a moça de tãocruel enfermidade. A morphéa, cancro sur-dez e paralj-sia, este pharmaecutico tem pre-parados importantes, que fazem a cura com-

S-V-.'. .Co"llcceni»s a-K»ps doentes curadosdestas doenças. Cheio de gratidão _ faze-nos esta declaração. _ A moça, doente do pei-to, seguiu para Xiririca. '
PicdTdoMOnleÍr° da Silva °* "" Es,a«5° da

Pedro Innoccncio Brasileiro da Silveira. Rio,_ dc setembro de 1012.

»,™ fc1*-*5 ixnho c1,'JPr!:-Sa|-J,o. e somr-re combom rosu3.aio._c, preparadto dos srs. Scott &iioivnc, denominado Bm.ilssão de Scott. Riode Janeiro, dr. Costa Brancante.
Depositários — Juüo de Almeida t C, eSilva Gomes & C.
PoVtas, 29 de novembro dc 1907.

The Rio de Janeiro Tramway, Light and
Power Company, Limited

AVISO AO PUBLICO
Esta companhia tem, pan alugar, um carroelectrico de luxo, próprio para casamentos,baptizados, passeios, etc, etc.
Informações serão fornecidas no escriptorio

do trafego da Companhia, á rua Marechal Fio-nano Peixoto n. 168, 011 telephonc n. 4.741.
Rio de Janeiro, 18 de setembro de 1912,

DOCUMENTO N. 20

do Policia des-
idos pelo Te-
de 1000; lião
'vKSOí-it.fo du-

Longo officio dirigido ao Chef,
crcfcndo os horrores prcíi
nente Etarislp, em A.iosto
obstante isso foi Evaristo
rante mnis de um anuo na comniissão..
"Il-m. e Exm. Sr Dr. Estevão dc Siquei-r. — Us fac.os uliimameute oceorridos omS. Manoel do M-.r'i-.in, sõo para o Esl.-ido do1.1,'ir io í-riro. e por tanto para seus legi-ínios ircprcseistantcs, uma marcha negra cmna nuven; 0f.-)csM que obscitreíêrâo o gío-rioso Passado do Exm. Sr. I)r. Muniz Frei-rc e do V. Ex; caso não sejam pjinidos oscJMa-leiro. culpais. Eu, P:,rn \;. Kx: sou

..'! "«sconnecKlo o mesmo nada lenho osm os
Yic.osi tiltiíisimeníe d-dos, porem na qü.lfida-i*c uc naj-nic, creio prestar a V. Ex.' alg-.M

l-OCÜAIENTO N. H
Carla do delegado dc Policiei do Rio Par-

do, Joaquim Gregorio da Fonseca, a.) co-
ronel Gabriel Norbcrto da Silva, comum-
meando ter ido a Viclqria c conseguido um
destacamento policial e carta branca paraeliminar os adversários politicos.
Ponto, 2,1 dc julho de i.700. — Compadreamigo e senhor. — Cumprimento-u o a exmacomadre e meninos. Hei dc estimar que go-zo boa saude. Cheguei do Vietoria no ,|i.2j, tendo tomado todas as providências: fnipara tr-uer a-minha demissão, mas não miTo: possível obtc!-a. Obtive uin destáramen*to o carta branca para fazer uma Iimpcsa nessos desordeiros daqui.
Aqui na vila taiubim esteie o Paulo Bcf-nardo que pintou o sete; .',i,-l Azedo está ja-ptinçò. A minha fevii-idade foi eu ter i ió 3Victoria, sinão seria viciima. mas D.-i-r in-

protegeu. Estou esperando o Paulo íl.rnar-do que agora ó cobrador do Tlicodoro RoSicrio.cobrador a poder da carab"r.i: p;.r intriga il-Mel Azedo estou na lista do Paulo; si checara força antes delle cu cslou feliz o iodos deis.comarca.,?— .Sen compadre e amigo creado,Joaquim Greg°rio. Reconheço srrer.i verdadei-ras a firma e !e:;rn supra o dou fé. Eu, Friiu
cisco -Amancio da Cruz Maia, tabcllião; o ci-

DOCUMENTO N. 28

Carta do mesmo coronel Gabriel Norborto ao
coronel Francisco Hcrciilaiio Monteiro da
Goma. deputado estadual, confirmando as
anteriores;
Lavra da,.Boa.,Vis!a, município de Caran-

gola, vinte dc setembro do ' 1000. Illmo.
sr. Francisco Hífrciilánò jMòntciro ^ogtíêirnfia Gama. AíicctuOKás sainJn.^ÔL.s. '— M-_u'iuiu aiiílgo. Tem cia por fim coninitinicar-
lho quo aqui ine acho foragido, não pqdcn-do voltar pára 'minha casa, devido ás por-definições do colcljcrrimo homiciiia l-jn-Tít.1
Evaristo do Limo. Peco-lho na qualidade de
amigo escrever para Victoria, aos seus ami-
cos d:..i. afim de ser removido o niesnío Eva-
rislo. deste immieipiò, nnc so richa na m"_:or
dissolução, devido aos horrores commetlidns
por esse facinorai pois o saque á propriedadealheia, nr, espaneairienlqs mais ligi-baros, cr-
nFsassinalos se ei tão repi*otliisihdo iodos o?
dias o as reclamações dirigidas ao actual Go
verno do Kstado não tèm sido altendidas. na
liiralíhenlc porque apoia or-ses factos para in*felicidade e descrédito do nosso Eslado.

E' o governo do Espirito Santo o tiniciresponsável por todas essas depredações, man*tendo essa policia do facínoras o salteadoresAqui me cabo já ba dois mezes privado dcregressar áwuinha -casa, pois todas as noi'-c_'as que me chegam é que o, mesmo l^nent*5l'"«'iristo e .seus jagunços prodikctos, Mà.-joe!Altcioso. Serrador o outros promeílem si*m-pre tirar me á vida o os mesmos i-i tém' idodiv-isas vezes á minha .-asa. espreitando oc-cas..10 i!,r assassinár-nic, suppondo que 011 láesteja nceulto..
Esporo pois 1 merecer este favor, quo desd"ia muito agradece quem com estima o consi-deração so nrõza do ser de v. s-. amigo cnttento criado, obrigado. — Galriel Norbcr-lo da Silva.
Estão reçonlireiilas verdadeiras a lotr-i ,-Iirnta de Gtbíifl Nn-berto da Silvinrln-\!i--.xTo v "

.. "O Uiityíi&H"; ,IJ no àc-Julho do 15,,— .v.- rrancrí' ácgressao ao povo. acha-se c;n_. Manoel do Mutum o suas vizinhanças ol.v.-.ris(o_ Eerreira dc Lima, cru for-

Almirante Dr. Henrique
Ferreira Santos Seis,
formado pela Tacnida-
de de Medicina da Ba-
hia, as-chefe do Corpo
de BSmMÜB da Armada

Associação bem f-or.ccra.la de mcdicamni.los reguiarizsdores de nutrição das eeilulasttganicas, é o Nutrogeriol, preparado pelostrs. Granado ô- C.,- preciosíssimo' recurso de
r.te per diversas vezes, nas degradações se.
Quentes ti infecçvês profundas e cm CCNVA-{ÂC,rWÃ DEMORADAS, tenho feilo uso.COM O MÁXIMO PROVEITO para os docn-Ics, o que attesto.

bu. Ht...iiiei__s Fenuuin.i Santos Reis.Capital Federal. _| de março dc 1012.
(Hrnia reconhecida peio tabcllião Adrião_. P. dc l igucirojn Iiin:»r.').

Dc oribjir da sédc, a agencia d'.-l UniãoMutua, 110 Kio. a rua Scto do Setembro n.n.i, 1", previne aos srs. sócios da série cuiiiu-líitiya quo o sorteio deste mez será a 10 docorrente, com os das outras séries.
iiii MflHflBi iam
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dar naquellas; maltas, tendo como chefedeshumano um sr._ tenente Evaristo I". de

, -...'""'' a força policia] do Estajodo Espirito Santo

Freitas, Couto & a
RUA DOS OURIVES, 23

(Esqiúia da rua do Rosário.
Ferragens finas, ferramentas para artes c

officios, trens do cozinha, artigos de fantasia,
por atacado c a vareio. 201,

Todas as pessoas do K.o «lo .Tniiclro<W.. (ciu imli.iõos ri-MCüs íirccisaiutoiiiiu- VIKOIj'
Muitas pessoas tem os pulmões fracos porherança e por isso são muito susceptíveis det-pan-har a tuberculose.
Assim iãntbeni são os p-.ilmôes enfraqueci-dos por molesfíiB ou por tosses rebeldes;
Não importa a cjusa, VINOL fortalece os

pulmões fracos e dá-ihcs a força necessária
para eliminarem e reagirem contra o germen;A razão de ter o V1XOL tanto poder parafortalecer o dar s_.~de é por comer muna fór-ma altamente concentrada todos os elementos
çiii-t.vps o nvedictnars c reconsiituintès dooku de fígado de bacalháo habilmente ,xtra-hidos dos ligados fresces de bacalháo, eiimi-".ando-se o inútil c repüsri-JiHc oieo c adiu-eioaanrlo ferro tônico.

Tão certos estisrnos do suecesso ilo VI .01,
que pedimos a todas as pessoas do Rio de la-neiro que sof irem-dos pulmões fracos, losiscsrebeldes ou de quaesquer moléstia enfraquece-dora de experimentarem o V1N:0L- sob no."a
garantia do lhes devolvermos o dinheiro nocaso de" não provar hem.

A' venda em iodas as Drogarias c Phanna-cias do Rio.
Únicos ag.iiic5: — Paul J. Christo-rfi Co.Ru.i General Câmara n. t.15. Rio .i-.- Janeiro.
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EBWnEB
CONSELHO Ml -CIPAL

EDITAI.
O tlr; Francisco Antônio da Silveira.

director geral da Secretaria do Con-
selho Municipal; etc.

De ordem da Mesa do Gonselho
Municipal, faz saber aos müiiicipcs
tre_*te Districtò que termina a ..5 de
outubro vindouro o prazo de trinta
(30), dias, de que trata o paragrãplio
4". do art. 2S, da Consolidação, quebaixou com o decreto i\ 5.160, ile S de
março de 1904, para apresentação de
reclamações c modificações que mais
roíi-Vententes lhes pareçam para o mu-
nicipio e para oi :;eus iiUcrcssçs, rela-
tivas ao projecto n. 66, deste anno, queorça a receita e fixa a despesa para o
exercicio de 1913, projecto esse queestá sendo publicado, na integra, no
jornal A Imprensa, SVgão o íficial do
..ouse ho Mu nicipal.

mandou lavrar o
será publicado na

E, para constar
presente editai,
imprensa.

Secretaria do Conselho Municipal do
Districtò Federal, 25 de setembro dc
1912. — Dr. Francisco Antônio da Sil-veira, director gera!,

De ordem do sr. "ministro, faço publico
que no dia 30 de dezembro próximo futuro
serão recebidas no escriptorio desta Super-
intendencia, no Rio de Janeiro, as propôs-
tas de todos que. pretenderem estabelecer
os depósitos de carvão de pedra e oieo com-
bttstivcl para o abastecimento dos vapores
que navegam nos rios dá Amazônia e que
dclles se queiram utilizar, de que tratam os
arts. 64 e 74, capitulo III, do regulamento
que baixou com o decreto n. 9. Mi, de 17 de
abril de 1912.

O processo para a realização e julgamen-
to desta concorrência é estabelecido nas se-
guintes condições:

,, - -_- •

As propostas deverão obedecer rigorosa-
mente ao disposto nos cilados artigos, que
são do tcôr seguinte:
. Art. 64. Serão estabelecidos depósitos de
corvão de pedra para abastecimento dos va-
pores que navegam nos rios da Amazônia e
que delles sc queiram utilizar, nos logarcs
seguintes, ou em outros que a pratica de-
monstro serem mais convenientes: Belém
d.- Pará, Cametá, Breves, Chaves, Ma_ag.o,
Gurupá, Sotizcí, Prainha, Santarém,. Ponta
Nova Brasileira, Óbidos, Parintins, Itacoa-
tiara, Manáos, Carvoeiro, Moreira, Santa
Isabel do -Rio Negro, Carmo do Rio _3ran-
co, Caracarahy, Bocea do Cantimã, Baetas,
Bocea do Rio Machado, Bocea do Purús,
Campina, Nova Olinda, Canutama, Caehoei-
ra de Hytitanahã, Bocea do Pauhiny, Bocea
do Acre, Rio Branco, Senna Madureira,
Coary, Teffé, Bocea do Juruá, Jüriiàp.ci,
Marary, Bocea do Tarattacá, Cruzeiro do
Sul, Bocea do Jutaliy, S. Paulo de Olivença,
Benjamin Constant e Santo Antônio de Ma-
ripi.

Art. 65. Os depósitos serão flucttiantes,
afim de poderem ser mudados de um logar
para outro, conforme o incremento que fór
tomando a navegação neste ott naquelle poti-
lo; terão a capacidado sufficiente para o
movimento de vapores na estação a que cs-
tiverem servindo e possuirão apparelhos mo-
dtrros dí baldeação de combustível que re«•luzam ao minimo o levantamento do pò f
façam perder o menor tempo possivel ao
"apor a' abastecer.

Art. 66. Nos pontos em que se fôr fa-
zendo sentir a necessidade, os depósitos sc-
rão providos de reservatórios de oleo com-
bustivel, os quaes poderão ser feitos na
própria embarcação qtte armazenar o carvão
de pedra ou em pontões flttcluantcs sepa-
rados.

Art. 67. O _ estabelecimento dos depósitos
e o _ commercio de fornecimentos de com-
bustivel aos vapores serão feitos por eon-
trato, assignado, depois de concorrência ptt-blica, com o Ministério da Agricultura.

Art. 68. O material fluetuante para os
depósitos e o combustível impo-tados são
isentos de todos os direitos de importação,
inclusive os de expediente.

Paragrãplio tmico. O despacho nas alfan-
degas será ordenado mediante requisição do
Ministério da Agricultura, do anal a em-
presa contratante o solicitará, para cada car-
regamento, com a necessária antecedência.

Art. 69. O cobustivel importado pela em
presa não poderá scr vendido sinão. exclusi-
vãmente para o serviço da navegação flu-
vial.

Art. 70. Os preços máximos .pelos quaesa empresa contratante venderá combustível
aos vapores constarão de fabellás, a-pprova-
das anintalmentc pelo ministro, as quaes só
poderão ser alteradas, dentro do anno, pormotivo absoluto dc força maior, a juizo do
governo.

Art. 71. A empresa contratante não fi-
cara sujeita ao pagamento de impostos cs-
taduaes ott municipaes, por ser o objectivo
do seu contrato serviço publico federal.-

Art. 72. Nos Jogares cm que a empresa
tiver e o Ooverno não tiver depósitos de
i-i.m_iti_.tivc!, ser-lhe-á dada a preferencia
para o fornecimento da quantidade <le que
precisarem os navios dc guerra nacionaes,
pelos preços pnr que estiver fornecendo aos
vapores .particulares.

'Art. 73. Em circunstancias exíraordina-
nas c_ á requisição do Governo, a empresa
pora a sua disposição todos os depósitos de
combustível que enlão possuir, sendo desde
logo indemnizada do valor da parle ou do
total do combustível entregue e, posíerior-mente, do valor dos depósitos que se imiti*azarem, mais uma somma correspondente
aos lucros cessantes durante o tempo deinterrupção do seu negocio, calculados .pelos
dc egual período do an.ir> anterior.

Art. 74. A concorrência versará sobre os
prazot para a inslhlláção dos depósitos ereversão destes á União e sobre os .preçostlc venda do combustível para o primeiroamio.

.2"
Dos depósitos mencionados no art. 64sçrao estabelecidos desde logo os de Be-lem do Para, Santarém, Itacoatiara, Ma-nãos, Carvoeiro, Teffé, Boca dn Tutahv,iinca do..Vripuanã, Porto Velho, Campina,t-alirca, loca do Acre, Jurüapeca, Mararye Uoca do Parauacá e dentro do prazo decinco annos os restantes, indicando o Go-verno cruia anno os logãrés dos que deverãoser estabelecidos no anno seguinte.

3'
A escolha dns propostas obedecerá aocritério seguinte:
o) Antes de tomar conhecimento das pro-postas, a comniissão julgadora examinará aquestão da idoneidade dos proponentes;b, Dentro de Ires dias. depois do recebi-•ni-itp das propostas, serão, por edital pu-blicado tio Dtarh Official, declarados osnomes* dos concorrentes julgados idôneos;

,U, 
•No,.s"7"!,'|o,'iia mil após a publicaç....deste .edital, as boras nelle fixadas, serão.ij-..l_.ta o-lidas,-ts propostas dos concorreu-lc julgados ídonccs, deante dos mesmo;

flue se apresentem para asistir a essa for-*'mahdade; 1
-") Cada um dos proponentes (ou seus re»presentantes) rubricará as propostas dc to-«os os outros, o que será tambem feito'pelos membrijs da comniissão julgadora- 1

inf_í*-.L;! Pí0Pos'aV.*-*Í°s auíores não foren»
ser .0 rest-tuidas aos interessados, logo dc-poisada pubhcação a que se refere a lc.

."..£- m'-!11'1?*1"™? duvkla ''ou^r sobre 1
te^SJÍ* 

t0d°S 
? Pr°P°"^«, as pro.

cAts^au^r£câssSi^
na «tepa no Diário Official; w™-'*) S>.erao excluídas da concorrência, cm.
Moneo°s_KOPOnen,eS tenham sido ^Z

acL_7n^M,pr01'0iSta' 'i" flao «s»'wem díaccordo, em qualquer de seus pontos, comas condições estabelecidas nos artigos m£
abri/^r^05' d° Kwhwo dfi7 d_
edítal 

9 ' °U COm as <xiKen<:''as deste

mllttTclt* fl* %xarím ^ra ° estabeleci-
Tuíâ 2- rm,! P Sltos 

j"en« °na<Ios na clau-suia a prazo «cno.r de seis mezes e maiorde dezoito mezes, contado da data cm auafor astgrtado o contrato. *
»_V~JeI.30 Preíerid". *»' propostas que ,fi-
mallldItT Pfaz° dentro d°s limite ac -
dlnóItt0* "?¦ ° es^belecimento doioepositosde que trata a cláusula a», e nari
de ^a^destís„â F»i5o - menor p?eç*
tnn^ d° CMnbustivel Pa™ o primeiro

/) Havendo coincidência em ditas da*cond.çoes de preferencia, o contra o se?í
maior 

jantagem na terce ra e, 110 caso tUhaver d.scordancia em todas, «ráadjtrfici
»»£ «ft? 

° ?? ProPo"ente que dentío áa

wi» A^rftiâ°S T "ferencias demonstra*
jos da idoneidade dos proponentes ser» 

'
apresentados na mesma ocea™quf foírem entregues as propostas, mis em illvoacros separados, convenientemente fechado!
5o'^t^rdo cada invo,uírr°-™

concorrentes interessados

As propostas deverão ser apresentadas Se.vidamente seltadas e legalizadas, em envo.lucros .fechados e lacrados, trazendo cadauma o nome do apresentante.
As indicações dos prazos e do preço d<venda do combustível para o primeiro anno,a que se refere o art. 74 <]0 regulamente*

serão feitas por extenso e em algarismos*sem rasuras ou emendas.
6«

Os proponentes depositarão no Thesoiin»Nacional, ate o dia 29 de dezembro, ou naPelcgaçia do mesmo Tliesouro im I/>-dre.até o dia 29 de novembro, uma caução deTiwte contos de réis (20:ooo$ooo) para ti»rantta dà assignattira do contrato.
Para a garantia da execução do contrato,essa caução será elevada a sessenta contosde réis (6o:ooo$ooo).
O documento .provando ter sido feita acaução para garantia da assignatura do con-trato deye acompanhar os attestados d«idoneidade a que se refere a cláusula 4*.A falia desse documento importará tam-bem na exclusão dá proposta, de conformi_dade com o estabelecido na letra . da clau-sula 3», ' 

- *
Perderá a caução a que se refere a nnmeira parte da cláusula 6» o proponenteque, uma vez acceita a sua proposta, não as-signar o contrato respectivo denlro do prazode qumze dias do convite que, para essetim, lhe scra dirigido pelo Diar/o Official,,

8-
O contraíanle que, na data fixada no sencontrato não tiver estabelecido todos os dí.

posiíos de que trata a cláusula 2» deste edi-ia ficara sujeito, salvo caso de for-a maior,a juízo do Governo, á multa de sooíooo pordia de excesso até 30 dias; i:ooo$ooo pordia dc excesso além dos 30, até 60, e d«2:ooo?ooo por dia de excesso além de Coate 90 dias.
Esgotado esse ultimo prazo, considera *«d

rescindido o contrato, perdendo o conír»-tante a caução a que se refCre a segunda
parte da cláusula 6', e ficando.a_ém dissoobngado a restituir o valor dos direitos detodos osjnatcnaes que tiver importado comas isenções previstas no art. 68 do regula-mento dc 17 dc abril. b

9*A caução de que trata a segunda partida cláusula 6' será integralizada no prazo'máximo dc trinta dias quando desfalcada,
quer pelas multas previstas na cláusula 8*iquer pelas multas de soo$aoo até S:ooo$ooo;que poderão scr impostas ao contratante!
pelas mfracções que commettcr contra odisposto nos arts. 69 e 70 do Regulamento,A nao mtegra'.ízação da caução importa!igualmente em rescisão do contrato, com
perda do saldo restante da mesma e detodos os favores concedidos.

10»
, Na época da reversão, pela qual nenhumaindemnizaçao caberá ao contratante, além da
que corresponder ao valor do sloek de com-bustivel existente nos depósitos e calculado
pelo preço da tabeliã approvada, todos osdepósitos c installações fixas referentes aor-cmço contratado deverão se achar cm
perfeto ciado de conservação'.

Hio de Janeiro, 23 dc setembro de 1912.-- Kaymmido Pereira da Silva, süpcrintcn-deníc.e de quaesquer

REAL E BENEMÉRITA CAIXA DE
SOCCOP.ROS D. PEDRO V

Avisa-se aos srs. pensionistas de que o
pagamento do terceiro trimestre dc ijji-ellecttiar-se-ha quarta-feira, 9 do correu-te_ ao meio-dia, na sede provisória daassociação, a rua dc S. Bento 11. 10, so-brado, .sendo a entrada pela rua D. Ge-raldo.

As pensões só serão pagas aos própriosou a pessoa devidamente autorizada.
Hio dc Janeiro, 6 dc outubro dc 1912.— Abel Pereira Cortez, thesoureiro.

A EQUITATIVA
SOCIEDADE DE SEGUROS MÚTUOS

SOBRE A VIDA, TERRESTRES E
MARÍTIMOS.

Avenida Rio Branco
Esta sociedade procederá publicamenteao sorteio trimestral de suas apólices sor-caveis em dm,., .ro, no dia 15 do correu-le, as 3 horas ua tarde, na sede socialU sorteado, além de rocòher o valor in-tegral da apólice em dinheiro, continuarácum u seguro cm vigor, pagavd por morteou iu, fim do prazo do contrato c cnn di-re.to a concorrer a tantos sorteios quan-tos forem 03 trimestres daquelle prazo.I rospectos 110 escriptorio principal, 011-de serão dados todos os esclarecimentos

pedidos.
O acto é publico c a Directoria reccíic-ra com especial agrado, além dos srsmutuários, todo aqucllc que sc dignar hon-ral-axom a«_ua presença.

1 Afim dc citar inconvenientes de ulti-

nia hora, a Dircctoria tem a honra de par-ticipar aos srs. mutuários que o recebi-mento de prêmios pagos por antecipação
dos respectivos vencimentos só scráfei-lo até ao dia 14 do corrente, á 1 hora datarde. . ,

SOCIEDADE ESPIRITA PACIÊNCIA
E CARIDADE

Coiiimunico. aos senhores associados c clien-tçs c ao publico eiíi Rural què mudou a sti_sede provisória da rua Miguel Rangel n. 111
para a rua Silva Gomes ti. ;_ (antiga rua,conimeiidador Jcllcsi. Cascadura.

João Thcophilo da Silva.
-o 15!

A' PRAÇA
Becliira n rs a e dcni.tW prái-ns 1I4liilenjr, diic ,les|, ,|illa ,.„, allaatc ,,,£¦_íXi.í^ViS«"pr<,!icn,!'"t0 ° *r-
I!ln dc Jani-irii

1»IS.
HK.yhlQLE SCHAYÉAvenida IXIo Iíranco 17

88 ile Setembro d*

SOCIEDADE DRAMÁTICA
DO ENGENHO DÊ DENTRO

Segunda convocação
Com o iim de se tratar da reorganiza-zaçao desta sociedade, convida-se os srs.soi-ios inalados c os últimos admittidos

para sc reunirem em assembléa ireral.hoje, 9 do correatç. ás 7 horas da noile.nó
..',-.¦.:". 0r',,|l,e funcciona o Lyceit Po-imlar de Inhaúma.--José Pedro da Silva
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Club dosDemâ&iatlcos
SABBADO

12 de outubro de 1012
BAILE MENSAL

Ingre,-.,»*» : Kaelualv»mente cam • rei-
ftam am mmrtmmt» tmt*,

1* secretario.

Unha pNtol fruMit Mtre Btrieau e Anerlot i* Sal
Megadas da Kurupa e sabida* para •

¦Ia da 9t*im

ASSOCIAÇÃO DE RESISTÊNCIA
JJÜá COCHEIEOS. CARROCEI-
ROS E CLASSES ANNEXAS.

RUA MARftUEZ DE POMBAL N. 41

Tendo esra associação cowratado o for-
necimento de medicamento» cotn a phar
macia c Drogaria F. Gaia, á rua Gctiei<u
Pedra n. 235, avisamos aos nossos asso
ciados que na mesma serão attendidos
cm todas as suas receitas.

C) exmo. sr. dr. Carlos aa Silva Lon
reiro, nosso medico, attenderá dian&men
te na nossa sede social aos srs. asso
ciados, das oito e meia ás nove c inew
da manhã. __ *.* 

'

fendo a Pharmacia e Drogai ta F. <iaM
um cxcellcnte consultório medico servi*
do pelos srs. drs. Felix Nogueira e Do-
-ningos d'Azevcdo os srs. associados po*
derão aos mesmos consultar das 10 no*
ias da manliã ás 6 da tarde. ^

C. U. DOS PROPRIETÁRIOS DE HO
TEIS E CLASSES ANNEXAS

¦Secretaria: RÜA VASCO DA GAMA, tg
Expediente, de 1 ás 3 horas.
Sessão semanal, hoje, 9, ás 2 horas da tartlc.

Fcço o comparecimento dos srs. directoi.es. ai*
sociados c cellegas, para tratar-se dc tnteress,-

Secretaria, .9 de outubro de J9«2- — AlOim
liodrigiias dos Saídos, t" secretario.

31.1»

BUROIGALA,....
OlVONA
LA GAr*-C*KNE
I.A ItfiRTAGNK
KU DIGALA...........„
Dl VONA. «s ¦• •••» ttt • •?»•»

slide QiituDro
a * de Nov.
a 18 de ¦
a 2 de Des,
a 13 de »
a3u de »

Chegada* ***>• •*•• *¦•» *"*** * *»•**»•
para a B«r*f a

BURDIOALA......••-•¦,
DIVUNA .¦-¦••
LA GAtíCOliNB.,,.»,,.
I.A BnETAi.NE
BURDIOALA

a * á* Novembf a
a le 4» •
a 8 de »»wal>r»
a 17 do ¦
a 30 da *

IPALACaOCOHIIERÇULl
A' RUA DOS ANDRADAS N. 59 I
Canta ta t%n» ê» Mt»mm)»»_» ;<. ... J

P^J^^B ___K___I __¦

BiixiivhI íínmpWi» pj*ri» noiva iuvimI** fweljimi* MtyrQ»

O RÁPIDO B LUXUOSÍSSIMO PAQUBTB'B URDI GALA 99

De 17.OO0 tonclwdae
Checará <Je Bonlfiaux a IS do corrente, seguido »¦"> meismo dia

para .Vloiitt-virlé*-*- «* Bii-snos-Aires.
he volta do Rip da Prata, partirá para .Lisboa, Bor-íeaiix, a •*•* do «p-

ve_al*»ro. „ _
Viatfçm do Rio de Janeiro a Lisljoa em 10 çua»
Viagem do ttlo de Janeiro a Burdeau* em 13 dtes

Este paquete estíji dotado das melhores e mais confortáveis acommo-
daçõps para passageiros de todas.. as cliisges*, tendo cabines de luxo,.e
um número avulkdn de cabines para uma só piisso*.

Tanti* na 2* classe como em classe iulerait-diaria ha çumarotes com
duas camas. . ¦'

Os paquetes desta Companhiu,a*tracam ao Ciles ao Porto.
Para Citrgas truta-se com o corretor d» companhia .sr, O. de Macedo.

Rico eiixoval eto diverso» u-ii
¦' 
',t> peçab

-> ii escolha aa uoiva coui«"do n

Assomhwso e-*-'?*!! •¦•*» WWdtl li*im malisudoa seda çin»»tx\io M
pecus loclusivel um rico b-síianel de^fiiyosou'!»

íjanueliaí 120IP-0
..ri t ..¦¦¦¦I .., .<  ii.

Tambem cnnfeccionaiO.es em nossa ben) Piofltada pffiflina. bbxotw? dfif 4a
tõO-filOü hq ptaí» rifiui_sin.o <*oiiti-ndo estes 40 negas parao-j?»

Expiisiçào permaneple ejn noi-sa» vitrines de vestidps prompios par» o»
-v * ¦'¦',* hoIos piyil e r''lipÍ0SO

EXISTEM MUITUS
purfantes, Aconselhamos sempre, contra «
Kfisio de ventrq, e fó Rogé, por ser o pur-
gant* mii9 agradável e o maris cfficar que
•sj* passível achar. Co» effcHo, o nw io Po
Rogé, basta para fazer cessar a mais pertuax

j-rjsão de ventre, ao mesmo tempo que o seu
«o.sio è *n*-«o agradável, as senhoras e as
creanças o tomam com prazer. Ele desem-
barata o estômago c -es intestinos ds bills e
los tumores yiscosos. Bm uma palavra, purg»
i,GRAPAVEa_MRNTE • rapidamente.

Por isso, a Academia de Mcdic na de Paris
teye $ peito spprovir este medeameoto, para
r«omme«iiW-<i aos dseotes, o que í mui tis*
sinw raro- Deito-se o conteúdo do vidro cm
ij? garraf.» 4'Bgua. Para. as creanças. basta a
uietaee do yjdro.. (? pâ se dissplye por si só.
em meia hora; bebe-se, então* Si quizerem
vcnderllie qualquer I uionada purgativa cm
pg»f do Pó R9«4. DESCONFIEM. E' POR
INTERESSE; e, para evitar toda confusão,
exijam que o envolucro vermelho do producio
enlia o' endereço do 'aboratorio: Maison I..

¦KRgRE. «y, me ¦!«<-<*, p»ris* — A' venda
-tin todas es boas ph.irni.-K.-ss.
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Major AUtino José do Amaralt £>ua mulher e (ilhos, sua irmã, cuuhs*
do, genro, nora, sobrinhos e mais ps-
rentes, nenhorad ssimos, agradecem e

 todas as pessoas que se dignaram
ai cmpanliar os restos uiorlaes do saudoso s
querido ALBINO JOSÉ* DO AMARAL, s
ce novo convidam os parentes e amigos pare
atsistir i rn.issa d.e 7" .dia. gue será celebre,
tia, quinta-feira, io do corrente, ás 9 hora*
na mat.r t de Petropolis, antecipando eterns
gratidão.

W *•**» »*_*m *l*J*r.
Prrdr ¦• rmh**}am q««as *,m»r,
\r*e> s^»V*« t*\i*m*m mt**** **mt
%*m mmmrm amem «puer.

•\tj-cntes no Rio de Janeiro.:

ANTUNES DOS SANTOS & C.
Avenida Bio Branco, 14

Santos i Rua Quinas de Novembro, 70
St Paulo sRua de S. Bento» 29

eI6

AVISO _,_,_„
THE I.EOPOlaDIWA RAILWAY — TRE.N.'

DE PASSBIO - FRI BURGO
Sendo ferrado o dia ta de outubro, o iren

de passeio de Niclíwroy para Frihurgo, qm
tlevia subir nesse dia, subirá ua seütarfcira 11
dèscciulo na segunda-feira 14.

Ko de 'Janeiro, 4 de outubro de 10.12. —
Mc. C. Millee, -superintendente geral, interino

COMPANHIA GERAL DE MELHO-
RAMENTOS NO MARANHÃO

Tendo o sra. Maria Joaqu-aa dc Salmon nl-
legado o extravio da cautela n. 575 de .3 • 13
üJçiics com 30 "i" oa 6n$ de entradas real
za-ias, perlenccnles ao espolio de seus finadi*
bi lio Leopoldo José dc Salmon, e pedido eau
tela subst Itiliv.-i, scr-lhc-á entregue st, decor
ridos 30 dias desta data, não houver recla*
!i*.ii;ão.

I< o de Janeiro. 8 de outubro dc 1912. —
I.oitrenco Cavalcanti de Albuquerque, pres
dente da Câompanhia.

AGENCIA GERAL DAS COOPERATI-
VAS AGRÍCOLAS DO ESTADO
DE MINAS.

De conformidade c«m o reçulamiiMo
(|tic baixou com o Becreto *n. 3.494, dt*
13 dc março Üe 1912. o ideantamciito dr
So por cente que esta Agencia faz sobre
c;ifcs a ella reraettidos pelas soeimln les
roopcralivas é só leito a estas socieda-
dcs legalmente ounstítuidas, idc< s.úrtc nue
a reclamação que o sr. José fciKcirr. üi
Carvalho fez, pola imprensa, e cm pro-
testo judicial não tem a menor proceden*
cia, tanto mais quanto é certo que os
conhecimentos dc cafes entregues por
este senhor ao d. secretario da Agrictil-
tura dc Minas, então aqui presente, um
cobriam, .com» náo cobrem, o seu debito
¦vara com a Agencia.

'Fausto Ferraz, Director do Commercio
c Expansão Econômica do Estado de Mi-
nas Geraes,

PORQUE o DltAfiui- i _ 1 -lt*"bruuu* WM çatielU». Impede a eu» auê.rw"wv r I Hyn**lt I i >4». ItU vir uma barba f-rte e Mdée e t*t imm-
«perecer enmi-letame*ile a caupa e quaesquer prrfai*tt«a da caheva uu ds barto.

Noanepo**-»» oesiie s oures em pesava» euiihealda* eà» e provada sua em»
eeciii. A? venda nas b^aspliiirmeolas e dreg-nas denta eidade e «k> Ketadu e oa
devestw geral Or«4«He Siftaul. r»a Prtmmtrm 4<> mtmrtm •?. »»««•.. » - ttle

CLUBS MmAIBONNBTTmlll
• aruuti.ios pur lal*. tm «ru.lr-.Çar** ps.eoie n. í»

Sob' tísciiÜ.-i.tçSLÚ do Goyerpo
RENDIJI-ÍA. _>t.Afel^~««''A UA QUITANDA, 149

ffl^^^^PS^^BjWEWlHBSK-

Sm-á ltali:03
i di Navi§azioir3

Navigazitme Generale italiana-Lloyd líaliaiio-La Veloce-Itália
SAÍDAS VARA

ARGENTINA  ío do Outubro

DUCA WlGLI ABRIZZI. 30 do »

A 1.UHOPA

INDIANA..... ,
SAVOIA 6 ile
ITAiLIA 18 de
1'IIIM.IP. MAFALDA.. 19 do
RKOINA ELENA 27 de

2 de Novembro

ARGF.NTINA  7 de uuttibru
DUCA ÜEULI ABRUZZl.... 15 de outubro 1

SAÍDAS PAKA O Itll» DA 1'KATA,
INDIANA 19 de outubro

O RAÍ1D1SS1MO PAQUETE

FRATERNIDADE DOS FILHOS DA
LUSITÂNIA

Sede própria: Rua do Hospício n. 170
Èxpeiiionte — Das 12 ás 2 hora* da tarde

ilojc, ús 7 lioras da noite, sessão do
conselho udniinislrativo. Secretaria, 9 de
outubro de una. — O 1° secretario, Mano-
él Joaquim Cerqueira.

iBEN;*. LOJ.'. CAP:'. REDEMPÇaO
Hoje, 9, sess.'. magna filiação — O sc-

cretariój Doti.

ASBOÒIAC.ÃQ BENEFICENTE VIS-
•CONDE DO RIO BRANCO

Súrle i«.-c;:*ria: ma do Hospicio 1S0.
'Ilojc, ás 7 i|2 hwas da i.irvle, h;wtrr.*i se."*

são dn cotimrfíio. — O secretario, Antônio
Teixeira tle Sout-a.  . .15"/'

AGRADECIMENTO
Os abaixo ass -,-iiados, i[.,ro-c:i--iiitoa-s do sim-

doio mniur QSWAIaDO TAVARES DO
COUTO, taUtcido eau 4 <lo cbnrwitc, véu,
toniiiT pulilico o seu profttnilo recmilieciiineTi
to aos seus prvnies c Reim-rosos .nivr-tos (tm*
òrjratlte a wi :t*nuil:>le e -por ooí.*:is::io <!o_ fàl
lc-ct*.i:cii'to desse (*'ji**-i*fc ente, llie pro-rli*:**! ¦
ziir.-.iii o conforto e á-ii-onwões que récelierníi
jior interuiedio de çowas cnriiiiliosus qiw jíi
mais i*fi|*ao.-t-áp. Aos que ácoíi:ipnnlin.rííni oi*
irettus meu-mes do saudoso OSWALDO. tam-
bem 'li; notíiccãn a sua (frraHdão.'lavra, Jandim Botânico — 9|to|ioi_2.

Antônio Tavares do Couto
e Morin José lio Conlo.

uoS

Sairá no dia líi do cormntn para
Dakar, Aira^ria e _t*t»nova

Embarque dos srs, piisMigein-s ue3* elipse ás 1» lionis mi mnnhft nn cães do PI111-
roux devendo sins bagagens estar nu mesmo caos ás 9 luirus iiü-o d» serem cunve*
itleuteuieiite uiarcaitiis.

ai'*SüLTADO
ri.uns: _ .. .

. IK - iirestaçan CO n.. 32 do sr. .1 eonardo Metidos — Rio.
vr - prest-iyáii Ji» n. 1 d sr. Gasta*» J- sé Rod tgue-i - Parnnhyba.
iiu -i_\vr,s'iM,>% 11. CCdosr-oeuvi B^teati.. .111 lepresenwiite.em 0'rumli_.
nu - íru.uian 3i p. 45 do sr. Albino d« Mídraue - hu ¦ I hevpWlo Ottoul
U - presui^ào ly n. «0 doar.. AtttUiir FigUi-in» — .D.. Mai*|al01.
KK — pie-tri^âii 2. n. 139 vag,i
ttl - i>itvst»vAo 22 n. 87 do sr. M;>-*.o*>l José d» Silva — Ligth.
*»/ — prosiiiçâo 811. 2í do sr.Jói-.e Fmnoltico da-Costa — 1* de Marjo. 1

itio de «lai-etro, 8 de Outubro.d- i9ia.
U Bsciil do go>ei:DO r- KuiHIo de M«i«aea. *

Achii-se Aberta a .itiscrlpõítH *p«ni iiHõvo cliil- Ct.' Vantajosns vendas de Jóias
e do rei .gius a prest çõi-adc *$ a r> por eeiinnia. Aoi*ei am-se símios.
Únicos agentes em indo'Brasil.dus alamudoa ç.U'.õíi>. «nos sui *hOi»-dUi Palaonneite»

Eduardo Clero & Om

Novo Secretario Epi.stolar
ou arte de escrever com elegância e nitidez
lualtjuer carta sobre todos os assuinptos, con*
tende t-nais de 3ooinodelos, acompanhados de
um desenvolvido formulário de pet i;ões, re-
lueriniemos, nienionaes, organizado por Ma-
noel Games da Fonseca, lente cathedratico da
Pàcuidade Livre dc Bruxellas. nova edição,
revrsta e augnientada, i vol, br^ 3$ooo. A'

end» na Livraria Magalhães, rua Julio Ccsar
o. S9*

Firmlna Totta Monteiro da Silva
(F/(F/UaLECIDO EM PORTO ALEGRE»

B-irão de Mendes Totla, João TotU
Monteiro da Silva e Etclvina Totta
Wiidt e fi'liii* (nuaçntes)i • mais pa.

 rentes, convidam os scu3 amigos para
assist r á missa de setimo dia, que será ce*
Mirada, lioje. 9 do corrente, ás 9 oras, nl
a.iar-m'ór da egreja de S. Francisco de Paula,
por alma de sua saudosa irmã. mãe. avó e tia,
e por lão piedoso acto de caridade, se confes
sitm eternamente (tratos. 1004

IMPOTÊNCIA
yiTA.LIDADE HfFALLIVEI,

Mystero, Rheumatismo e eridas, cura radi-
nal sem medicamento para tomar, garantido;•rafa-se com pessoa muito séra, não inílue a
-dade; na rua da Alfândega 172, entrada pela
ravessn .Dia-) da Casta n. 3, .1° andar, das

1 $p 8 h.oras da noito. ¦— M. Carvalho.

Dr. Aciiilles Blottl
Aviuva, filhos e noras do pranteado

DR. ACHILLES BIOLCHINI conyi*
dam 6eus parentes e amigos para assis-

 tir á missa que, por sua alma, fazem
celebrar, hoje, 9 do corrente, ás o horas. n«
««reja-matriz de S. Josí, agradecendo dcsd-i
ji. '

tcclebn

i

PÍLULAS DE CAFERAÍ.A
ABREU SOBRINHO

fcüRAM WÈÈ
&matrm»mm-t*/l»\imizmm,

Febrea palu«lre«Int-erml-ttente»

Multo otmitXe.d*o oom ft» fglmiAoatfOmm m inaMwftçOeai

Univus tlc»ioxll«rloi»*, Hra^aufA CW «li tl^-ram (to Uoat}lut<f tm* ,

_AIDAS pau * <> i«m r>v
O rupido pnqueto

PRATA

A-K.C3-E__T .Tl-ÍSrj^
tívthirA no clia 7 de outubro para.

'.' 
"SANT<>S. 

rE .BUBISQjS AY.RKS

luxuosos pa«inci*»* 4111; Mavejcani
Os n»:*'l» rápidos

entre a Europa c o Hrawil.

Aüiísenuis e oaimirôies de ltixo-iíe 1- c 2- cIiisshs,
;iaplio Miireoni, ,sreusoii>s p1--

o«ri*«t,ir sr. Ta in |,ns. t rua
Cara p-uwu-íeiis u otiif.i*" infor "ía^o» diii|íir-st* à

eepleiidiriHS aixonimodin-òoi»

rara a 3- clitsso ToieRianllü Miirconi, -isreusoiPS pleéirimis, j» 1I1 s do luiariio. «ic

biisu otilf.i*' infor¦•tav«o* «liriBir-ae à SO . *;DahB; a*no,n*ima »i«"

riNiilai-l.— «». u« a rsíniiüK»» n?.n\'-i.':>. •-» - *-*• ¦>»•'.- "• <*.W!----_

«s?_

I _N"E"CJ_E-03STTE
O ntitim |><i(ierweto iIiin «Toiiícoi* KeconetilUMilex e

I<"*ortiticaiitee*u
l^nauao^d^U^to esme- ( 

* 
J y ,.4»r< .|.)!lOSp*IM tOH

de cal, do s»dft e ile Ml-gnesin —no aelío pliumphurina.raos e«lr»ir»o» ée kola
t- ,íi- com o no ,-u,-U', <a,,l,iv„l iln-.Kariluraila.

I Sepssits geraf: PSA2&1AGIA E limam CAMPOS HEITOR &C
UVA UMÜGIIAYANA N. .tri

UM
DA

joxílxxXj^
EM BENEFICIO

DA

isen«ia
DE

M£KAG9S.P£
Em 17 do corrente lo:ooo$ooo
HOJE 10:000$000

POB l$5O0
Deoimos a 15o réis

HAiLITEM-SE

t

nn.i iiw — i— ¦im—n i—- ' —mm___^^_______________________——

5_çg____ —.

Magnífico sobrado
Para Seo-wA-de ou C!_J) inuir-o próximo .ao

"assMO Publico, aluguel 4So$ amensaos. Awe-
tiãa Mem de Sá 25. JtafJ

MIO «»„»,.* r?....r~.~ ..- - -„ . .
missa dc .fet_no dia, .na matinz det*S. José,
hoje ma-iá-írira. 1 dp corninr. as 9 liora».

Áureo d3 Silva Lima
Alzira Tavares Bastos de Lima t

filha, Luiz Siqueira da Silva Lima e
íamilia, desembargador Tavares Bas*
tos e' familia, convidam os seus parcn-

tes e amigos p»ra assistir á missa dr 7
dia que, por alma do seu saudoso esposo,
pae, filho, irmío, genro e cunhado ÁUREO
DA SILVA LIMA. será celebrada amanha,
quinta-feira, to corrente, ás 9 horas, na egre-
ja dos Carmelitas, no largo da Lapa. c hypo*
tliccam «na uraiídüo por este acto de religião.

JOSÉ DE BARROS FONSECA
Curltyba-Praná

+ 
Re!4ii-«ie na egrqf u* da Can»

delaria. amanhã, á» '9 ho-
. ras. uma misaa por alma de

«IOSÉ DB BARHOS PONSEOA,
•fallecido á 2 do corrente, em
»urltyba.

Hermiwla Ferreira da Siiva
(CH1NCHINHA) ,

Raphael Silva. Josí Martins FerrçJ,
ra, Uita Carlota da Conccigâo e ft»
lhos, Maria Carolina da Silva e filhos,
José Baptistâ de Mattos e filhos, espo-

so, pae. mâe. irmãos, sogra, cunlindos, com-
padre c -obrinhps da srmpreJenibrada e que-
íi£ HERMINDA FERREIRA DA SILVA,
acradcçum ás pessoas que acompanhara» os
seus rcstOB mortaes á sua ultima morail». e
dr novo os convidam par» assistir à missa
de 7° dia que. por sua alma. será celebrada
amanhã, quinta-feira, io do corrente, à» 9
horas, no oltar-mór da egreja de Nossa Se-
nhora do Parto, hypothccando a todos eterna
gratidão.

Animal apparerido
Ajxpatieceu em .Lilwrtliyde, triwcssa Santa

Omu n. 19, epi .casa do sr. José Correia
uma égua rttssa, a qual aiclia-sc presa na casa
ír.ina.; pana sor procurada pelo seu legitimo
loo*. 3140

ü.nNüllC!OS
m

Boda da íoptana

lííiT.^P-1 K: S. PtULfi
í.xlraavõcH bl-semauaes

^.'nCLBiilXTC-.&t

SPOTdíIii-fp.ira, 14 do corronte

ir^Ki**» ^•ten-s*^***' *#,lS--t

s-j*-- Bil.hntns it veddfc «m tnrins as casas
¦ lutorliias du Kst-do

AYIS0S_
Jt

rtr,: . r-' -. .*....

wÊÊim

'^^im^Íís^__\_mma 
_.

Csfms3____.ua k:w;i ée imam mim
Soniçii lii-.-anianal de paesniteirui* entiv

c llio d» J«:ieiro e Hiirlii Aleijre. cum es-
calas por Sant.if., PiiraniÍBÜàá S. Franomi- ,
j'loiiii*,-.i"-lis. llio ilr,,nl» » f*p|'iini e se-
r.nnnl ent: a o Rin de Janeiro e Recife con.
9-cuk'S por Victoria. Unliin e Maceió*

DERAM HONTF.M
Antluio  167 Mncrico
Moderno  007 íguiii
Rio  320 Cicliorro
S.ilieudo Miic.ico
Gi-ntiii 597
Variantes ?.6-2i-8»-fi'.i-57

lil lil e mellior pá
ác- toiletlp,
umcii uinf-

il fecisivo, o
mais effiiviz cnntrii p,spitiliits. era
vos, palmos, uianr-lias brotóeJHS
iissaduras, etn. A Talquina assi*-
linit em pour.ns ilias « pe.nr pelle.
A' venda nas boas perfumarias e
ilrofíarias.

Preiniiidacom medalha de ouro
na Kxpiisiçün de 1908.

A PHOG«'FS>I?sTA
3687

8_ 10-912 -_

ã~m^'eira
N. 310

Hoje, às 7 lioras

Estraiia fo
060

m \m

20 annos d© triumpho..! Milhares de curas
CURA RADICAL Et_l 6 DUS

A InlrreAó Pahnoi-o e o tneiilntinieo o iiinin-i-onh 'Ciilo para o tratamento d«*go-
norri éu, pni ni is imrKnit» on aguda que 9ej«: dç««|»pureiie e„ni o iiond» um uo yhiro
evhn o pKiri-iirniK-mo e nfto tíratmr. a menor aôr. K'n ve*,(ia em t-da--na phurmirMae •
tl.i>ií-.-i*'H«. -1 aslto per»!: WlnfiAllIA HACUKCU, rua doa Audr„d«« n. ifâ-lim S*
Tuuio: BAIlUIÍL & C.-Vtilr.. S«.)tt«.

#4 í_ bwièrií ,.E APHTOSA
dns Andradas ns. Ali fi 51 - Vraço de uma ciiixa 2S50O

DR. AL3SÍIT0 TOINACHI
tliibiiiKte curn tudos os iippaivllins

el-ctiio s. ns mais m uleniNS e ii|iM'-
fuiç mios. Dentadura» smii ciiapa.
«vtrior ea sem ilnr. (.onnerip iii»
iletitadiirnR em 5 horan.

Cn sultas ila» 1 ,ia mnntiM *n fi
tu urli<p« llaa • 4t-i O -U imllo.
i'rãha'llio Ritianiid s. Pri-çiiü i*azo«-
Vi>is. f* nant"! pb pr«--«lB*-õi-«

ii'-' "*"**t>*4. !.*¦'. -r-*^. *'<» II >.

Moléstias das creanças
DR. E. BANDEIRA DE MELLO -

Cl,nica exclusivamente dc creanças -
Consultório: rtta da Assembléa, 43, 1" an
lar, das 3 ás 5 horas. (Só altcndf a doer

tes na sua «•spir-altdnHi-'*

* *- í%t í# t_t_ £# tt Sfr s&

M.F.
Jasmin

í-, 12

1%

SUL
SEnVIÇO OE IASSVI.LIROS

ITÂ1TU3A
.Sae hoje, «uarta feira 9 do corrente, ao

mrle-dia.
Ida

Chegada a S. Franclsco-Sexta-foira 11
[Uu Grande—Domingo 13

I eliiSas-a.ss-iunilatuira .4
Porto Aleure—Teiçu-teira li

Volta 
"

Saída da Porto Alet-ri-;àabbatlo 19
Pelotas—Doitiliign 80

Kio Grim,ie—Segunda-feira 21
Parinigiia—Quiiiin-fiiiii 24

Santo—Sittiliaiio íl6
Chegaria a„ Riu—Diimiiign <j

Para pmmmmicrmm m aal» Infaraiatçãe.
}m tmrtlmtmrim ém

Laga Inuflos
23 Rua do Hospicio 23

8. D. Popular üo M
N. 849

RiO-8-10-912

PUOTECTOItA
293

r10-8-io-;iij

8. retleral
N. 386

RÍO-8-10-912.

AESPERftNCA
N. 397

Rio,-8-10~13U

JP A U LISTA
479

8-10-912

F.vtni» o .iro dis tinitirns, us.ind > 0" 
miirnvilhosa uiven-

que re-titii.e ao
i* o o UriHi» dn liimiillniie

Penty Ideal X
caliHllii '* re nUrilli» .' 

Grátis o Livro dos Ca
bellos qliecutòm* jnrecuisns mim'-

tniurôes. Pii*çu il" Peuty
aiisUit) rediil snit C. iIb Pt-nty Cnnp.,
Cnixii Pohi«! 1.421. A'voiuui iiesucnçiial
n» i lianiiiicia Causa 4 Mcüine, Kau
Luiz de Caturtes. 6.

IM' IITKKCIA, ui*i!ru*-.li*'ii a, noquez**
mi-ntal e nervosa, duem-as d • rsto-
m B", etc., enru ri,iii>ii< e railleJl co i
»*S Uo In PnlrieUri dn iir. VVil*

j innn. Na inipoipniíiii ,i elfeito e linmediato ou pr *jri'essiyo,-eiíiimlii a .Inse. VI
FRAQUEZA
dro 3S. Pelo i.orreio 3SS 0. Drogarias e Pliarniacius. Detn>sito: Ruu do Hospicio 11.
Dniitnri.i Kèrrlnl.

FUGIU
Um -boi i__AuHo preno e branco, capão,

com conda e cabresto. GratWicã-sca<lti«n <M-
¦àxr í^tetns. á rua Twze do -Maio o. 118

¦Prosando de Dentro.

DENTISTA
GuUíncte Cirúrgico Dentário

Dos ctriii'("irtns.(lontlst!is Aristóteles
Jorire e Gnstáo Ruiroso. Kspiicialist.iS
em operuçõ s iteiitairies e com lunga
pratioii na esantt^o de todo e qual-
qmir (rabnllio clinicoe proiheticn. Dis-
•liíein de todus os ipparclhos «I^ctrl-
eo», os m-iis miidernos e aperfeiçoa-
dos. Traliallms (fiirantiiioa e a preons
mndieos. C 'iwiillan todos os dias, das
8 horas dn tnanti i As '¦', dn tardei HUA
Dü 'H.!. 11)011 159, esqui.ia da rua
Gonçalves nina — Rio de Janeiro.

¦MBoaa

t

Capitão Áureo da Silva Uma

f

Aeçãu entre amigos
De um graniapliom* qoc devia »er e*oita*lii«lo

¦jim a loteria de lioje, fica -tra-isíerida para
riiá_do se ajinuiiraiar. 3'55

Casa do pasto
TTaspassa-st unia casa d<r pasto, oo Rea-

¦digo, com o movimento «-gula-r e todos os
ejfuez«9 garaníidos. Não ha ounira no local-

nf-wma-sc com os srs. OliveTa & Ferreira,'.«rada Real de Senta Cfuz -o. 96. Rcalvn
40. 3t87

AUTOMÓVEL
Vende-se n em perfeito estado 45 H. P.,

aVfcamte Fraiicez. Tmaui-se oa rua da Prai-
nha n. 9. i^oi

Casa dc cimento armado
desmontarei

Etn -pialta-iier estado. comi)ra-9c. Offerla a
Pinto, por faivor, neste jornal. 32-22

«
*#,m
it»m

coMmTOitto ssa.inc]
de beKeza de

Rime. Quezada
Qual de vós. jovens ou não, nio iesejae-

er uma cutis assetinada, sem manchas, sar
'as au qualquer defeito da pelle ? Todas
íor- certo. Pois Mme. Quezada torna u>
'ossos rostos limpos, com a applicação d,
. rparados garantidos e com massagetv
¦cientificas. Experimentae. que não vc*
rrependereis. taes são os resultados qur
m breves dias são obtidus.

Visitae o meu consultório e tereia a vos
•' juventude e a vossa beheza garantidas

Nada de intermediários, nem ingredien
s nocivo» |
O creme Queradina é o unico qne. ten

rejudicar a cutis. restabelece a belleza de»

pparecida. asseriiiando 1 pelle c tornando-»
Ir uom macieza encantadora.'

Alta cartomancia
Mine.* TAG1LD, In ciada nos nijstericii ío

ícculltsitío. possuidora de grande poder ein
teiencia» occtiltas,, diz o presei.tc, o passado

* prediz o futuro. Faz. qualquer trabalho para
, bem esrar. como sejam: casamentos diffi
cl*( rccaüctiraçõca í enibarasos conüiicfeiaes.
•tc.; na rua General Câmara n. 269. pavi
nento térreo.

rwKicaeinovat*rov.moa»itTíP*t*^ffiri«
MfamiBo Tiátmf* *fc*«o
—raafMaiwmtnMt
t91-**mimm*ftat, -Vt*—-
-"^^tem}***»**

¦ siPERDÈU-SE
Pede-«e á pessua que' achou a quantia d,

quatrocentos* e setenta' mil réis, com alguns
papeis de importância,' nò txajecto da ru»
Francisco Eiutenio á praja Gonçalves Dia-
no dia 6. o favor dr eptregar á rua Manj .
Barros n. 141. officina. 

"oue 6erá gêneros;,
mente gratificada. , 3°'5

CíiA^EOS
NAO COMPREM, fônnas de chapéos para

icnhoras, seiilioritas e meninas, sein visita*
rem a CHAPE1.ARIA LlMaA. á rua Sete d«
Setembro n. 172. onde as exmas. família.-
encontrarão o mais variado sortimento en
uoilclos de finíssimas palitas e tsriss cs ar
igos concernentes a chapéos, por preços sem

,:âinpett-ncia. l.avam-sc e reformam-se cha
péos a preços excepcionaes.

OPERÁRIAS
Na f*brica Convloalha de Inhaúma, «tuad<i

perro dos bondes elecuricos dessa iMiha. acc<-i•aim-se oiperaras TnMa-se no Caminho dc Pnr*
L".ieria de Iji-th.-ttima o. 1.176- na mesma fa
br ca. i07

Encontrado cm todas as parfomarlas
PREÇO_3fOM

Deposito: Raa Frei Caneca o. 8
S»U-M

Papel \m\

4»4

4

Am F,

Tangerina
fará boje

Esti am latas

ífe

t

Alzira T. Bastos da Silva I -ima i
filha. dr. Luiz de Siqueira Lima, se
nhora e filhos, desembargador Tava.

 res Bastos, senhora e filhas (ausen-
tes), dr. Câssiano M. Tavares Bastos (au
sente), capitão Olyntbo de Mesquita' Vascon,
cellos e senhora (ausente). I.uii Hetteohau
¦sen -e senhora, e Floriano .ivares Bastos i
senhora, agradecem a todos os parentes e ami
gos que acompanharam o enterro de seu sau*
doso e querido esposo, pae, filho, genro, ip
mão e cunhado ÁUREO DA SILVA LIMA,
c dc novo os convidam para assistir á missa
de 7° dia, que será rezada amanhã, quarta-
feira, to do corrente, ás 9 lioras, na egreja d»
N. S. da Lapa-dos Carmelitas. Por esse acu
dc religião «r confessam cratos.

mam
Francisca Baüia Leal
A Meu Administrativa da Imianda**

de do Dii ino Espirito Santo da ma-
tr z de Sant'Anna- assneiando-sr ao
golpe que HCaba de soffrer o caríssimo

irmão vice-provedor Albeno Giildino Leal,
com a perda de sua extremosa mãe. d FRAN-
CIPCA GALDINA LEAL. manda rezar um»
missa, em suffragio de sua alma, na egreja
matriz de Sant'Anna. sexta-feira, ti do col**
rente, ás 9 horas, 30° dia dessr passamento.
Crnvida á exma. famiia. parentes c mais
pessoas de amizade da mesma finada pari
aisistirem a esse acto de religião, pe'o que s»
enr fi-asa ajrr»*H**ci-.s

Viuva Francisca Galdina Leal

t 

Alberto Galdino Leal, suas irmã*
Carlos oaldino Leal e senhora, Pedro
Galdino Leal senhora e filhos conv'
dam seus parentes c amigo-*' para as-

sistirem á m ssa dr .to* dia, em suffragio da
ama de sua pranteada mãe, soi-t» e avó
VIUVA FRANCISCA GALDINA LEAL. ama-
nhã, quinta-fe.ra. 10 do corrente, is 8 ila
heras,'no altar-mór da matriz da Conceição
ilo Engenho Novo. hypothecaudo desdr ji
aos que comparecerem, eterno reconhecimento
t* gratidão. 3'7*»

Gttiítaina dé Souza
Fallecro hontem e enterra-se hoje

ás 4 horas da tarde. GU1LHKRMI*
NA DE SOUZA, saindo o fereu. di
rua Vinconde de Santa Isabel
Isabel.

f
Vi,la 32Z»

Rs. 4:000$000
Um rapaz haMitaxlo, dando as _ me&twes

rerferanciis. gim-rifica com a quantia achnn,
. quero lhe «i-ranjar ictki cnlloi-ração. N-eeo-
•io *miâi*fi «i":o. Recado á ipraça Tradeii»M
a. 16, sobrado. _______________*,°

FAZENDA
Vendie-w a famníla ¦"Ranra do Tnit»»'', si-

¦luela á margem da lístfa-ia «le Forjv) Bama-
nal, estação do R'al4o. com t*o aJoileircs dr
,*rras (mais ou menos). Tmifiyntia.-5es á n»a
•-.cre, 74. officinae de Rocha Passos & C
Rro de Janeiro. 323*

Gabincste dentário
Vende-se um bom gaMnet» electrico,

•-oa cl*ie«i»e11a: -Wsita-sr com o »r
Cyrio. roa do Ouvdor n. 1R3.

Terre Eiííel

Caiüo. Casa

-^•^^•ini^^^nir*^*!^

AKxMAZEM

AUTOMÓVEL
Veoie-te um bom "Chairoo" *mj**0. tirado

bo dia» ttt Alfaudeea prrço «ie oocaaiãe. seir
'«sares, torpedo: trata-se com o sr. Aurélio,
--Bi do Híwiicio 270, Oaragir.

97 — RUA DO GUy-IDOR — 99
.-'.'.*'. Artigos' para luto

de homens e meninos
TERNOS de so:

brecasaca, fraque, ja-
quetão e paletot

todo o n**r.<*«"ienp ***ira '"ir».

PELAS CHAGAS DS CHRISTO
C-n« tr «bora, acu- «iuit*»e dotnir ba juiijs

po»_b"^.ada 
"de 

trabalha, coma prova co.** itll*
LilÀ-ri-d-eo e com duas f lha., e Unido um» ro
KiTiilo-*. e nio podendo trabalhar e sr» tc, ¦*• v
¦ara $uilentar-se e is sua» )aa.' f-lbaa, p.«-ind»
« nuio.es necess dades, «c.v. , t nae. ped u
pessoa- car dosa» e is «mi* oeinlMi-ias pac» •
mães dí famiiia. por amor de s.-u« IKhos e ».r
il,n. de sttlí parentes « pei» 3»r»?« «*»-«*• «
Morte de Noa»» Senho Jeara» Chmio. uji» e»
mi.lr, para o sen «ustento « p»ra »1> v»r »» «e»
loffriment-a» e de tuu 'ilha». »»• «ue^ Ue-Ji I
todo» dar» recompensa. — Rul ísenbor de Mait»
ainhns n. 3«. ant» 16, primei a <u-a. b»id> ti
Catumhv e Itapru . E»t» car'do«a r:d»e«le p-».|»
tt a receber toda c gu-iquer eotola e»s <nU d**
tin» carda.o

E outras marcas, só no di-pnsito da
fabrica a pn-çus excepcionaes. por
.lUcaiio e a varejo. Hua Marechal
Floriano o. 142.

CAFÉ* CRUZEIRO
Dr. Hermano dt Medeiros

Cintra lo dos hoipitaet e*«ts de Lisboa —
Ooençai das senhora», parto-operaçòe» Oiai-
ca fenL Consultas dai t á» 4 da larde. nia
Ia AiteaUéa o. a*. 1* andar Rio — Rtei-

. tencia: 51. rua Visconde de Figueiredo. At-
¦içada a -chutados a qualquer hata> -

Com as metro* de compwnn-Pto e 17 dr
lareura. próprio para omlquer negocio, alu
ga-sr na rua da Gamboa 159; aa dia-v-es 00
«obrado; traia-me na Cbamitam Hesp__a_a
Camerino 144. Tel-opüi. 4.052.

Dr. Vülmare Magalhães
—Advo'.*ad',—Escriptorio • residência—Rua
L'rti:uayana o. 119. subrado — TsUtiiiuiia

5505. Teütidi.

AMA DE LEITE
Precisa-se de uma com leite de dois me

ae* com attestado do Instituto Protecçio i
. Infância, & nta ds Rosaria n. 16», a* andar

MM

Leilão ii Mm
Hoje 9 de outubro

Guimarães & Sansevsring
Travessa do Theatro, B

Rua Luiz de Camões, i-A
Daa camela venelda*.

Podendo ser refuriiiadaa ou resgatadas
at* 4 véspera da ieilAo.

< _L

"¦-¦$¦

m
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:1Augusto Coelho Duarte
Alda Dttarte e -filhos, muito gratos

„ todos que acompanliaram o enterro
Uc seii marido e pae AUGUSTO COE- ..'-._#

DUARTE, convidam para assistir ..*.'¦. _*!í'
-..'¦ii

I-iuiesüah do utero
TtMamcoto pelo dr. Mauhlte ie Abrem —

Madic» ds Mattrutóade do R • dc Jaoew» «
capte alista, com longa pratica dos bcMpttae»
át Berlim c Paris. Consultas c curativo»
atarinos. em seu cotMultorio, i na da Ke
•nnblia a. 51. Das a ás 4 bora». f»>«—r*i**
por esorpte am sua w-àd-ocis. t «a Uarqu»'im Ah—as a. ii**. asas

-_a__s?"'""* "

't__W$-'
-m\»\»m\»*S»m»*m-- ¦¦- -¦ .rr3***-** . ......-_ .'„„/.,-,„

U*m albas a* toreana Skfas, \_f\
t brilha»!»» dspat» aa» tm _tm

•wri • aa» s ••*•**«» ftsilia«ate U
¦aaaalUass" «• le. Barask*. Çk
S mmmetmmeemtemtmileméeetlimt
tmnmmataaem ** mm»m*t **.-.*£.¦
,4L^ «ira • «sapa. • SMaUU» fc* j»
Udw. a» ¦*•.- sí*íts!s»_« ! •**»= a-í

t e ttamim taafmntm *» *]|
mtmmmtr m kp-soata VI

vm. • _.
«aaiaawMUfta aaaalfca» <*»¦ _%,

Q ,m9m-Zrm-m.a,iHammt.*»lmmm. \£^m m_ _ tm „ >M yfc^ylt| f

ca

O tttm aala» |ei

m
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CORREIO SA MANHÃ ^tourte-Mitt, 9 dè Outubro de 1013

OS PEQUENOS ANNUNCIOS
Mia, poRfiiVrté d

LEILÕES
«J. LAOB9

Irmaien • escriptorio: rua do Hot*
picio n. 86, Tal. 1901

Leilões a effectuar-se na ' semana de
7 a 18 de outubro de igia

iHOJiE, QUARTA-FEIUA, 9, t 1 hora da
tanle — Leilão dc um opcbestrophone do fa-
hriíiamtc Limonairc, oom 133 metros dc mu-
ika, em seu iinmazcm, á rua do Hospício, S..
VENDA DEFIN.1TIVA.

HOJE, QUARTA-FEIRA, 9, i 1 hora da
envie — Lclão dc um bom terreno, á rua
Quhrtão, -cstaçãíi de Casoadurai; á vdida será
(cita em seu mniinzeni, á rua do Hospicio 85.

HOJE, QUARTA-FEIRA, 9, ás 4 iU ho-
ns da tarde — Leilão dc seis superiores pre-
éios, inteiramente novos, com todos os re-
tuisíos da -Prefeitura o Saudc .Publica, à tra-
«essa do Universidade ns.' 55, 57, 59, <•¦• 6Í
e 71, entre à nta Barão de Mesquita «; Viscon-
Je de Itatroiraty. VKNDA DEFINITIVA.

AMANHA, QUINTA-FEIIRA, 10, á 1 hora
da tarde — Leilão de um eatabulo de canço
TOiocas e um touro, á nua Salvador Corrêa
B. 108, Leme,

AIMANHA, QUIOTA-FEIRA. io, ás 5 ho-
ras da tarde — Leilão dc superiores moveis
piano, finos cnist."!cs, bons metacs, á .rua Ne-

Sa 
Fcrreiira n. 82. atntga S. Salvador, largo

o Cattete. _ ,
SEXTA-FEIRA, 11, i 1 hora da taitdç —

Leilão de superiores moveis, piano e_ miude-
tas. om seu armazem, á rua «lo Hospiceo 85.

SEXTA-FliIRA, 11. ás 4 horas da tarde—
Leilão de um magnifico predio, com accofti-
croduções poia grande famiilia de tratamento,
i ru* Cardoso Jtmícr s, esquina ila mia das
Laranjeiras. , , ,

SEXTA-I-MÍIRA, ti, ás 4 ila horas da tar-
de — Importante leilão e vantajoso emprego
de «apitai em quadro esplendidos pred-os, no
laltilicrriino bairro das Laranjeiras, sendo
um á rua das Laranjeiras 11. 65. tres no lar-
ao io Boticário ns. a*, tt e 28, antiBO 8 10
e u. pertencentes «o «í°/tt> dt «Haiioeí José
Machado

y.«ja\ taatat. üe uniu senhora, decente, c de
L idade nüo muita avançada, mie queira para dama
Je companhia, uma outra «enhora portugueza, de
meia idade, apresentave! e chegada a pouco. Pódc
lambem {ater serviços leves ; cartas para o es-
oriptorio deste jornal a Elvira da Conceição.

DRECISA-SE de unu criada que dur-1 ma em caaa, paia cosinhar, á rua do
Silva n. 35. Largo da Gloria.

.'RF.CISA-Slj, de uma empregada para cozinhar
l e nma pequena para ajudar nos serviços de
asa-, na rua da Candelária n. 89, a°.

'RKCISA-SK d« «ma creada branca, para ttr-*¦ viços domésticos, em casa de pequena familia.
Paga-se bem e quer.se pessoa trabalhadora. Rua
Hariz' e. Barro» n. 420. " '3520

LSMEllSA-bK dc duas criadas, portugueza», umo
jT«|uc saiba lavar, passar e eugonimar e outra que
entenda de cozinha e mais alguns servi.ços e que
durma nu aluguel; na roa 19 ne Fevereiro n. 13».
Botafogo. =022

PRECISA-SE 
de uma empregada de toda con-

fiança, para lidar com creança, paga-se bem;
trata-se na rua S. Francisco Xaxier n. 437. ao66

PRECISA-SE 
de um bom official dè torneiro

de madeira, para Nithc.-oy; na tua da Con-
ceição n. 103; 2067

RECISA-SE de nma criada portugueza, para
para casa de pequena familia, que. durma n«>

aluguel; na rua Itapiru', 167. 3071

TiRECISA-SE de um bom tupiclro; na rua Ba-
.1 rão dc S. Felix 11. 9. 3516

PRECISA-SE 
de um compositor na typogra-

liliia David. Praça dos Governadores n. 6. 3184

lavadeira.
casa
3>8j

PUF.CISA-SE 
de uma cozinheira _ 

Villa Izabel Rua Filippe Camarão n. 81, casa
n. 5.

PRECISA-SE 
de uma boa arrumadeira J na roa

Gustavo Sampaio n. 185. Leme. 3174

PUECISA-SE 
de uma creada para todos os ser-

viços e uma ama secca para tomar conta de
uma creança. Trata-se, ua praça da Republica
n. 90. 500

PRECISA-SE 
de uma cozinheira com urgência

para rua Pereira Nunes n. 59. Bonde Aldeia
Campista, casa dc pouca familia. 3162

PRECISAM-SE 
«lc oílici.-ics marceneiros 1

neiros. Rua S. Francisco Xavier n. 454.
tor-

3HÍ1

PRECISA-SE 
'de um official dc serralheiro

José Clemente n. 75. S. Christovão".
1 rua
3160

PRECISaV-SE 
de uma moça dc còr ; na ma

Dr.. Ferreira Fontes n. 23. Andarahy. 3159
1 ¦ --11 11 ¦¦¦

PRECISA-SE 
de' «ma arrumadeira

de um easal só. Itua Chaves Faria
arrumadeira para

11. (14.
casa
3150

Empregados
ALUGA-SR 

um» moça de c5r branca, fn'nndo
allemão, .para cozinhar bem o trvtal, ordenado

|o$; na ma Forneça Lima n. 33, caisa 9 *">
.'h-istovão.C*

Sâo
3-'-M

uma Javadêira e engommadcira dc
s uhíira, «lá reícrcnca de

ma condueta; ua rua Siqueira 11. 205, estação
lo Rocha. 3MJ

COIllSIgO
441-

ALUGAS 
lí

roupa tlc lioincin

X I.UC.A-SE uma cozinhe'tu, levando
afluina í-'ha; na ruai Gencra' Pedra ti.

I.UGA-SH uma moça para cozinheira ou outro
qualquer serviço, cm uma
tí l"«^!

Ai, .
de S. Carlos 11 27.I, làstiieio

easa sária;
ile Sá.

na .rua
3'4'

A1'-1 ,/Vajwl.-.ntc
da 1'Iorcíta

ie coiwtro
• 4.

cozinha; na Chácara
3507

•- liotiieui para qualquer serviço,
rtnabeiido ler t escrcvir, tl.rlja-te i rua Cimliii
Èarbcra n. 59, casa a. 3031

1 I.UCA-SI! unia moça poilugiitiia, para ama «le
/Vleite, cim leite dt tira tuc^esi na rua Marquei
it IWial 11. 84. 3u6:

ALUGA.SK 
unia r.ioçn de bom cosli-.niss, çliega-

da de foro, para arrnnind ira ou cnz nhcitaj
oa nta Uentdicto Hyppolito tt. 150. Cidade («ova.

Ae r

ALUGA-SE 
por 110$, uma «lula e gah ntle, cnm

iros saciiliii,, Ffni dorniilurío. Rua (jcneial Ca-
«vira 11. 124, robrailo.

a ' iiCAM-Sl! coznlicir.is, lavadeiras, amai sen-
{%-.-}, cap iras, 31 Tiiniuilci us _ inonnlias; na rua
Onerai Câmara 11. 124, sobrado, fundos.

LUGA-SIÍ uniu senhora portúijuçza, para lavar
ngmitmai' tua (Íüs InvaVdos ti* 51*

• ' '•«'.A-ülv por .-ia?, lllll nici-.irio para .-opa, rc-
/\ca«los c carregar i-.tii-.-ni un; na «ua General tai-
Biara n. í3.\; sobrado, fundos.

A LUGAM-SH cifiiilas c fazem-se
afaCcasanicntos, 110 c'vii eu i« 'isiow,

.-0$: ua rua General Câmara 11.

os

pm- .-o?
lllll L.03.

pá jit lá 'le
srm cctlidüo,
124, sob "ado,

PRKCISA-SE 
de uma creada portugueza paracopeira, arrumadelra c lavar os roupas peque-nas. Uua Hilário Gouvêa n. 22, 3143

DRECISA-SE de uma criada que dúr-
A ma em cau, para cozinhar, a rua do
Silva n. as. Largo da Gloria. ,_

PRECISA-SE 
de uma menina dc 11 a 13 annos

para companhia e serviços leves dc um casal,
dando-se comida e vestuário ; ua rua Perseverança
n 17. Riachuelo. 3156

IJRECISA-SE 
de uma pequena de 12 a 14 annos

. para casa dc um casaf sem fillios ; ua rua Gon-
çalvcs Dias n. Co, 2° andar.

1)RECISA-SE 
dc uin menino com pratica de pa-

daria para entregar jiüo í tu» General Câmara
n. KÍ5. 3466

PRECISA-SE 
«lc uma lavadeira e mais serviços

dc casa familia á rua da Alfândega tx 284.
Sobrado. 3470

PRECISA-SE 
de tima creada dc ts a 18 annos

par? serviços leves á rua i" dc Março n. 77.
ITKliCISaVSH de creadas e dãiMe cartas de íian-

Jl ços, para alugue s de casas, fiadores garantidos.Rua General Câmara n. 124, fmulos.

PRECISA-SE 
de cozinheiras, lavadeira), copciras,

a.-rumaileiras, mocinha.
ficr.il Câmara n.

meninos.; na rua Gc-
124, sobrado, fundos»

IJREÇISiVSIÍ 
de amas seccas c df mocinhas,, para. scrvíçòá leves, mcn:nas e m ninos, coprras c

cozinhe ras. Rua General Câmara 11. 124, sobrado,
fundos.

t)REf 
ISA-SE de tecelões de panno de algodão

ni nm il* ** IValm tt .-

Onx*-iSa.\-íii\ d bons pi mui cs di* liso; t ata-ss
X. das 9 ás 10; na rua Tobias Jlarreto n. 74, off:-
orna d* bombeiro 1953

JJRECISA-SE de uma moça para serviços dor.icãti-
1 cos; na rua da Lapa n. _?, loja. 1973

PREGISA-SI! 
dc um official de poI'dor; na rua

S nlior dos Passo: n. 24. 19.13

3'íUECISA-SE de cizinheiro, para casa de fami'.a;
I. na ma Estado dc Sá n. ss, sobrado. Dorme
fora. . 1961

PRECISA-SE 
dè tuna menina de io a 12 annos;

na rua Vinte e Quatro de Maio n. 365. 2074

T>RECISA-SE de uma cozinheira perfeita no Iri-
vial e que entenda de forno, para um casal; na
roa Bar3o.de Ubá, 126, prefere-se que durma no
aluguel, 2088

X>RECISA-SE de uma criada para todo serviço;
na rua S. Luiz Gonzaga, 227, casa 1*. 2089

PRECIS.A-SE 
de um calneiro, dc 13 a 15 nnnos.

com pratica de seccos e molhados; ua rua Barão
dc Guaratiha n,• 11, Cattete. 2091.

PRECISA-SE 
de um empregado para a casa de

calçado; na praça Onze, casa Sabiá, rua Se.
nador Euzebio, 122. 3009

LuiiaVBI-. umi de Irente, um quarto e
Acoiinba complctl&utc iiulepndente, por 65$;
na rua Souza Fundo n. 107, casa 5, em Vila
babel. - ' s ""

3»S9

ALUGA-SE, 
1 'casal eem fptios, uma boa sala

e a'cova, serventia dc cozinha e quintal; na
rua Dr. Carmo Nelto n, 346.

ALUGA-SE 
tan-teommotlo mobilado, I casaes;

na ru» Duarte Te seira n. 26, estação Dr.
Fiontln. ..,, 3207

A 
LUGAM.SE unarto easas novas, por preços
módicos, couinauas salas, dois quartos,- coz.nha

e quintal é lua Uectrica; na rua, do Engeliho
Novo n. 43, VUaínas chaves «stâ» na caaa da
fituite, e «rata-lp \n» itta D. Mar.a Romana
n. 38, Maracanã. 3>97

A 
LUGAM.SE iioiUKcommodos ilhiralnados a luz
c-ectrica, a áesámis decuitcs; na rua de Sio

Carlos n. 47 (iíílacio-dc Si). 
3791

PRECISA-SE 
dc um pequeno de 15 annos; na

rua Senador Dantas,'83, «obrado.

PUECISA-SE 
de uma criada

viço dc um casal; na rua S.
Rodrigues, 81.

2063

de uma criada para todo ser-
Cláudio, Santos

3080

PRECISA-SE 
de uma boa corpiiihcira; na ave

nida Mem de Sá, 23. io;i

PRECISA-SE 
de uma co.-.inheira que lave e en-

gomme para um casal; na rua do Mattoso
11 24C A. 3004

PRECISA-SE 
de nma pequena de 13 a 15 annos

para copeira e mais serviços leves, quer-se de
eür; na rua do Mattoso n. 246 A. 3004

PRECISA-SE 
de uma empregada para, cozi-

nliar e mais serviços de pequena lamilia; nn
rua Anna Barbosa, 24, Meyer. 2029

PRECISA-SE 
de nma boa copeira e arnimadei-

ra para casa de familia de tratamento; na rua
Carvalho Monteiro, 28, Cattete. 3003

PPKECISA-SE 
de uma senhora Idosa para to-

mar conta da casa de uma moça que. trabatha
fora e mais serviços, dando-se casa, comida c
alguma roupa, ordenado to$; quem precisar es-
crevn para a casa Colombo, rua Visconde do Rio
Branco n, 37, Lydia Martins. 30"

PRECISA-SE 
de uma creoulinha no becco da

I.apa n. 3, i° andar, para uma senhora to,

Sara 
serviços leves atras da ma Primeiro de

larçõ,

PRECISA-SE 
de um ajudante de alfaiate, de 12

18 annos; 11a rua Visconde do Rio Branco, 33.
(sobrado. 2001

PIÍECISA-Sli 
d» um empregado .para serviços

domésticos, preferiudo-se de çór; na rua Campo
Alegr-. 11, 134. Collegio Maria Anlonicta, 1960

PRECISA-SE 
de 20 costureiras, rematai'.iras

e engommadciras para trabalhar ua fabrica da
Camisri Gomes; na travessa de S. Francisco de
Paula ns. 34 e 36, .1181

1JREC1SA-SU 
de um cafete'ro pratico. Café e

. Nvtaurant Portuense; rua Archial Cordei o
n. 208. Meyer. 1993

PRECISA-SE 
de uma perfeita cozinheira de boa

condiuio para casa dc familia seria ; na rua
Senador Furtado n. 95. Perto do largo do Mata-
douro 125O

¦ ¦PII.II.M ^, - —... HH..1. .1 fcl ,1 —

PRUCISA-SU 
de um homem

tuguez; na rua Julio César n.
ás 8 da manha .

trabalhador,' por*
71, das 7 1I2

1988

PllliCiSA-SK 
dc uiii pequeno pz,

na rua da Gamboa n. 291.
a arear talheres;

1956

1.PItlíCISA.SU de unia boa emp ceada que sa ha
t cozinhar, para casa de pouca familia; na avenida
Passos n. 99 sobrado. 1943

* I 1'GA-Slí, por
/Xpadia. ciir'nbnsã,
Cí-Ticial Câmara 11.

100$. uma ama de leite, nova.
afiançada, st-in filho; na rua

124, sobrado, lundus;

LÜGAM-SE cozinheiras il
ogâo dj inintlo ni> alúsuelí

«ii?: r-.ui G rura' Câmara n. 124
m trivial c dc forno

¦ n .|Õ$, 45S. 5",S c
«obrado fuiiJot.

LUGAM-SIÍ ereailai. c tiram-sc ccrtidücs dt-
¦ilade, cartas de iiaiuraHzaçSo, registros tlc nos-

cimento, prnlima-s despejas. Itua Ga-ncral Cama a
n. iim, Eobrada), fundos. _

ile um bom afiliai 'alfaiate, 
para

pjlcióts e obra grande, por p ça,
rim tlo.t Ourives n. 131. Aiaia-

3197

Ah

Prkcisa.setrabalhar cm
piifi.vM.' bem; r.a
Ur a.

machina!
PRECISAM-SE 

Je iinprcssiircs para"Mincrvas" ; na rua i° dc Março n. 139. H-I^i

PRECISA-SEbicos
dc um oífícial dc compositor dc

ruu i" «lc Março n. 139.

1)RECISA-SI-4 
dc uma boa cozinheira

da Quilaiida 11. 19-

>RKCISA-S1'. :lc um o(f -il para
1 i.,iai3. Hua da Misericórdia n. 8j,

¥>KÍ:i:iSA-StT" para capa

concertar
3487

rapariga que uc
ves 11. 50, i" andara

 tle lamilia, dc uma
boas rclerencias. Rua Ouri-

349»

RKCISA-SK dc tinia. boa. coziiilicira, prclcre-sc
pbrtiigucxa. "Kua Senlior dos Pas303 n. 102,P

brado.

PUlíClSA-SE 
do 11111 lavador de pratos cam prn-

tit-a, ordenada 50$ : na rua doi Ourivc9 n. 121.
Cam*.,;> Theopliilo Oitoni.  ¦ 3r."i

PUECISA.M-SK 
«le pedreiros. Rua Santa Luiza

11. 59. Maracanã, 32-9

PRECISA-SE 
de unia hoa cozinheira do trivial íi

rua Bcnjiimin Constant n. 133, sobrado. 32J6

PRÈÇlSA-MàSE 
de costureiras para roupa dc

liiiin t- ncccitain-se aprendizes & rua Vis-
eoiulc do Kio llriuico 11. 37. 32J.1

PRKCISA-SE 
dc uma senhora branca bra.ii-

leira sem compromisso
Rua Visconde Sanu Izabel

PRECISAM-SE 
dc moços para vcr.dcr ;

Formosa n. 176. Casa n. 4-
na rua

3JI2

PREG.lSaVSE de uma lavadeira c engommadcira
tlt: lustro, p,

crcinçns, paga-ec
Mcuquit

caca dc nm
, ... 40$, traia-sc

n, 5*36. Andarahy.

casal com Huas
rua líarfio

3124

PUECISA-SE 
de um pratico de pharniaci.i, nesta

eapilal ; informações
SS. Cardoso «>a C.

i Avenida Rio 1) ranço
3221

PRECISA-SE 
dc uma pessoa habilitada e dc

condueta afiançada para tomar conta de uma cba-
cará pegada u Eáta\âo dc Canípu Giáitdc. TidU-se
k ru.-i Catumby n. 14. 3218

PRKCISA-SEIcvçs cm
de unia pequena para serviços

casa de pequena familia ; na Estrada
Real de Santa Cruz n. 3151, perto da estação tlr
Cascadura. 310;

PUECISA-SE 
de uma empregada sabendo lavar

c eiigoiiiniar para ir para o aVorle. Truta-sc ;
na rua Campo «llcgrc 11. 53. 3101

1JREC1SA 
SE dc tuna creada que cozinhe bem e

lavo, de toda .1 confiança c que durma 110 alugi.le.
Rua Hento Lisboa tl. 39. Cnttctt 3245

PRECISA-SE 
de uma co.-inheira e

na rua Haddock Lobo n. 192,
lavadeira ;

3243

PRECISA-SE 
de uma am» set-ca

víços
n. ,1<8.

leves Matiz qu; faça ser.
Barros

3«5'

PRECISA-SE 
paia u«na casa de faiameiito de

nina perfeita r.O'pc'l« e «rrutiudcira, dando fi
snçn di - - ... .- ...sua conduita t ro» Marqucz de Abran

3167les 11. 95

PRECIS.VSr 
de umi mocinha até is annoi.

para raua um calai sem filhos. «crvisOS lo-ves, p.-tqji <e 1 incnso-s e da-se roupa, que tenhaboa cor.dtctá Rua d-j lícnicio n. 165, a° andar.
procti-xr U TL?rr/a. 3170

PRECISA-SE 
dr mu bata ima secca i ru.t

Maria Eiifau n. ]« Uim dos Leões. Bola-
fogo. 319,

PRECIS.*!-?.!? 
t* nm. ci».da para todo o ser-

viço de cit» de pecuena familia, nos siiliur-
X i-as; trais se r.a rua S. Luiz n. 33. Estacio dt
Sl .1I6I-'

PRECISA-SE 
de um trabalhador para chácara

Prcfcre-se portuguez. Rua Elias da Silva n. 21a.
Estação Dr. 1'roniin. 313.1

PRECISA-SE 
de um official de pintor dc lizo

iratase com' o sr. Joaquim pintor a rua Thco
philo Ottoui n. 1. Restauram. 313Q

PRECISA-SE 
de unu cozinheira que durma cn-

casa ; na rua Riachuelo tt. 141, sobrado. 32c?

I)REC1SA-SE 
de uma moça psra ajudar n,*s rei

viços dc caso, paga-se bem. Campo de Sii
rbristovão n. 6, junto á rua Escohar. 320.-

PRECT54\-SE 
ác uma creada para iavai i tu

gomciar ; na tua Ucal Grandeza a. 233. Bola
fogo. 319.'

,T)'.iECISA de um emprefiio íue entenda d4
JT horta e jardim, prefere-se | porttig-ni d- meia

«aiídc; aa ru Uns Visconcelloi u. 228. 3132

'ORECISA-SE «tc uma empregada portugueza, para1 cozinhar c lavar, em casa de familia; pnra tra-
ir na rua Marechal Floriano 11. 138, chenit.irla.

PRECISA-SE de bon' di-ss trabalho pa a f
cigarreiros,' para papel,

pa a fora, a famílias que morem
«•rio c que trabalhem, com perfeição; na praça T-
adSritcs n, 72. 1918

ORECISA-SE de uma criada que dur-1 ma etn casa, para cozinhar, á rua do
3:Iva n. 25. Laigo da Gloria.
ORECISA-SE de -.nn pequeno para limpar talhe-
X res; na rua Primeiro dc Março n. 55. 1940

1ÍRKC1SA-SK de uma boa cozinheira, para cisa
1 tl« pouca família; na rua d: S. Francisco Xavier
11. 533. 1920

PUECISa\-SI! 
de uma cozinheira e um» menina,

p.ira serviços leves; na rua Dr. Agra u. 31.Caiumby. 1949

ÍJRÉCISA-Slí 
de todas cozinheiras, engommade-

. raá, mepinas, copciras e outras creadas, nacionaes
£ estrangeiras; ua rua do Hospicio n, 214,

pRECISA-SE de engommadciras e costureiras
camisas e ceroulas; na fabrica da rua do

Hospicio 11. |H. iSoj

PRECISA-SE 
ed uma criada para lavar e cn-

gonitiiar; na rua do Mattoso u . 96. 1700

PRECISA-SE 
de bons vendedores de lustro parocugommadeiras, paga-se hem; ua iravessa Dr.

Mui-.iz Ilarret n. 12. Botafogo. 1704

PRECISA-SE 
de vendedores de balas nara a fes-

ta da penha, psfs-ae bem ; na rua ds Eitação
n }¦., Penha.

PRECISA-SE 
de uma boa cozinheira, no Boulevard

Vinte e O to de Setembro n. 90. 1976

DRECISA-SE de uma menina para ser-A vi$os leves, em casa de um casal sem
filhos; na rua Farani n. 45, 1* casa á di-
reita.
URECISA-SE de «'umnaj de bordados k mão
lei machina. pyrogravura, etc. Vae i casa da
tlumnt, Rua Imperial a. 163. Meyer. 6

de annos, mais
prcfcre-se

1921
PRECISA-SE 

de um rapaz
ou menos, para serviço de copc.ro,

portuguez. Rua do Hospicio n. 198.

PRKCrSA-SE 
urgente dc uma boa cozinheira;

a tratar n.-i rua Vinte e Quatro de Maio, ass(listaçâo do Riachuelo). 2021

PRECISA-SE 
de uma creada para teviço domes-

t'co; na rua lílas da Si'va n. 307. Dr. Froutin.

PRECISA-SE 
de um empregado par» tomar con-

ta de «ma casa de rommodos, dando fiança dc
quinhentos, mil éris (soo$ooo); intorma-se na rua
Pr. Ari-flide* Laho n* 91, cem o cr» Maneei
Cardoso.  3073

PRECISA-SE 
de

da Assembléa n.
uma boa ama
63, sobrado.

secca; na ma
3098

PRECISA-SE 
de uma corinheira e lavadeira

para casa de um casal; ua rua Ribeiro Gui-
niarâes n. 68, Aldeia Campista.

rua da
3«>i4

de uma ama secca;
. 51, Engenho Novo.PRECISA-SEBella Vista n.

PRECISA-SE 
de umn menina eti menino, paraserviços leves, em casa dc um casal sem fillios;

na rua D. Zulmita n. So. 2056

PRECISA-SE 
de um^liequena ~

leves; na rua Thomaz Rabello n.

PRECISA-SE 
de um bom olficial de bombeiro;

na rua dos Arcos n. 5. 2041

para
19.

serviços
2n58

I)RECISA-SE 
d« uma cozinheira

nu Conaelheiro Pereira Franco,
de Si.

cor; na
Estacio

2062

PRECfSA-SE 
dc um pequeno com ou sem pra

tica de bombeiro; na rua Assis Carreiro n. 8.
Piedade. 3058

PRECISA-SE 
de um olficial de caixbtciro qurtenha bastante pratica; ua praça Gonçalves

Dias, 11. 305;

PRECISA-SE 
de um moço com pratica dc pharmacia, para tirar rótulos; no largo do Rosário

*°4. 3CQ.T

PRECISA-SE 
de uma boa cozinheira para casa

de familia; na rua Haddoctc Lobo n. 103. 2007

t>RECISA-SE de bon» carpinteiros e marce-
neiros; na rua <Jo Hospicio, 261.

X)REC1SA-SE 
de nma boa cozinheira; aa rua da

«etaulía, dè , sobrado. 'JÜ99

PRECISA-SE 
dc uma mocinha para todo ser

viço; na rja do Hospicio, lyo, loja. ^.3030

I3RECISA-.SE de uma boa e limpa cozinheira;
na rua Carvalho Mourão, 78, Cattete. 3061

PRECISA-SE 
de uma criada psr« serviços do-

mestiços, que lave e engomme; ua rua de São
Clemente o. ifg.

PRECISA 
SK J; umã

casa de lamilia: 11a
1* m-.tlar.

Cüillilaelrl «io triviil, paraAvenida Rio Branco, |3,

PRECISA-SE 
de uma cozinheira que engorome

roupa de senhora, para casa de _.__. caral sem
lillio-ij na nu da Lapaj, o;, sobrai >*>_

*m

PRECISA-SE 
de um bom acabador

teiro; na rua S. Christovão, 223.
de

PRECISA-SEpara ob as, de senhora,
sula:
lardí).

de bans
. le 1

na rua Estacio de

sapa-
3121

ofC clacs de sapat)ciro
i machina, sa to de

Sá n. úi. (Casa Eí-
19S5

ALUGA-SE 
umi;commodo, a dojs rapaz.» de.

iratamçnto, #m- easa de íaiulia .respeitável,
próximo á rua Conde de Bomfim; informa-se n..
rua dc Santo Hcn ique n. 148, __ ^

A 
LUGaVSE, por 70$, adeantados, parte de uma
cusa comptetameiitc indepKndcule, centro de

erreno e txcitKeiitcvsta, coni duos saias, quarto,'lisj.nsa, cozinha, banheiro c tnais coininod dades:
na rua Valenlim, da Fonseca n. 57. estação do
Riachue'o; .. >( 3>8j

:—— Viu ¦ . •—•

ALUGA-SE 
uma boa sala de frente, a pessaia

só; na rua Eul.no n. 71. Mrycr. 3181

Al
, I.UIjato. u ttobrattv, 1 rui Uruguayan» n. tt,
Lpara medico ou dentista; trata-se na Jo)». 174»

LUGA-SE metade de ttm armazém pari depo-
sito; na rua General Camira n. 318. 1975

ALUGA-SE 
«ma bos sala de frente de .roa, ¦ um»

senhora honesta, em casa de família; ua ru»
Se-gipe n, 119. • *9**

A^LÜcXsíí 
a casa n. 27 da travess» Oliveira,

em Botafogo, por 120$, com-duai nas, doli
quartos, cozinha e despem», completamente limpai
as chaves estão no n. 29 c trata-se na tua de São
CLmcutc n. 40.  ip°?

A 
LUGA-SE por 122$ o predio n. t, «ntne os de
ns. 113 e 119 da ruu Barão de Bom Retiro,

com bons commodos, grande ou ntiil, UUiliinaçáo
electric»; tiata-se na roa do Hospicio n. 30, sq-
brado; as chaves estão 110 armazém n. 132 ds rua
Barão dc Bom Beiro.. ' .

A LUGA.SE nma b«a sala mobilada s moços ds
iaxcommercio; na roa do Rezende n. 91.

A 
LUCA-SE uma bo» «ala com janella!, em casa
de famiia; n» ru» Yp.rauga n. 71. Laran-

jVv-as. '7«7

ALUGA-SE 
metade de uma casa t pequena fa-

nt lia, em cai» d,- outra nas mesmas comi ções,
com tre» quartos e mais dependências; na rua
Lins dc Va.aconccfos n. 359. Bondes á porta.

At,UijaV&tt 
em usa Ue loinit.», um quarlo cora

«e ventia em tod» «sa, a ura «asai; n» «?
trada Re»! de Sanla Crui n. 2984 <o»s» n. *).
Casodtir». 'tt*

ALUGAM.SK 
»»t» de frente eu «uirto arejido,

com ou sem pensão, • casiJ s«m raios ou •
rapazes solteiro»; oa nu di Misericórdia n. 70,
sobrado. *"'

ALUGA-SE 
epfm» sala e quarto Juntas eu se-

paados, • cavalheiros, casal ou senhora» ho.
nestas; na ru» Joaquim Meyer; iufomu-se no
no n. 91, venda. *wo

A 

"LUGAM-SE 
ttm» sa'a e um quarta' bem mo-

blados; na rua Nova n. 150, Por:detaz d»
E-eola de Bellas Art.s, esquina di rua Bario
de S. Gonçalo, tem lur electrica e telephone.

A 
I.UGA-SK ura commodo, com pensão, a casai
011 a dois rapazes de t ataniciiio. cin cosa de

familia respeitável, cm frente á ma Conde dc
lloniflni; mforma-sc na rua de Santo llcni.qne
n,~i.;8. 1 . ¦ -,. 4 . 3'8i

ALUGAM-SE 
bons commodos; na roa Frei Ca-

neca n. 126.  3t72

A 
LUCA-SK por SoJ, uma casa na rtta AvIIa
n. 45, Alegria; Jçta.se na rua do Cattete nu-

mero 192. 'I "'' 3¦ 47

A LUGA-SE ruça sala de frente para
** escriptorio ou para moradia de um ca-
valheiro distineto com ou sem mobilia, em
casa que não tem outros inquelinos; car-
ta por favor nesta redacção com as ini-
ciaes A. B. Ci ¦*'<' 1-5)66

ALUGAM-SE 
dois bons commodos, em porão

habitavel, a senhoras de todo o respeito, ou a
moços do commrco.de seriedade; iufoiina-sc na
rua «Ia Luz n. 12. 3'43

ALUGAM-SE 
osí predios ns. 93 a 101. "da rua

do Rocha, frente de rua; trate-se nos mesmos.

IJRECISA-SE de um m-niiio com atenma pra-
X tea de caçados; na rua Estacio dc Si 11. 61.
(Casa Filardi). 1986

PRECIS.\-SE 
de um menino de côr,

cadus. ele; na roa Estacio de
(Cat,a Filardi).

,, para
Sa n.

PRECISA-SE 
de' uma lavadeira;

ri- A**n-»nn:i<: ti (*•'¦ *?*.*t**\\*f* V
na rua Barão
'""> 10101

Casas,
commosfas

e terrenos
AI,UGA-S)., 

cm casa dc famiia uma sa.a defi-cnlc_ e um commodo, com mobilia, com ouicm pensão, n casa rem filho*--, a moço tío com-mercio; mi rua*da Miãericordia 11. 49, caía nova,sobrado. ^2

ALUGA-SE 
a eay.Vhclro, um quarto «le frente,

com ent nda independente, luz e banheiro, cm
casa du famiiia;.. 11» rua da Carioca n. 38, 2°
andar.

i LUGa\-SE um chalet com tres jancllas de fren-
./dite, cora duas salas,. dois quartos, coz nha c
terreno com 11X40, com arvo cs frutíferas; rua
Angélica n. 79,..cstaçã». de Ramos, B. F. Lco-

o amai trata-te Hq m' smo. __________mmm_V,

ALUGAM-SE 
duas casas novas, na rua Dr.

Te cira Lopes ns. 2B c 3oN com do s quartos,
duas salas cada um, tem. quintal e, jardim, na
frentt, tém Iria ecttrca; as chave3 catão na mes-
ma, bondes Alegria. S. Christovão, 3152

A~LUGA-SE 
por''130$, uma casa â rua Barroso

n. 16, III. cm Copacabana, com dos quartos
c duas salas; chaves no armazém, & praça Mal-
vino Reis n. 22, c trata-se tia rua no Rosado
11. 80, Io andar, das 11 ás 12 e das 4 os 5.

A 
LUCA-SK lima casinha .para familia e quartos
para moços solt- iros; na rua Silva Manoel

n. 174, ponto dqj bondes. ¦ ^^^^ 345'

LUGA-SE por 87$, a casa n. 2 da avenida
Ucnto Lsboa n. 89. 315',

A 
LUGA-SK um quarto com 011 sem mobl'a, em
casa dc íaniilia'séria; ua tua Costa Bastos nu

¦nero 49 U63

AI.II<;A-SE 
o prcilln n. 54 ila rua Sam,.

ltirit.1 > iliÍM «iln»i'i«s. Triiiu-sii cmn
11 dr. A alio da Silva, ú rna Ura^naya*
nu, n. t.

A 
LÜGAM-SE bons conmiodos siobüados, com
peiuáo. a cauul ou 11 rapazes so leiros, e for-

necc-se iientão a domicilio e acccitam-se penso
n.stos avulios. Avenida Rio .Branco 11. 3. fo-
brado^ 3772

ALUGA-SE 
um commodo, com ou sem moveis,

a rapaz du commõ cio; na rua do Cattete nu-
n-.cro 29. .. i"45

A:

A1,U0A-Slv 
uma sa'a de frente, independente,imnto arejada, logar saudável, em casa dcfamil,a, não tem hospedes, dando pensão querendo;na rua Joaquim Salva 11. 44, sobrado. 3:43

A 
LUGaVSE por 20$, um quarto, a uioços sol-
teiras; na rua Camcrino 11. So. 3341

3-'4t
-., a uni casal de-em cas-i de familia nas mesmas condi.rua Josc de Alencar ti. O9. Catumby,'

ALUG/V-SK 
um bom autoíeuti

cento,

AJ/UGA-Sli, 
um bom commodo, a casal ?em fi*lios ou a moços do commercio; na praça Ti-radentes n. 75, 20 andar. 3453

A LUG.VSE um bom predio, assobradada, comÍXdúS quartos, duas sa'iin, cozinha e quintal, cmVilla.Izabel; na rua Souza Franco 11. 34. 3200
A LUGA-SE o predio da rua HermêtT
f^garda n. 44; as chaves estão na ruaDr. Dias da Cruz n. 163, padaria.

ALUGA.SE 
uma boa sala de frente, a moçosdo commercio, ou para escriptorio só sc accei-Iam pessoas serias c decentes; na rua dc S. Pedroti. 324. 2» andar. 1'rcço, üo$ooo.

ALUGA-SE 
um quarto oom duas jancüas, emcasa de famil.a, com direito i mesa; na ruadc Í5, Joãé it, 7, 1° andar.

A LUGAM-SE qttsrlos e sa'as a rapazes dc tra-
<ri.tamento e rapoies solteiros, casa . muito fres.
ca c de todo respeito. Trata-se ua rua Senador
Dantas n. 5S. ..

A LUGAM-SE confortáveis laias e quartos, com
Apcnsão. cni çjs.-í; .dc todo respeito, ha luz cie
ctrea. .telephone..«benhos-quentes e fros. Trata
¦«e na' travessa Carlos de Si n. 11, Cattete.

A LUGAM-SE doiu commodos esp'end"..los, «a'i
J*i-e quaito, com jániSas para a ua, com dir it
á casa toda, em casa dc família, qurr-sc famiia
de tratamento; na i*ua das Laranjeiras 11. "420,

ALUGA-SE 
11111 excellente aposento, raia casa

dc tratamento, a senhor sii, cnm pensão, e
todo conforto; na rui dc S.-.r.ta Alexandrina nu-
mero 122. próximo ao largaj do Rio Couipido.

ALUGA-SE 
bo» sa'a, em casa de fam lia, para

estudantes. Aycnido M.m de Sá n. go.

A I.UGA-SE uma saa de frente, e mais quarto.
X\.com ou sem mob:'ia, a cavalh-iros ou a mocos
do commercio; na rua do Cattete u. pi, sobrado.

I LUG.VSE uma fala de frente e outros aposen-
Ytos mobilados, com pensão, a pc soas de tra-
incuto; na .-ua do Raclmclo n. 158.

A LUGASE por 150$ mensaes, para mtd'co ««u
^\dei.«ista um gabinete com sa'a d.- espera,
bem miibiida; ua ru» d» Assembléa n. 41, so.
brado. 3774

A LLGA-SE. para família, ailjose Clemente n. 43, preço*an taria. A casa esta aberta,
dc S. 1'cdro 11. 73, loja.

3473

boi casa da rua
112$, com a taxa
Trata-se na rua

3472

AkUGaVSK 
um quarto, cm casa de um casalsem fihos, a outro nas mesmas condições,

qu r-se nexaia muito séria; na rua Minas 11. 61estacao do Samn.i«n. --^*estação do Sampaio 3209

ALUGA-SE 
um quarto mohPàdo, para soltcro;na avenida Central n. 7, 2» andar. |K)r 4o$ooo.

ALUG.VSI': 
um quarto decente, casa dc fam lia,a moços do coiiimcrcio ou casai sem fillios: narua dos Arcos n. 11, ,.,,

ALUGA-SE 
um bom sobrado, com quintal; narua da Faz n. 85; tmta-;c 110 n. gj. 8510

A LUGA-SK um hom comniodo; na aven'da Eu-,/Xdaixia.. .adeirs do Farias tl. 38; a chave .««tina mesma, .],.g,
* LUGA-SE em casa dc familia, uni quarto, com^1-ou sem pensão; na rua Silva Manoel nu-mero '34. 34S0

» LUGA-SE um bom quarto em casa de família!xTXti moços 5a'tciroi 011 a casal que trabalhe fora;na rua visconde dc Sapncahy 11. 32, easa 11,
A LUGA-SIv uma boa sala muilo ara-jada a ca-•íl-sal ou a rapazes decentes; na rua do 

'Cattete
n. 3, a0 andar. 35Hj

ALUGA-SE 
um commodo de frente, a moços docommercio; na rua General Câmara n. 166, a"endar. 3492

A 
LUGaVSE metade dc um arnuncin;
Ccneral Câmara n. 318.

na rna
348S

? LUGA-SE unu boa casa; na'rua Miguel de«il-Frias n. 62; as chaves estão no armazém dai-squina. 3Si9

A LUGAM-SE dois esplendidos commo-rvdos, bem mobiliados, com jancllas,linda vista para o mar e Santa There-
4-a, próprios para dois cavalheiros de tra-
tamento^ e dá-se pensão caso queira. Casa«ie familia cjue offereee todo o conforto.
Só se acceita pessoas de fino trato; na-ua Taylor n. 36, Lapa.
A LUGAM-SE uma sala e um qu.irto, a casal4Ci.c0m d -cito i cotinha e quntal; na rua dePaula Brito u. 41, casa 6, aViidaraby Grande.

ALUGA-SEse ni me
a casa da

.ma roa n.
rua Sylvio n. 43: trata-

95, estação de Kamos.
? LUGA-SE um

«CXe tanque, para-ua Mai ia Ciiiiion
Meyer. preço 4o$ooo

porão espaçoso com banheiro
lavar roupa, a um estai; na

49. pcitu da estação do
32J7

? LUGaVSE um bom quarto, em cas» de fami-rVMa: na na Seuadoi Alencar n. 45. S. Chris-
t3v£o. 3222

ALUG.VSE 
ua estação do Riachuelo, uma casa;na ru» Vinte e Seà de Maio a. «5, pr-ço

54ÍOOO. " jj,.

11 u-atUC-A.ES i csa «b travei Leop.-M-r»aCimcro 40. estação do Kiachaclo (Jacaiá): as•¦hsves rstlo no 0. 46. jlii?

A 
LUGA-SK o eob.-iado da roa do Barrua nu-
mero «54: » chave esti na durara ds flores,

defronte, e trata-»- ri ra Gonjalra Dis n
isjl. r.'C{o 2'tfoot. 9,va

A'LUGA-SE a esplendida casa d» rim D. So-
xi-phio n. 46, "com dúss salas, dois quartos, co-
zinha com fogão econômico, agua coin ahundan*
«ia. um bem (juntai, t-ndo gaz e elcctricidadc.
As chaves estão na rua D. Anna Nery n. jo8.
Trata-se ua «na de S. Christovão n. 217. 1148

ALUG.VSE 
em casa de fami'ia um ar jado

quarto, com duas janellas, com dircilo 1 mesa;
na rua dc S. José ti. 7, ;• andar. 1160

ALUGA-SE 
esplendido quarto, » rapaz solteiro;

na roa do Rezende n 62. 1831

ALUG.t-SE 
o predio da roa da Estrella n. 79.

as chaves acham-se no n. 77 e trata-se na rua
Barão de Ubá n. 77, até is 8 horas da manhã ou
das 4 is 6 da Urde. 1229

A 
LUGA-SK uma esplendida sala com duas ja-
nellas a dois ou mais apazes do commerc o nu

estudantes. Rua Silveira Mtirt.nj,n. 5S. 1751

ALUGA-SE 
um quarlo, com boa pensão, » roo.

ços de respeito; .111 casa de uma senhora; na
rua de S. Clemente 11. 49. i noo

ALUGA-SE 
um hom quarto com janella, com "di-

re.to i coz:nha, em e.isa de um casal decente,
a um casa! ou »¦ senhora; trata-se na rua Soro
caba n. 12, moderno. Botafogo. i?9

ALUGAM-SK 
sal* e quarto de frente para esc-i-

pturio; na rua de S. Pedro n. 197. 1821

A 
LUGA-SK um esplendido predo mobilado, com
uma bonita vista para o mar; na rua do

Triumplio n. 22. Santa There'a. .nu

ALUGAM-SE 
dois bons quartinhos,, arejados, í

beira mar, a dois moços. respe tayejs, ou a uni
casal com pcnsão.spm casa de familia, por zio$,
bom trstainento; ii* praia da Lapa 11. 74j [1971—— T

ALUGA-SE 
en»?<irodio novo, uma espaçosa sala

de frente, com tres sacadas, boa para consu to-
rio, na tia dos Andradas n. 71, i" andar, enirc
Alfândega o General Câmara, aluguel ioo$, com
ou scia mobila. Nio serve para dormitório.

A LUGA-SE ursa sala; na rua d» Carioca n. n
£\. 194"

A 
LUGaVSE um I esplendido quarto com luz; na
avenida Gomes Freire n. 68. 3093

AI.UGAM-SE.teom 
pctT=ão e com 011 sem mobilia.

duas esp.içosáü e lindas salas de frc.nt'-, tendo
illum nação electrica e entradas independentes, a
casaes sem filhas ou rapazes solteiros; ua rua do
Aie»! n. 47, sobradp. 1925

A 
LUGaVSE um 

"sobrado 
novo, na ma Fetrocoliá

n. 10, moderno, Snnia Thereza, com tr«. s quár-
tos e duos ulu. .teri-an; ¦>, cozinha,- gaz e electriei-
dsde. ,;. 1927

A 
LUGA-SK ttm bom quarto, com janclia, só a
rapazes, en»casa de familia; na ma General

Pedra n. 415. 1947

A LUCA-SE parte de grande ca.a, 60$ (fan-.i'a
.Ai..ité 4 p:ssoas) ou um quarto independentiaimo,
casal, S. Roberto 48. Estaeio. 1913

A I.UGA-SK um-bem sob-ado, com seis quartosXa.e duas. salas, tefraçj e outros aposentos; a chave
está na loja, e irila-se na rua D. Fcliciana nu-
inero 183.

A 
LUGA-SK boa casa com duas u'as, quatro
quartos, n»,„i\-Ji de Siint'4\iina de Matht-.is

n,- 32. Boçç» do Ma;to. A chave esti n» roa Ma-
na Luiza n. 1:8. :__}

ALUC-4\M-SE, 
em Sinta Therez», confortáveis

quartos mobilados, k raa Aqucducto o* 585,
em «-s«a de familia.

A 
LUGaVSE optim» quarto independente e com
Lite as conunedidades; nt rua Formosa n. C_,

Sffbrado. 1574

ALUGA-SE 
cm icasa de íaniilia de-tratamento,

magníficos quartos bem arejados, com pensão,a famiiia ou caTa'ne rc3 respeitadores e arcados,
c di-sc tambem pensSo a domicilio; oa rua Ata-iTcbil Floriano Pcittoio n. 124. 1991

LUGA-SE tan» espaçora etí.-i de frente, para^.escriptorio ou «palquer officina, » casal, «ra
¦ d« fimália; H t* i, .VÍanJega n, (i, ij;j

ALUGA.SE 
ou vende-sr uma esp'endida easa

para 'iiniiii.i de tratamento; na rua A is«iik-s
t,uho; inittiiiinçües com o sr. Marques. Haddock
laclm n. 96.

ALUGA-SE 
um aposento, era casa de familia, i

rua da Lapa n. 42. 1951

ALUG.VSE 
um bom quarto; na praça Tirad-n-

tes n. 9, 2° andar. 1970
« LUGA-SK a casa da rua Perera de S:qiiei-

ataLra n. 37, coin duas salas. Ires quartos c
bom pnrfo habitavel, dcvdido, forrado e assoa-
liado; trata-se no n. 39, junto ao bonde de 100
réis. 35oa

A 
LUGA-SK uma easa pequena com dois quar-
tos, e duas salas; ua ma Dr. K<go Sarros

n. í6. 304

A 
LUGA-SK iim bom commodo. com pensão, em
cuia de familia; na rua Moraes e Va'!e

n, 12, I.apa* 3109

A 
LUGA-SK um bom quarto de frente, em casa
de familia de todo o respeito, a casal nas mes-

mas cond ções e «tue trabalhe fora; .trata-se cotn S.
Pinto, praça Tirailcntes n. 69. 1832

ALÚGaVSK 
em casa de familia, um quarto

a 1UOÇ03 solteiros ou a casal eem fillios; na
rua Monte Alegre n. 39, próximo ao Riachuelo.

A 
LUGA-SK por .63$ mensaes o predio n, B-t da
rua Mafalda, e » 70$ cada um dos predios

ns. 8 c 12 da rua Astrogiltlo, t-ntlo duas sa'as,
dois quartos, cozinha, banheiro, wntcr-closct, tan-
que para lavagem dc roupa, «jl! ntal, luz ckct ica,
etc, 110 Marangá, cm Jacarépaguá. Trata-se na
ina Br. Cand"do Benicio n. 440, ou lia rua da
Candelária 11. 58, sobrado. 

ALUG.\M-SK 
ttm esp'end«do predio de sobrado.

c uma grande loja, cm uni dos melhores pontos
deta cidade, pa a armazém ou deposito de qualqu r
negocio; trata-se na rua da America n. 184. 3019

' LUGASE. á riia Voluntários da Pátria ti. 43$.
/Vum chal t Cum um bom terreno, para um ga-
ráge; ai chaves estão tia mesma rua 11. 409, c'•ma.fe na PcnSo Carvalho V.anna, rua dc São
Pedro n. 170. '' 2064

A 
LUGA-SK um bom quarto tle fr«-nle a pessoas
sérias, cm casa .dc fauiiüa sem creança? ou

outros morado es; na rua j\bi!io n. 14, casa, Hon-
des dc S. Januário. 3022

ALUO.-VSI! 
um bom sobrado, na nta do Senado

n, jo3, com dois quartos, duas sa-a.9 n terraço, c
outros aposentos; ai'chave está na loja c lrata.se ua
.uo Da Félicana n. 183. 3"<í3

A LUGaVSE unia sala, por s«í; na rua D. .Anna
Am.Niry ti. 3, largo do rcdregulho. 3017

* LUGaVSE uni quarto, cm caaa dc familia, para.{"Vmoço.í do commercio; na rua da Asstmblca nu
mero 39. 3057

l LUGaVSE umn sala, i rua do Rachiiclo ltu--rJLnicro 147, casa n. 10, picjo 3j$, com bastante
agua. 3036

* LUt.wVSlS cm casa dc famüia, uni bom com-
-Amodo, a lapaa fioltcíro, com jancllas pnra a
nia; na rua v.sconde de Inluiunia 11, 80, 2"
andar. 3035

£JTGAM*SIC, em casa dc famiTin, dim sala*; dí
í\i'cTitio, ti-rn luz electrica, chuveiro, turrada e
p atada dc novo; na nia Visconde do ltio ttninco
n. 44. 3034

^ I.UGA-SlC um commodo dc frente, vm cnsa de
.ÍÍ.fau!rla, a moços do conuucrciu; na avenida
Mem de Sá ti; 45, Io andar. 3033

* I,UG.-\M-SK conimodos com todos os requisitos
rVda hyg:cnc, luz ctccHoa, grande terr-no c
«iiila r.gua; na'r'.ia,das Laranjcirai 11. 51, moderno,
•¦mi do largo, do Machado; trata-se co:u o cn-

earfegado. '' 3132

X LUGA-SE senhora vinda de Portugal, para go-
rVw nante, em casa de família muito séria; uo
argo da Car oca n.,6, loja. 30-7

ALUGA-SE 
sala nov», optimo local, com janella,

de frcnlc; na rua Gonça'ves Das ll'. 20, Io,

ALUGA-SE 
uma boa casa do can-

to própria para uçongue, mo-
lliados,. botequim ou quitanda, no
futuro so bairro de Villa Isabol, á
rua Timoiloro da Silva, canto da
rua Visconde de Abaeté; trata>«c na

ua da Constitui' ão 3M, com Tava-
res, das » ás 11 da manliã.

ALUGa\M-SK 
uma sala e um quarto, indcpín-

domicilies por Bo$, em casa de familia. a
casal sem filhos ou moço3 do commercio; infor-
mn-st- na rua do Maitoso n. 2C1, ponto terminal
dos bondes. ror.5

ALUGA.SE 
casa nova. eom optnios commodos

(3 quartos, salas, sa'eta, área, grande quinta',
uz electrea, etc.) para familia «le tratamento, a
iSo$ no Ipanema (rna Quatro dc Dezcmb o nu-
mero 60), ent ffrente á praça. Trata*.se ao lado ou
á rua da Alfândega 11. 81. 7045

ALUGA-SE 
uma sala de frcrfte, bem mobilada,

com luz c!cctr'ca e jardim na frente, paracava hei os distinçtos; na rua Barão de Icarahy
n. 20. Botafogo. 3003

ALUG.VSE 
uma boa sala de frente, no sobrado

novo da rua G: neral Câmara n. 226, a «mu
senhora dc todo o respeito e que seja só.

ALUGA-SE 
» casa n. I da travessa n. 328

da nta Pranc fco Kugenio, com duas salas,
quatro, quartos, ninis dependências c quintal; as
chaves estão uo n. 310 da mesma rua, onde .c
trata. Preço t'.i|3$oooa 3010

ALUGA-SE 
r-ala nova, de fn nte, eom luz ele-

clrica' e independente, a moços decentes; na
nta de 9. Cllristoyão n. 53.1, fobrado, 3008

A LUGA.SK uma hoa sala de frente com t-es
i«.sac.-:«la«, para /scriptòrio ou pequena officina:
na ma da Alfândega n* ia 2098

AT.UGaVSK 
uma casa para pequena lamilia, ten-

du dun.! sa';i5, dois quartos, cozinha, banheiro
c taiKiue, e gandf quinlal; na rua Souza Vraiico
n. 185, casa 2; as chaves estão no n. .{, e tra-•ase na avenida Rio Branco ll. 102, com Dávid
&_£; 20S3

ALUGA-SE 
um bom quarto «Je frente, pcuinn;os solteiros, por 30$; trata-se na rua doRosaro ll. n.j, sobrailat, cnn o dr. Nelson rii;'.i.

A .LUGA-SE um grauilc quarto mobilado, ÕU tem
xVtiiqbtia, com ou sem pensão; na ua da Lupan. 73, 1» c 2" andares, casa dc íumiiia, roS-j

ALUGíV;SE 
um bom quarto dc frenie, com duas

janelas, por 30$; traia--* com o dr. Jo-.jBraz, á raa l'ed-o a\r.-.erico 11. 98. 1091

A 
LUGA-SK metade de um comniodo, a pissbaseria, que trabalhe para fora; t at-i.se na rua

quarto 9.Marquez de Abrantes n.
* LUC.A-SE em cac-a de tamâia, uma sala de

;ítVfrcii'.e, forrada de novo, 1:111 quarto com duas
janel'as, ar-jado, um ouiro pequeno, para soltei-
ro, por 20$; na ma da Lapa 11. 73, loja.

\ LUCA-SE por 101$ mensaes, a casa n. .-01.~Kd4i rua Figueira, estação do Rocha; a chave
está no armazém da esquina. 2o5.|

ALUGA-SE 
«im grande armazém, tendo trais

dois quartos, área e banh iro. podendo instai*
lar e!cctr.c'dàde, nn rua Comes Carneiro n. O4,
perto da r.ia Marechal Floriano. Qucr-se negue o
Ümpo e sem baru'ho eu deposito, ^o

ALUGA-SE ror :ío$, um predio i rua Dois
de Maio ti. 7» estação do Sampaio, com tres

quartos, duas salas, varanda ao 'ado e mais d-.-
pendências'. As chaves estão ax ru» Vinte e
Quatro de Meio u, 274. 2077

A LUGA-SIv um aposento, a moços solteiros, em^Vra-i; de familia; na rua da Alfândega n.'i«.).
moderno. 2'j*y

X I.UGA-SE um» espla-nditla sa'a de frcr.tç e nniVi-.inco sacadas, par» casal de tiataniouto, ou a
iiiocji do coniinercio, cm casa de familia; na iriaMcr.te Alegre n. 43. perto da ru» d» R a.
chuelo. 3U;8

ALUGA-SE 
um» boa «aU mobilada, easa de fa-

m.lii, por 90$; na rua do Cattete a. 203.

ALUGA-SE 
um magnífico quarto, em casa de

familia, » uma senhora 6á; n» nu do Cat-
tete n. 203. _,_,,

a;LUíãÂ-Sr. ò prédio n. 17 da pne» Riradavia,
entrada pel* ru» Bario de Bom Retro, entre

os ns. 113 c 119. eom do:s quartos, duai «»lu,
cozinha e qui.-.tíl, iHuminação «íecírica; as claatci
estão no armazem n. 133 da me:-ma rua e tra-
ta-ãc r.a rua d. Hospicio n. 30, «obndo, da» 11á 1 hora. aluguel ioiJqoo.

ALUGA-SE 
a casa da ros Fignein a. «rr, por91$ mensaes estação do Hocba. A chave esti

oi Tese» d* esfoioa. «041

ALUGA-SE 
uma casa por 55$ mensaes, tem

agita-e quintal; iratase n* rua Tavares nu.
mero 266, Encantado, com o sr. Moraes. aooa

ALUGA-SE 
um commodo do frente, em easa

de famtfa eérla, ,a moços do commercio; na
travessa do Commercio n. 9. 2024

A 
LUGA-SK, em casa de familia, a rua, do La-
vratlio 11. 163, um quarto eom electricidade, a

moço do commercio. 2012

A LUGAM-SE duas casas novas; na rua
•^Carolina 47 e 49, estagão do Rocha.

A 
LUGA-SK o armazem da rua General Pedra
ii. 10, para negoc.o, teudo commodos para

familia^ 2094

A 
LUGA-SK um quarto em casa nova, com lu«
ei ct ica; na rua ltapagipe n. 201. 301a

A 
LUGaVSE um quarto a moço» solteiros.; na
rua do R'aehuelo 11. 57, sobrado. 3"7

ALUGVSE 
um bom e grande sobrado, com

grande quintal, acabado ds novo; na rua
Acre 11. 78. 3120

ALUGa\M-SE 
dois aposentos bem arejados, ten-

do luz electrea. bom chuveiro e grande quin-
ta', em casa de familia 6éria; na rua Haddock
Lobo n. 463-  3**t

.. sa'as eom gaz e Ioda a com-
^l.LUGa\lI-SE boa3 salas com gaz e toda a com
Calt tc. 33118

ALUGA-SE 
«ma tala de frente, bastante espa-

cosa, & rua General Cantar» n. 1O6, obrado,
1° andar, a moços do commercio^ 3123

A 
LUGaVSE uma boa e espaçosa sala de frente
c bons quartos, no a" andar da rua da Al-

fandega n. 91. 3125
A LUGA-SK uma boa casa na rua T.ima Barres

SAtn. 26, com duos salas, dois quartos, cozinha,
d spensa, varanda, quintal, etc. Preço uoÇooo.
Bondes dc S. Luiz Durão c Alegria. Trata-se na
rua General Argc-'lo n. 156, onde estão as chaves,
S. Chrstovão. Bondes de S. Januário.

ALUGA-SE 
mn bom commodo, em casa de fa-

milia, a casal sem filhos; na rua do Hospício
n. 58. 3068

ALUGAM-SK 
uma sala e alcova, em casa dc fa-

m-.lia, a pessoas de tratamento; na rua O. Lu za
n. 3«á. Gloria. 309a

ALUOA-SK 
um eommodo para nm on dois mo-

ços do commerc o, cm casa fie mu casa1; na
rua 1'cdro Américo n. 84, easa III. preço sojooo.

* I UGA-SE uma sala espaçosa, com tres saca.
ridas, dc frente, para escriptorio, ou officina, ou
•tara familia; iia rua «Ia Alfândega n. 91, 1"
andar. 3083

A LUGA-SK uma casa nova, rcòni tres quartos,
/üulinis salas e quinlal; ua rua Barão de São
Francisco Filho n. 257: trata-se no n. 239, Vila
Izab i, prox mo á paça Sele de Março. 3096

4 LUGA-SK um bom quarto, na rua da Lapa,
afVinohiln-Jo, gaz, easa de familia; trata-se na
praia da Lapa 11. 74, preço 6o$ooo. 3091

A LUGaVM-SK quartos, com pensão, em atç.i nova,
Aluz elect dica c vistoso terraço; na, rna da
Lapa 11. 46. Fornece-se pensão, a domicilio.

A 
LUGaVSE um commodo só rara homens; na
praça da Republca 11, 50. 3«74

ALUGA-SE 
n cava da rua Barão de 1'irossiuun-

ga n. 29; as chaves eslão no n. 74, e trata-se
na rua da a\sscniblé;i 11. 13, loja. 3081

A 
LUCA-SE o predio novo d.i ruu de S. Fran-
cisco Xavier 11. 762, com «iu.w salas, tro

quartos, ele. etc, 230?; trata-se no mesmo até
meio dia.  _^ 3075

ALUGA-SE 
a moços . decentes, unia «ala de

í -cine, com 'luz clcclrica, cm casa de famil.a; na
rua Urugiiayana ll. 131, 1" andar ' 3078

ALUGA-SE 
o sobrado do predio da rua Gencra

Câmara n* 283, ou traspa3sa-.se o contato dc
todo o pndio; para tratar na rua da Alfândega nu-
mero 251. 3069

ALUGA-SE 
uni esplendido quarto, com janella

para o ar livre, com pensão, a dois rapazes o"
a eus.il sem filios, em casa dc familia; nu rua
Senador Dantas 11. 43, sobrado. 3085

A LUGAM-SE em casa de familia bons
Ft quartos com pensão; na ma de S3r
José n. 50. 3110

ALUGA-SE 
uma boa casa eom tres quartos, duas

sa'as c o mais necessário. Preço it2$; trata-se
na rua do Rosário tt. 105, i* andar.

ALUGAM-SE, 
em casa d.- família, ,dois quartos

com jancllas, a moços solteiros e sérios; na rua
Senador Nnbuco n. 39. Villa Izabel. 2619

PRECISA-SE 
para uma senhora um quarto com

pensão nue não exceda de ion.£, cm casa dc fa-
niilin situada entre muda da Tijuca e a Urina
ou no Andarahy Grande. Carta a Lemos. Rua
do Visconde dc [iilinu'ma 11. 51. 3491

IJRECISA-SE 
comprar dois 011 trc'3 lotes de

. terreno ú rua Vieira Souto. Carlas a S. G.
caixa n. 40 du "Jornal do Commercio". 3176

PRECISA-SE 
de um quarto pnra easal sem fi-

Ihos que seja próximo da rua do Hospicio.
\Tão sc cozinha.;Trata-se com Costa. Uua do lios-
picio 11. ni. 3238

PRECISA-SE 
comprar um ou mnís predio? para

tenda no Cattete, Ilotafogo, S. Clemente e
ir.-insvcisacs. Cartas ncsla rcdacç5o para C.
Abreu, 3226

PRECISaVSE 
dc um comniodo composto de

uma rala, e quarto on dois rjuartos espaçosos,
bem claro c arejado, sem mobilia, com pensão ou
sem cila, nos bairros, da Lapa, Cattete, Larangei-
ras c Uutuíoíío, próximo do bonde, quo é para um
senhor do commercio. Cartas aqui nesta folha a
Z. II. 3185

PRECISA-SE 
comprar boa casa de c.-.mpo, ta-

iiiiiiilm regular ; offerlas para Albuquerque :
na rua Bella S. Luiz n. 4. Andarahy. 3171

PUKC1SA-SK 
comprar unia casa para pequena

familia, que tenha algum terreno, entre as cs-
tampes dc Mcycr e Central, alé a quantia de cinco
coutos; tratá*sc com Albuquerque, á rua Tben
|>hi!o Oljoili, ini, a qualquer liora; não sc admittc
intermediários. 2030

|H>KEC.ISA*SE comprar prédios bons, até 35:000$
cada um, juntos ou separados, cm ilotafogo, Con-
de dc Homliin e Villa Isabel; negocio directo;
carta? nesta rcdacçio para C. Abreu. 202''

TJRl-CIS.VSE alugar na clrcumsfcrcncia da Pre-
JL feitura do Districto Federal um commodo paraescriptorio, quer-se no pavimento térreo ou no
primeiro andar, sala de espera e quarto; quemtiver deixe carta neirle jornal para J. V.; trata-secora pessoa de ilÍ3eripçâo. • 3021

TJRECISaVSE de uma casa com quatro quartos,1 salas de jantar c visitas, cozinha. c banheiro,.n-ffic-se ria Tijuca; curtas a J. Scuaia, rua Vis-i-oitdc do Figueiredo, 79, Tijuca. 301301O

PRECISA-SE 
comprar um prcalio no Caltete,Botafogo; S. Clemente ou transversaes ás raesmsaale GoioooÇ ; negocio directo

ã redacção, para C. Abrcui
urgente ; cartas

3006

PHECTSA-SE 
dc uma sala para escriptorio, emcasa tlc familia; cartas a Eugênio Tcllca, tua«Ia Pr.iiiih.-i 11. 90.

PRECIS4VSÈ. para um moço de condueta alian-
cada tun commodo cm casa de família séria.ato eo$ mcr.sr.es; cartas neste jornal a M. A. C

Tf7ENDKM.SE esplendido ssitis3 nos mclho c.* loga cs do faluberrmo ba rro dc tac.-irép.iguá
alguns dos quãcs com 100 metros de" frcnlc po'iso de fundi-: pira n-.als informações c trata'na rua «Imoral Car.ia"a n. 306, loja, 022 12 ás 4horas da tarde, dias utcÍ3.

ATENDEM-SE, a prts!aç6es, superores lolcs de» terrenos, desde 200? a 30.1t com 1.1X50. temnina encanada e o p"cço d.i passagem é de 100•eis, linha auxiliar, próximos á eslação de Hono
r:o Giirgel; trata-se ros mesmos terrenos, anfiga
fazenda da Invernada com o sr. Henrique Wal-te-.

X7ENDEM-SE. a prestações, superiores lotes «eV terrenas derde 200$ a 300$. com 1.1X50, tem
agíia encanada e o p-eço da pas=agem é de ior-ê Si. linha auxiliar, prox^no* á estação dé ITonn-'o Gnrce'; trata-se nos mesmos terr.nos. ant;i!.-f.i/cnda da Invernada, com o sr. Hjnrique Wal

TTENDEM-SE ss propredailes nia'xo; informa
V se e tr.-.!a-se sempre, das 11 ás 5, na rua d-

Mfãndcgà n. 240, Figueiredo S C. tclepliniti-
n. s.;;;:
13:001.$ n-fdio precisando de obrai, i ru» Tavarc

Bastos.
13 tr.aa$ terreno i rus D. Marciana, me-ündo

11111.20 ,por 43.lírooní prcd:o à rua Pedro A merca -
2M05Ç t?rrr»3 s hc.ii'vuüiias, á rua Vflte c 0:tr

de Agosto,
6:cdo$ (crreho á rua F"ancísco Muraíorí. tm fren

te d !:r.ta da Carioca;1
to:ooo5 pred'o de a-mazem e cobrado, á rua Gomes Carnei"o,
10:000$ prrj'n carcceucb íe ohr;s, i rui Gome

Carneiro,
14:000$p-edo _ rea.ala P.-a'iia, rejuli.-ei accommòdações,
o:c.t>1 predio í ladelr» do I,!v.-ii3ír.t» rende

25«J$000.
Ver I aflertii M -toi...:*

*J KNDKM.SS a» tepiute. pretliu»
5s:ooo$ Cada ttm de» bens predio» dá mt C.___t»vo Sampaio (leme) com cinco «piartSdu»s.sa!«s, cóp», coíinha c porão habitavaí
4S:ooo| Prcd.o novo, construcção mode.n» e st.lida, tem quatro quartos., du»» ralas, _i-«inha. pomo habitavel. K» na de NotuSenhora de Copacabana.
34:000$ Predio novo, prox mo á rui de 9. Frs~.cisco Xavier, tem quatro quarta, duas «t.

Ias, despenca, cozinha, quintal <¦ o_r_,, ___bitavel. "
3o:oob$ Tres predios Dl raa Barbos» da Silva tentres quartos, duas salas, cozinha, dc«l:--Lie boa área. Rendem 370)000.«oiooot Duas casas nl estação de Oaria.
i6:ouu$ Dois chalet, n» ru» de Sant'a\nna CEocc*do Matto), têm dois quarios, duas sali.cozinha, dispensa, quinta. e jardim.10:000$ Dois chulets ua raa Botafogo (Piedad-ilem do.s quartosi duas ulas, cozinha, delipensa, tanque e «gu». o terreno med»1 IA 00*
9:500$ Predio da roa Angelina (Knc«ntado), t,-iltres quartos, duas salas, cozinha, chiivi-n,,wate -elosel, il'uminação electrica e giz*8:300$ Predio da rua General Bento Gonçalves(Lnga.<nho de Dentro), tem doia uuart".i,duaa salas, coz.nha, agua e quintal. Rendioofooo.

10:000$ Predio da roa Anna Mascarenhas.
12:000$ Predio da rua Cenera! Brucc, tem dua. ¦>Ias, quatro quarto., coz nha, «gua, gaz bvnhei o e grande quinta'.Um lote de terreno k rua Roberto Silva, ioXa..

90o$ooo. ,-'
Dois lotes de terreno na avcn'da Vie ra Souto (lia,neina), na quadra 7», e dois d'tos na rusI "udente de Mo acs mcd ndo amboi10X50. Um terreno com _c ms., juntj4 eslação de Olaria, que se vende p»'preço barato; não sc divide. Trata-se comBerna; dino Silva a C, 4 ru» da Carecin. 31, sobrado, das 11 is 4.totooo$ P-cdio d» rua Anua Masc»renhas, r--ii8o$ooii. .

VENDE-SE em S. Christovão, com» bpnde á porta, uma casa para familiaregular por i3:ooo$ooo; na rua dt Qui.tanda n. 63, sobrado.

VENDE-SE 
uma chácara e easa ax rua TSmVista n. 90, Dr. Pron'.'n; lratt-so na niesm?»

VENDE-SK 
raro terrcuo proxhno as bonde ttt,

Inhaúma, com 22X50, por 2:500$; Òuitand»n. 56, da 1 is 5,

VENDE-SE 
ttm prcdlo próximo so bonde daInhaiiRii, eom dos quartos duas salas, etr\,

por 4:000$; rua da Quitanda n. 56, d» 1 is 5.

VENDE-SE 
nm prodo próximo 4 G. d» Terr«

Nova e ao bonde de Inliattm». eom tnes quar>
{03, duas salas, terreno, etc,, por 3:000$; ru» ia«tu'tanda $6, da 1 is j.

TTENDÈ-SÉ nm prcd'o em Nicthcoy por ijtoool
V próximo í Ponte Central, e outro por 5:000a

p oximo ao bonde; trata-se i rua d» Quitam» 5$
da 1 4s 5.

TTENDK-SE um consu'torio dcnta'lo por it20o$|
ver e tratar 4 ru» da Qu tanda n. $6, **

I ás 5. rn,
TTENDK SE ttm chalet por 4:000$. com duas ai

Ias, dVs quaitos, cozinha e te reno lodo ce,"->
cado, tem agua; estação Dr. Fronlin, rua Saati
Anlonio n. 30. 3=31

f TKNDEM.SE tre» casinhas na estação de DcM
Clara; travessa Maria Josí n. 58 trata-se. —*

VENDE-SE na rua das Laranjeira!
* uma casa por a3:ooo$ooo; trata-se n:«

na rua da Quitanda n. 63, sobrado.

VENDEM-SE 
lotes de terreno» era pre.ítaçúej

e a vista; listrada Seal n. a.383, bondes A.
Cascadura. Í-A

VENDE-SE 
ttm prcd'o por 5:500$; Informa 14

na Estrada Real a, 2.383. bondea de Case*
dura. 3»ri

\7ENDE-SE, 
no campo de S. Christovão, ttir.i' casa precisando obras; o terreno mede 7,40 pi.i

90 de fundos; trata sc 110 campo de S. Cbrintovli
n. 6 Junto á íua Eocobar. 3-3<

T7ENDÈM-SK o» segiurtes predios, e trstta-ce cot
V Serrano, rua do Carmo na 41, sob ado:

35:000$ piedio no boulevard Vinte e Oito de S«
lembro,

401000$ dto !. raa ficneml Cania«».
30:000$ dto 4 rua Pamhyba. bom corarcoi!>•.
12:000$ dito 4 rua S. Krancsco Xav-er.
15:000$ Ires predios 4 rua do Alcântara.
;8:ooo$ grande predio d rua S. Christovüa,
¦ 6:000$ dto 4 rua Pereira Nune»
• 4:000$ dto 4 rua Krniclinda.
.•3:000$ dto 4 rua dos Andradas.
13:000$ dto 4 rua Barão dc MesquiU.
.8:000$ dto á rua Torres Homem. Empresfim

qualquer quantia em boas hypotliecas a ju
ros do 8 o 10 o|o, negoco muito serin.

.. , ... 1 1 , ——¦ ¦ 4
\7EKDE SE por 71500$ um confortável prclli

v cora tre3 quartos c grar.dc terreno; tratar rtt
11 nça Tiradentes 11. Í6, chir.ta'». 3:01

. ¦ — ¦¦ ¦ —». ;,.~~~a. II W Mil ¦!¦ ¦ - . ¦ "rt

VKNDK-SK 
um predio bem constnrdo, em te.

reno de 12X40 ms., rom duas salas, tres qual
tos e ma s dependência: s p opr'o pjra pequtaHlamilia dc tratamento, no Engenho Novo; pau
tratar com o proprictiuio. na rua dos Ourives m
iii u ás 3 ho as. Preço i;:ooo$ooo.

- ,, „¦¦- ,..._ ,„¦ ¦¦-...¦-. 41 „4

(TENDE-SE ú rua Riachuelo 5.000 m<*<* tros quadrados de terreno por 500:000?|rata-se na rua da Quitanda n. 63, sobra,
lo.

¦¦¦ m,..*.-w.m,.„m -¦¦¦—.—.¦¦—¦. 1

VUNDE-SK 
por s:íoo$ o chalet da rua A11g-1r.fi

n. 19O (Encantado), cotn do» quartos ilui)
«alas salcta e cozinha, com agua, pa e fnguo eco
nomico, installação electrica em todos os conisiií
los; o terreno tem 11 ais, dc f ente por 06 'm*
le fundos, todo cercado e pantado, distante ili
lãtaçSo cinco minutos; trata-se a» mesmo, com *

nropr etário. 345J
¦. ¦.. ,i ¦ ¦¦¦ 1 .mm 111 -i I. 1,, i.M—11. .ii—.— *,

VENDE-SE 
ou , arrcnd:t-se um grande prediecom porto marítimo, prop'Ío para unia gran'.??íabrea ou usina; informações 4 rua do Hoi-pr':i<

n. 84, armazém, com Fábio Pereira,

VENDEM-SE 
a prestações superiores lotes ii

terrenos, desde 200$ a 300$, c«ara 12X50, teaj
agua encanada o o preço da passagem é dc :r,|
res, linha auxiliar, proxnios o estação de Hora

o Gurgel; trjta-se nos mesmos terrenos, ant.1-1
fazenda da lurcniada, com o sr. Henrique W.*
ter.

VENDE-SE 
um terreno na «venida Atlantc»

, Copacabana; carta no "Jornal do Comnicrciu*.caixa n. 58, a Z. U. 3177

VENDE-SE por 11:000$, no Engenho Novo, unu
boa chácara com 43 ms. de Frente por Co «trboa chácara com 43dos; a casa tem 5 qu^nus, * niu, cui u

trata-se na raa do Rosário n. íj, «obrado.

¦t wm uiiidiü wiu *a nra a« ireme por 00 "'»
fundos; a casa tem 5 quartos, 2 «alas, coz nha, etc..''"—- ""  '" Ro-- '- '- '

VENDE-SE por 25:000$ um bom terreno, * *
rua do .Mattoso; trata-se na rua do Rosa""4

n. 
_• 321,1

VENDE 
SE por 10:000$ ura bora terreno, pn»xmio ao campp de Sant'Aana; tr»ta-se na roído Rosano 11. 63. 3-.)

\rF.NDE.VI-SE 3 casas novas na rua Cardoso* n. 272, bonde de Cachambyj trata-se n»
mesma. Meyer. ifi;4
""' *" '*" ' *> ¦ m-mmmmmtmml

yENDE-SE no começo das Laranjei.*.ras, jim terreno prompto a recebetidificaçào, medindo 12X30, por 35:000$!na rua da Quitanda n. 63, sobrado.

\7ENDESE, yrto ii, tutu, Coisiu ile _*._*.!::*e Haddook Lobo o mais encantador lots ii
terreno de 9 por 46; ir.forma-se e tr»ta-se á r:«ua Aliandega n. 240. _¦/,

VENDE-SE 
em leilão, sexta-fc'rs, 11 do eonrente, o lindo predo da rua Cadoso Liniain. 2, canto da rua das Laranjeiras, as 4-lior.i|pelo Ici.oero J. I,oge. ..í;

VE.NDtM 
SE- cinco casai na ros Constante S»

,mos, rendem 900$: t.-ata-sc com A. Costa, tias ;, na Avends Dieta d< Si n. 45. nhar:r.2;iii,
junto aos arcos 1,81,

VS^nE"?E uma ca£s o» **>* M»g«lháe3 CasU-o* Kiachuclo, com dois quartos, duas salas, cj-z nha despensa e terreno; trata-se com A. C-j;í«.aven.da Mc.-u de S4 n. 45, pharmacia, junio ifJa cos. '

\ ENDE-SE uma casa no Ipanema, tem dois quar.* tos. duas !»!««, cozinha, dispensa, latrina e c»
goto rende 140$. é nova; trata-se com A. Cosaüe 1 ís 2, na Avenid» .Mem de Si n. 45, oha;r.i.ic>.junto aos a-co». ; _;t
XT ENDE-SE um» ea'» ptr» pequena fac-.ilia r.iV ru» Vinte e C nco de Março; trata-se com .1.Co<ta de lis «. Avends Mem de Si n. 45, t'1:'-m»c a, junto ao« arcoi. i.S:5

\fENDE-SK uma cai» nas immediações ío Catov te, para venda; tratas; com A. Costa de 1 ás i,na Avcn da Mera. de Sá a. 45, pharmacia iunla«os a-cos. ,,81 j
"17-ENDK-SE 

ura exeeJIcnle terreno junto ao f!->r do jardim do Ipanema, 15X50. Chzmo a it-encao «loj srs. capitalista, de liora gosto pira *Tiesino é o un co que existe; trata-se Com A Ces-ta, Avenid» Meto dc Si n. 45, pharma-..», junto*°_at-j_»: \*.t

\Ji_*Xii-\_SS uma excellente ctí* nas " ^uioJ:»-çoes dt> Cattete. com urgência; trata-se coaA Losu, da 1 as 2, na avenida Mem de Sá n. 45,Pliarmaca, junto aos arcos.
»^ENI)E=SE per íüoiouojooo o melhorterreno de esquina da Praia dc Bota,

jjogo; na rua da" Quitanda n. 63, sobra-
*L ENDLM-SR quat-o lotei de ter.-;»M em Irt>v nema. dois minutos de bonde, preço de oee*.
:'í.°i VEíc" ie '' 4» '< '*>¦** A- Cosu; Aveni-!»¦tem dc ba n. 45 pliarmaci». 1.82Í
\7ENDEM-SB « compram-ae predios e terreao*» .tos stiburbKij e em BoUfogo; trsta «e wal
cV). ' *Tea,,,• Vxm * **•¦** ti «ii-"«»
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AUTO V1ACA0
ÉS. |.DO<>.OOO$0O®

A MAIOR EMPRESA DE AUTOMÓVEIS DO BRASIL
AUTOMÓVEIS DE LUXO PARA CASAMENTOS. ÍASSEIOS, ETC.

AUTOMÓVEIS -f ARA MUDANÇAS E TRANSPORTES DE CARGAS

Escriptorio central e garagei RUA DO CATTEiE US. &3& e 22o - Edificím probos-- Telephone 5-493, Central

Rua do Cattete n. 249, telephone, 4386, central, *¦•_?- Rua Haddock Lobo n. 450, telephone 904 villa.

Praça Duque de Caxias n. 27, telephone 3340, central e 331 sul. Rua S. Luiz Gonzaga ns. 27, 29 c 31, telephone 1458 vül*
Rualnhangá n. 10- Copacabana -edifício próprio, Telephone 90D sul..DIRECTOR PUESIDENTE

Somnel Manoel Antônio¦_"."*_..-- 
i. 

'-.• '¦'_- .*'¦ ¦'..-..¦ '"-" ¦¦;¦'.¦""*¦'' ' '- Guimarães
0131

VENDB-I-SB *txAx**m tttxtmm*"t 
Cu-r-u-ca. ét,'* pre_H_s «ovos. •

Kua S Chrwtcvl»
Kua Dr. Ba'ala R beira. .....
Rua S. FrwK-M»* Xaifitr* • • • •
Rua Parai. ba. • • • • .«•• • i.
Rua do A cantar» . • -.-.»•;,• - .
Rua S Joio Baptitta, do» fitdla $a:ooo$i
Rua V-i- de _ Maio, do* predio*

u R beiro
j6.ono$o<>0
46:aoo$ou<
¦l:ooo$no_
ja:ooi.$->«u»'
aSio-ooSoor-
j«j : a ou $¦-._-¦

looo

Engenho de DeMro
Kua Pereira, 

".unes J:oooJot)f
li:ouo$ooo
I5:oon$oo,>
jo;oon$ooo«
4j:ooo$ut_ti
¦ 7 :i)on$f>.i'>
47:ooajoot»

Rua L-opoId_a (P -"-á-t) . .
Rua Miguel <**" -«ria».. . • • •
Rua FranC-co H-liaar-» ...
Rua FonBcc» T-4»*». • •,••••
Ru» (io Senado • ••••/¦¦•*¦-_-". a

Dá-se dn.--» sob _jrpot--eae a Jura « * ¦
io por cento: «aua 4 ru» d* Cara_o a. si, •»••
br_do,. -*.¦_•*<-» ;* C. ____________?"
rfriíJrOEM-S*. ein-- «nata noras, feita ta utn

..nica do Andara... rendem «so*. mensaes, po
75:000$. n-gooo urgente; «tala.» ço» A. -osta
avenida Meiu lie Sá «. 45 «4*» macia).

ATfíBE-f-B 
. pi-dlo" d»' ma V «te e Oito di

/ig».to o. ia», por «J <»*"«•*. IP»*"»*» v?i <•
• * «- - -' - ?4Í>o

|r_tar- - rua da Al|at.dcga n. 140-

nTENBE-SE no CoUeeio Militar ter-
V renos.i.3X_ío; na rua da Quitanda nu:

mero 63, sobrado.
*\rENDEM-&E duas" __.-•, 1 coro duas sa.

V Ias, doi» quartos, cozinha, e outra com -'
ulns t um quarto, cora água encanad» e pó-
mar; aa duas rendem ioo$ooo. Vendem-se
por 5 :$oo$; para ver e tratar na rua Teixei-
ra Rilieino n. 39..,BonusuC-e5SO. 

"Vende-se li-
vres c _c«en_h*r_çadai. Tratar da» 3 boras
em deante. '731*

\71SNDF.-Sj; 
por 95:000» bom predio moderno,

4 rua \«iaamde ¦ de Sva, Botafogo; t ata-se
«rr.i o ít. ?. l-cd-iro., rua do Rosário n. 147.

VIvNl.K. 
SE p_r 100:00» baila chácara 4

do Bispo; tr_t»--e com. o ar. t. .Mede.roa.
«rio 1.1? tia? 1 _• 5-

ma
Ro-

«3.19

VENDE 
SE um te reno med ndo 11 ms. do tatu <

te por 30 dc fundo*, na A-Ideia Cainpiâta; trat*-
•« coni Neves, rua Pereira Nunes ri. 181.

VENDUM-Sl". 
na»Adeia Camiista. duas casa.

novas, p-oximav ao bonde» com duas ,-a'as, Vc*
.tiart-.-* - de.vpen_.-i, coz nha, latrina! banh-vo c
<.an<le gu nlal; trata-se ua rua Petira Nunes 181,
con Nevea.

IZ-ENDE-SB un te reno com .8 metros de (rcut"» 
iwr. 40 dc funilor., na rua 01 nda Anda.rahy

I*copb1do, mo'ró do^ Souza Cruz; trata-se na ru*
í.BWíváo 0/64, preço 3:5005000. to6o

VENDEM-SE: 
perto da estacio de Cascadura

por 120:000$. um caormr te reno, gue presta-•* 
para f ande fabrea e, aveti das para opera lo*.

" ja tem algumas ca.-a» que rendem mas de 600$:
Estrada Real, po- 3:500$, um terreno ds 30X4».
tc-in bonde na fr«ite, 5" minutos da estaçAo da. P;*
fede; pe-to do Mattoso; dois pred os moderno»

j'u. 6o!oou$, mi "?cparadoí; ua Gt-neral Pef-dra, um»
casa por 810011$; rua SanfAnna, ;:_òu$; ura'd «o
o*.5uo$: 'ua S. Chriãtovilo. um predo po • i3.ôg-*t.'
nin erahd. terreno e' casa, 241.00$; Copacabana
-ua Giii-ia tes Caipo-a, um ter eno de 16X36.-poi
'":__-$• tiata-e ua rua Uruguayana n. t-o, das 1-
ás 5, Ferreira. »o°5

VEÜDE-SÉ 
o pred:ó novo da rua S._ Francscr

Xavier n, 76a; t ata-se no mesmo, ate ao melo,
da. ' 307«-

\rE:s'UI£.3E 
um j. ti» mu.to.lwm plaiiudo com

duai boas ca««, c«i_ bon» po.o» d'ijua, -otn
kou a v» ur. ft-tittraa. aa etueio de Banjii . Io
_ir Jenom rurli. Retir. B. V. C. do framl; tratn
a» na rua Gcoeral Caíra a. »7«. e»m o u. Do-
•at» I^Kfíatfl1-?..

nrENDEM-SE cinco prédios novo», sen-*« do troa úc negócios, dando 5_u»ooo
Ae alugu-1; tia rua da Quitanda n.'63, so-
¦*-rado; é bom.emprego de capital. 1,065

I i,^,.,..-,.,- . .¦-.-.¦. 1-1- —- ¦¦¦¦. 1 ¦ ¦ ¦-—.¦¦

VKNÜKM-SK, 
. pte.iaçôe», bom lotes dc ter.

tino» irulirl) de Rain-i, Eitrads dc Fcrr-o
Leopordn., -ditame «4 m nu:»« da ttt-C-o. dr
.raia fui mona; pára,._iforina«õM dias- utei., _ rus

- da .Ga-delari-• «¦» »«, ¦i" andar, com • •*.. A.e
».-r.'dre,r-e- ne» domingos e fer ado», na rua Qu«-
«ro de Novc-abn n. ia oficina do ar. Guima Ses
oa .referda e-itaçie. . 32y

\,- 
KN l>JCN-T-SSÇ 11 -Mtro» d« te «no de esqu na.
ma Lu.» Btrbo», cam* da rua Theçdoro ds

6itva; trat»-w 4 ru* Coronsl Figueira de _l« 1«
*. ..4. ¦¦-¦¦•- - '*'•'-

VENTDE-ES 
por .161000$ uma caaa com dois

quartos, duas «alas, cosinha, água e terreno ;
oara infotioaçSea. na rua Goyai a. 44S. Estação
ia Piedade. -
*\**ENÍ_ií SS nm b-ra terreno medindo 11 «w
Iro» de frente por _t7*metro> dc fundos, nj ru»
Ulfúcl Fcnande» (entre Mcyrr- En.enho Novo».
riço; 3:oi.3j; trata-se com *o proprietar o, na ru»
ií Cave!*» o. itt. ertaç-o da Piedade ou no
«scrjKorío ío'»r. Henr.qu. taícoité, -despacham,
«ral da Altandet». raa Cueral Câmara n. 1, «d ¦
fício da B_J-a.

VE.VT)E-SE 
um terreno de 5 t|a por 18 t|a t»f

tros,, en» S. Chrstovão. po' aiooo»; trata-se ni
mesma rua n, 647. Nâo ae accc tain iiuormedi»
r.os.'. ._.•'•' 3"8

VENDK-SE 
uma ca»a. tx rua Francisco Meyer

a. 14.. .por 2:500$ S visra e- 3iooS em presta-
efi-s dando 1:000$ adeantados; informa-í-e na nw«i*«i
rua n. 36. 

• 1.''

\"T15NÍ_ 
É-SÈ uma p«|iiena caso nova. 4 rna'Vim

de Vfarço ti. 23, po- 3:000? tem «a a, t-jua-:©
e coz nha, etc; t ata íe com a dona, na tua Curüi»
R-irbota n. 52, Saude. J0-'*''

.',C7TíVt*EM.SE majn fioos lotes de terreno», ew
V nrrst.içôcs e 4 vii.ta; fazrtm-se constnieçée-i ds

rredtos e -econitrucefiea; *na e«*iç&o Je Aníbeta
E. F. Ceutral; trata-.e no meMin iagar com >.
nr. Lu» Cp«-ta. aíin t.nHiing(is e quartas fcsra^

\TENDEM 
SE e compram-se prédios « terron*»»,

t-aia.»e com Lurx Costa, 'Ua do Hospi.-i»

\rE.\TTIIÍ.SK 
um masrii'f«co pred o completamente

novo, na rua S. Francisco Xavier, iwr 35 con-
tos; trata-se A rua da Car.oca, í-6. >òb ado.

T7pNnE.SE um p-edio de re»-denc:a, no Sam
- "r-pa;o. 

cora 3 iiuartos. a. »a'a».e porão hab lavei.
1*0* 12:000$; trata-se & rua da Ca-'«ca n. 66, to*
brado. - *  "* - 
"". r.ESr)E-SB um grande predo na ruã F^el Oar
-V.nt-ca, rendendo-o:oooS iquidos. po 90 con

to»; trata-e á rua da Carioca -n. (>-, sobrado.

rua CõniJp'
po 25:000$,' e outro na rua Uru

gnav. por r5-òn-i$* trat.i--e â rua da Car oca t.6
.-vrENDE-SÉ um tt*teno_pro-;mo' 

? de l-omfin,

VENI?EM 
SE h.ns terrenos em lotes, na Esti a

da S. Peá o ,de Alcântara, p oximo á «tsção
•io Rcalcnjo; ver t tratar na rnesm», cora o pro
trctj.i o, Frsiieisoo Joie de Faula.

*\*r-ENnÈ-SE um bom terreno i rua Alce de Fi.
• V Eucired». estacio"'do Rr-c-tie*.; rata», na
rna Machado B-icn-eurt n._ 13-.^.

V;ENBBM'3"S, 
em B.m»ucc«»., poi mo â es

tação, 3 minuto», quatro predo», um a 'ua

do Horto n. 37a, pi-oprio par» mgocio e moradia;
wa na Eatmda da Penha o. 760, oecupado con.
^íra macia ca» .aai lia. e oe-outo. n» ru» Fran-
«i-fca Afjjdea-m. 56, *o ceníro do tetreno, tex
quatro quarto», dua» »»!»»,¦ coiinba, quntal e água
•am ábund-nora, . duas- prqutnss morad as. jun'
US ou separada»; para v.r e t atsr cora o provre-
tario, na taes-M a. J*; a rua em Ir.Me ao nu-
deirèiro.- '• *____*

VENDEM-SE. 
«ta Bam-uc-w-a, casa» dt a.-joo$

a 7:500$;- tr.t_.-w com o pop-euro, a mi»
B. Francisca Aegden.o, J6, deíro-tf «o made-
cairo, j minuto» d» eatacSo. Q'*1

\rKNDK-SK um grande p'edío h ma Iv,o»,o!d«*'.
f com 8 qua-tos 3 salas e poTáo hab tavl po

30 nontot.; trata *>c â rua da Cariooa n. 66, sobrade

\n;NllE-S.E 
um bom ter-eno, quas' na praça Se"

de Ma ço, com 44X30, po** ii conto**; traíí*
ie cora 01've ra Basto 4 C., rua da Carioca n. 6t>.

VENDEM-SE 
magniiicos . lotes de terreno».., n.

'ua Veira Souto, em Ipan.-ma com 10X30.
trara-fe & rua da Ca oca 66 sobrado.

VENDE-SE 
um hom terreno na rua GuimarSe»

Ca porá. cm Co.ai-ahana e out o na rua Noas:
Senho a de Copacabana; tratasc á rua da Ca
rioca n; 66, sobrado^

¦trÉNDF/SE um terreno na rua Gou!a*t, no _*•
V me. cnm 10X40 p oximo h praça Suzànõ; trais

-e á rua da Carii.ca A6, -«oh .via.

IlI-SUI
Banco Germânico:da America fdo Sul

1 ri 1.
«9.4B»Capital. •>>,,.. r B_^;___UhÕfíi

CASA FILIAL KO, RIO DF. JANEIRO: H|

SS, RUA ,C>^ . iÇ^fMOELARiA,;
O Banco abona os s^s-uiutó jaros:

B^osltos ca CGüta corrente .

A nura Quar na, pobre, doente . tom aaarro
AlHtns. orph-os. em sua companhia. Pedr a*.'(*** t raies de (amilia. urna esmola para •. seu' ««tento, . dos scui B tinhos. At eamolas podlra
acr enlreguea nesta caridosa redacçao.

ÍvÕtÍ Btrnaida pedt tn» obo'_ aaa Vans eo-
rações, para 

'sua «mantttençãt, acha-te -nftrma
i wa 71 ann» de edade, sem recur»o» de »»p»e-<r
1 airarna. Queiram por (arar envial-aa 4 feraneia

éaata (olha. ¦ .

ANGELA 
Peéoraro. twta, it a| annos dt eda

Je, parSlrtiea, cfta de araboã oa olhos, sem
meto» dt subswtencia. impltra doa ctra«_es -í'

i (oraiados, pala Mirada Paixão dt Jesus, um obo o.
qu. .uaviie a» agruras da «ua »•'__.. Qut Deu»
prot ja e illmiue os fenerosos que talam pela
pobrasa.. Esta rcdaclle receba, por caridadt. qua.

, quer ei-nolha qt-e lhe seja cns-.tda.

A 
Velha Felictana, «òffrendo dt mo^rtia. to-

curavel, «jenilq extremam-nte pobre, pedt «ra»
' t-in.-la pe o amor de Deus e ptr alma dos «en

parentes ao» bons cora;oc» que tenham patas dt
quem solhe, com edade dt 74 anno», sam au-
xHo. Pódesn entregar nesta r dacçio «ualquc

I abolo- que ela se presta a entregar.

ftpsitos a
Beposiíss a BO dias.

Em coflta- rarrente limitaáa fie 50 contos de rfils

19 dias.
ias,

1,
3yi.

"I.
°|.

4 *[.
i;aa__att-hHU«_i_a__^^

A'S 
a'mas earidotas imolara um obolo para a

manutenção dos ,eus tiiBinh.., a viuva Arar-
fica. pnr .M-tar doente e wm reeórttft.

ALUGA 
SR, »m fiadot, o 1 vrd. do au«i'iar tt

juarda-lvros: "O Canbenho" de Fontes Al-
merda Marque». Quitanda, jí. Ra. 4> a «.ata.

A LUGAM-SE novo» ternos de caaac e «obreca-
Xl_»aca; na praça Tiradentes a. 7. »o lado do
Thistro S. Jn»é. . '.; «54

VENDE-SE 
cm jois dt Fira na mai» fiorc-ceme

c.drde de Minas, uma boa chata a, junto 4 ex-
ilude, _.*-;_i.i_o, porém, era i.çar uw to «ia* el-t-
vado e -saudíiTel tem dua» ca-»a> de morada, *»_.¦»>••
liados, farvadas e cobertas de tel-aai grande po-!

aar de fru-u. de diversas esp-ci-ry p'»-i--l-s • em
noa ordem t bem trai-<_r>, do s cawzaes, min Ooo
c tantob p*4*i, dois grande* a.pmd cs para urar
'ate com co-i-'partínwnt0*_ para oütro^ m-í-te-rsi
Jez alqueires de ponío de cap m gordura ceie_ilo_-
•1? arame f ar paio em (iioeirôe* de madeira -fe? ei.
-.to piisto está d viddo cm duas pa ie-, serv ndo
nma para ter o ü-da leiteiro e outra para tei a
oração; dois Brande» _ap6c» ,dv; iriatra vh-^an
ir_uiÃforniedo5 em ln»Jié>ues, contem -jfrande quanti-•
'.ade de madeira dtr .en'a.m drstp^tctt. divr-a»
)'üutf& de aifua e iuiu dcstit-. encanada até & ca.a
ile res dr»ric-i'.. Ifjta, esplendida charara' pr-sta-e e-
pecialmcute mira *£''e-plõr-<«f. por um-captai sta
ilu** ,aii iusi*lc"a!gpn-^'d:ver;ôci porque ja» **çox*í
slcs _o-q-.a'_Ío *f lòíires \ predilec». • do pubHco.

.pie po a ali a.flne em''trtSi.àn .uia*;»»,. ao» do-
lüinto.. e das fcr ados, _do ponto mais ato de_te
iiim-se a mais pcHe ta vi^ia «ibre.a cidade. In-
formações nor especbb' fã*>or com o sr. Uuj* »e*
c«cr, ein Juiz de Fára ou" á rua dc E-tifAnna
n. 14. Mejrei. aqtsi no_ta ceptala; Preço aoio<K.Si»-_.

-ÇT^BNDEM-SE os a»rgu ie pi.Uio«; t-ata-r. irui»
. o *•! K fti.) <», i tia G-t-f-al Câmara o. 328.

sa-B du# d*-*.p»«ciianit**., 4*.» 1 * ki 3:
30 lootit predio »o knííÁTàhf. em «wur. de. ter*

rvno onni chácara
30:000$'p-ed-o -pa a irwu*:© e cutnrnodos pa a Í9.

mi,, confitrvcçao m-nd**rna. -Viiti ' frente a""¦' esuç-o dc Tou-»*"-. Santi»;'.".
13:000$ |.redo para i-ln—a. áa rui De.pt-m, em

tíotãfojo. ''¦•'•

15:000) p ed o as.Hot>ru«.*__lo% para famlia. próximo
& ma «do M-c-.xo.

i5:«wi«-4 pred o para^ri^ie-o» * f» do Matto*»»:-
«tsoot -predo meo 2<»_bradado, pára fámil.a. "iii.

• 'ua Mu nuiparj
io:t»oo$ ut-n lerreno con 11X40* A- ra**. Pereira

* - Mitniea»-*''"—•**--* *•- .;"'./,''
-*>:uoo3 p.êího pnra^õé-f^OH^corn mna p->jiH*na ave*

.•¦ túéh tíew' tiiudow proxuuo -a.»- biiu eva d
rro-u r v^íla^Hal^^^íJjb-ir-^s-b-hVpb-iei-i em

boas condç&ca.-^"^' '¦'•- *' ' ' '¦-' '•¦-.>

TTENDE-SE a casa 
"f)i; rua de S. Brai'n. 47,

T Todoa o» Sant.s. .4om' tr»-s sa'as, tre- quartos,
dispensa e coa nhav agii-. esgoto, cm um terreno de
RSXii. com (ren£»-''p"ãV»-i_uas ruas; ver e tratar
na mesma.. *" 

".. .lOJi

l-_Í\J©6*SOS

AI.UGAM-SE 
50 .troncos para animaes e rere-

b m_e . animaes 'a trato; rua Coronel Pedro
Aivcs n. ai7; ver e tratar «na mesma ¦ *.ft

A LUGA-^E. rri-oaos nolvu»
¦" \>or falia de moveis tiào dél-
x» . .. oa»ar; s Já tenle» noi-
va -.flo d_«a i<.ief»Vdi ap **-r-

qua «os pj>r*arloa,_*ua d ¦ H_s-
piaio ¦>. 2^4», hi oomptai-elst
to-io o .mobiUti Io ou mov-fi ,
nVxilkaiia prest. çfo;'s ám SSHOO
pai* (_«m-^tt_i» maia Uatioe.

. viuva de Ca' us dns Santo» F.icher, alterando
r\não p. dei trabalhar, pede is pessoas c.nhcci
das e ás almas;.caridosas, qualquer cimora, qu
desde jâ Dem recompensa; moradora á rua Frei
Caneca t\. -...a 1*.

_¦ B ^¦___r --'.-a;*
-,'V» V--».

-r*r^' r*s
- '. ' -.".¦';-_-lí__í.

":.' ';•';'.... .'..¦ '¦»¦"¦"-fl&fm

¦-^__8

¦ '""•¦"' *'$m

^-''^_S_
.. "*_

1
.¦-.'¦':' 
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LICENÇA 
extraviada. Herd.__e a uceuca am

mero 3.494, pe te^.-inje. - a Abel Rodrigiata
de Carta-10, e a carteira de Identidade referem»
40 cocheiro de bolça. João Moreira da Cota. iu*
«ailor 4 Estrada Velha da Pavunan. 1.014. Gr»
tfca-se a quem levar estes documentos ao local
acima. -• •'. - - - ¦ • • ... ' --•

LIVROS 
BARATOS: collegiaca. e de outros v»

riados assumpios, á venda na Livraria Martina>
na Cnvcral Cantar! n. 345, próximo à Prefeitura
Municipal. 3504

VfACHINAS de costuras, compram-se e concei»
-Titam-st, garantem.se os concertos; rua Sete dt
setembro n. 133. 3?4f

\fODISTA de chapéos, ps.siense. Fasem-oe a
ifireformam-sc Por preço* módicos, com e-pecia*
! dade, chapéos de lulo c par. creanças; rua d*
l.acliiic'0 n. 360,  ji-4

MACHINA 
DR ESCRKVERr, Vende-se uma. beta

nova. Underwood. Rua Theopbilo Ottoni o»
mero 82.

* 1.UC.U-.IS de on«a ' Pessoa muito con-teida
-"íl dc conf anca, dando boa» referencia», eom bas-
tante prat.ca, incumbe-se da cobrança dt aluguei.
de casas, vilías e avenidas tratandr do» eoncenos.
p nutras. coni**rvaçfio e tocaçSo que at mesmas ca-re-
ceretn. med note módica eomm tsão, com o' ar
Pinto, iveoida Rio Branco a. 1$$. a* andar. Tt
IrphoB 6as. COTtra!.-_-:. t4Q0

»*H.»I'0MANTE: Mme. Florcher. Ver e crer.
-"Rua Laboratório n. .4. E. F-olitln, _J'"
"^tOMPRAStt Uma partida de aoa (o'bas de"Ctinco, 

usodas> trata-se na rua Elias da Siva
n. ai.. F^taçâo d» Dr. Prontin.

• SI'1'Ri-RA hnbshoda. corta e eooe por qira'-
•Uqu-r figurino, offcrcce-se par costurar em cana
le fami'b de traumento-, na rua da Misericórdia
n. 56. •• avdar 3**^-'*

("iI.I.MCA Vli-IUCA KM «líRAL; 'DOKNOAt
"OIIAS 

CREANÇAS. SYPHU.lS,.e DOENÇAS
V.FRVOSAS. Dr. Tamborim Guimarías. R. d»

Vi' 
l-.NLHv-.-. üniá tírandr e ro.
c'

VENDli-SIi 
ptl. in-ign fitrante preço de ta:ouo$

Uma raportantt aihução, proa.ma 1 eataçio de
Mimimbo-iba -. dc Morro Agudo, dando de ouo
% 1 000 -soco» de laranjaae tendo -iu» de a.coo
•is novos, que a «la uio dão f uto, a tando uma
fcõã casa de morada aa centro, com res qusrto.,
dua. Ralaa, 03_..nfaj_ e dctpenu; tem torneira de
agus na eosinka; nfoima-»a «m Maxambomba «n
frentJ. 1 -**-*-*.¦;._«_ barb«arii. J<>74
**,,' üNUfc-Sli um «upei or ten eno, i «strad» d»

T Penh-, Olai 4, p «--no 4 estação com água
a lua e.cctrca; trata-ae l—u» Quatro d. Novem» ..
a. 145, Rar-as, oa-a Carncjo. 3_*____3
**fT'E>>''.-*M-SF. doi» lindo» predio», junto» ou te-
IV parà-os, acabado, de construir, com ludos «s
ttvix sitos da bygiene, tem duas «ala», dois quar
tu, co-inha, tanque cora chuveiro, terreno na
(rent-, para i»rdim, com muros dos lados e r P»
•a frente, e rem 3a met o» no» fundos, preço para
M doi. 0:500$. am 5:00(000. Ette anmmcio não
A dc rrcarac, vtr a eon*itrucç>o doa iae_imo3; tra-
Ci-tc diicctam-nlo com o dono, estacio .de Ramo»,
rua Kobt-rto Silva n. st. draunte dois aúnutos, o
kgar i doa molhorea. '*"
-frEN_)E-5'E uma excellente «ituaçio, em Pai-

V tn ui, E--tada do Hie, com «asa para negocio,
fcom pa-to. mnta água e bom te-reno, etc; par»
lato maçou» cem ? gerente Franc-s-a Onoír. de
Asevedo, no reforid» Iogar ou c»m a propr etária.
•a rua S. Ua't_n._e m. 40, Ri*. i°i

confürtavc res den
cia, cm cent "o de terreno, na rua Ha roso, Co

pncahanii; trata-se á rua da Car oca n. 66.

'\; i;.MiU'»l£ 11.11 liutn pr.-d o na ru« I). Annr
N'f y, em centro de terreno, com boa3 accom

modaçôes. po- a6:oo..$: trata-se 4 rua da Cariou
n. «¦¦[>, «ohr-ido

\' 
KNDC.M-Sh dof* pred os na rna S. Joào en
Itutafoso. rcnil-ndo sou$, por sa contos; t ato

¦ «e 4 rua da'Careca n. 60, Ouve rs Basto & Ç.

VENDEM-SE 
doi» terenos ein Botafogo, pr.

jcmos â rua Volunta ios da T*:*tr a, por 15 •
20 contos;, trata ie á rua da Car1 oca n. 66. iu
b-ado,

T_.ENÍ)È-SE um prrdio 4 -ua Visconde de Itauna
por 43 coutos, com rendi 1 quida de 400S men

taes; t ata-se á rua da Car oca n. 66, tobradn

\TENDE-SE 
um predio i rua Senado- Pompeu

rendendo 450$, por 45 contos; t ata-se; & rua
da Car oca n. 66. sohrado, Oive a Rasto St C.

\TENDE-SE 
um sifo cm Ilonoro GiirgiJ do

minutos r'tirsr!o da estaç-o, com duas casa
uma rende _6S de alumiel, i° sitio, lado eíqtterd-
iii. ent a a nha dc -Deodoro 301*

\. 
ENUE-SIi am prcil o na rua Coronel Rang-l;
para Ínfarmaçò-5 na rua Dom ngjs Lopc. *)5.

armazém do sr. José Rbeiro. 30^'

^TENDEM-SE 
dois predio» dç eonstrucç5o_ «n-

t Ka, em bom terreno de 13X35. «ia rua »*i.*n.-
ral l'oydo o; tiatar no n. xbj. 367»

«is». .; ••- :*ri.bi:r.- ...

DfiDn rrUnUUI:
ÔpuhliçOyde preferencia, so compra

'A' LA MAISÕNÍBOUGE ? porque ê

otque^.Q- s
_> *»

na liàuidaçã
final. e &¦

TrGyUi***+ÍU

refE.VDE-SH nm chalet eoai tr.a quartos, dua-
T ia aa e mait um Quarto para treadoa, tendo

Ms funda* é» n-»*-co terreno um p-equeno dia"ct.
cem quatro e-***mrno*dc_t. tem a(ua, gat e mais cnm-
-aodidade-j para ver r. tratar 4 rua Luit de Car-
ee.ro n. 34. E. da Encantado a tem bondt d. P-e-
tiade aa esquaa da ncima rut,

VENDE-SE 
om terreno, on frente ao Colleirio

Militar, na avenida Mayrink, junto ao n. aoo
Aa rua S. FracdKo Xavier, com t im.ao de frente,
¦47 metma de ..-xtefisào, al&rgaodo no centro,* teu. $} taetras e também com frente para »
OU, Gcneari Caca.barro, entre oa prédios na. íí:
I 435, onde tem i-nn.-to de restada
Cna Santa Laiza o. *p, Maracanã.

\7_NOE--E ura bom terreno prompto a edifi-'T car ; tu raa T-eodoro da Silva. Vende-ar
barato, ne todo de occasiio, para ver e tratar,
com Àrevcda. Rua ViKondr dt Santa Tzabe!
p. fj. Gasn n VI mm

.Tende-se um, lote de terreno de 22X39,
* com algumas arvores frutíferas. Rua

Bernarda, (Tres Vendas), Estação do En-
cantado — Preço 800$, negocio decidido.
Tratar no es-riptorio desta folha com A
Soares.

VEKDESE, 
em mirto bom local, tendo bondes

na rua. na estação do ileye , um bem terreno.
trompto a edif car com 12 metros de frente po-
Tais de 00 de fundos; trata-se na rua ?onadoi
losí f!on facio n. Si. das 8 4> ta da manhã

\TENDE-SE 
um bom e bonito p ed o com uma

1 cas nha nos fundos, 'ende 100$, tudo novo;
ver e tratar & travessa Ma a fala a. 2, estaçSo d'
Del-Ca»t lho linha auxiliar, no mesmo, por 5:500$
é pecb nchx 20I*3

.. .E-SE soi do p'ed o com tres quartos: o
. terreno trm 11X60 ms., peço 7:5011$: na P'r-

iade; trarar, praça T-radentce n. 66. charutar a.

VENDE-SE 
no- 4:500$ um pred:o assobradado,

com duas «a'ai in'S quartos, coanha, porão
ram.e
-uicinUi

o unico estaoeiectmemowue onerecereaes
vantagens*

Porçu
com presteza
dade dos preços, í^dos os
bons e modernos, forque ioda a pessoa
de bom casto só dew procurar

jmrqí!'

o e
ervida

dici~
arti cr os são

nOMI'líAM-. casa cun. ci_co q-.rtos e m_it
«Ucommod.dades, entre Gloria e. Botafogo, inclttsi
.-', Cartas a' O. Siiva, rua Gonçalves Dias tiú
mero "33, Ioj*. S735

«-«OMPIvA-SE um predio que tenha »lncr> <iua-
\Jtxxa ou ma'», na pra a d.- Tlotafoiirj uu f"a-

<engo, pr*>ço ate ioo contos, e unia dita que tenlia
•cio menos .tres quartos, nas rua;* Haddock Lobo,
.u Conde de Iton fim. ate 40 contos; na rua Ita-

itagipe n. .287* com Almeida. _ 1069

COMPUA-RE 
uma casa nó Estacio^ qu tenda

(jTftro quartos e boas dcpeiidencus, jMrbrtda
Ia, alé 20 contos. Cartas 4 rua Estai o de SI uu-
•Lero 69.

flHACARA. Aluga-s- uma, dc flores e lona; na
«Urua de Santa Alexandrina n. «oS. modem.»
Rio Comprido. S04Ç

f^OMPRA-SE nma casa nas seguintes rqas, Had-
«Udoclt Lobo. Conde dc Boinfm, S. Francisco Xa
v er, T-arão de Amazona* ou ruas transversas* ã
Tonde de - Bomfim. atí 50:000$: f-ise na rua
Vmça ves Dias n. 85, sobrado, com ¦_ ll ito. .

síODISTA.. coMureira, executa com,, perfeiçtoltlquaquer íigu ino; na rua da Alfândega nt».
mero _4, a* andar. jopp
*"fOVEIS. Compra»,, vendew qualquer quanO
lTldadt. Rua Barto de S. Falia n. o. Belcbiat
loa IdÁ. Chamado». Leonardo T. da Silva.

rvPVERECE-SE uma creada para arrumadeira,
V/para casa de familia de tratamento; quem pr»
ctor dirja-se I rua Marquei de Olinda n. 48.
flotafogo. $14*-_

AL.
IOJ»

OPPERKCií-STÍ* 
uin oficial umanqueiro,

gado ba pouco de Portugal; na rua do
cantara n. 37.

OPFERECE-SS 
uma «enhora para arrumadeira

e mais alguns a-rvços leves; trata-se na nm
Buarque dt Macedo n. 41. Cattete. iaa«

OEFERECEMOS 
mantimentos de primeira qua.

lidade por pieços admiráveis, nos di.» m/trt)
na rua do Estacio de Si n. 70. 6ti

PRECISA-SE 
traspassar um collcgio tio liairra

do Cattete, tem contrato do predio. Avenida
Rio Branco n. 35 A, onde at informa por fa-
tor. 3«*.

PROFESSORA 
de piano e solfejo. mesthndo A*

Insiituto Nacional de Musica. Rua Lopes o»
mero 146, Madureira. J5-**

1)EDE:SE roupa para lavar e ongommar ber»;
1 ara tratar na rua Dr. Regos Barros n. **.

•asa 5. J4M

I>RECISA-SE 
de um capita'!sta que disponha

de 100:000$ para hypothecas. Quitanda ti. &A
da 1 ás $, .

• 'HARMACTA'. Vcntl,-_e por 6:000$, livre •
1 desembaraçada; na rua da . Quitanda n. st
da 1 ás. 5.

flOSTURAS. Perfeita, costureira fai ve»t dos pe'o-
Utflaiai fiaurinos sendo d cassa, linho, a ao$:
le lã. a.i$; de sèila e veíhido, 30$; na rua da Ca-

oca n. 51, a* andar. '-^_
CARTOMANTE ita'iana, r-cem-crieirarla, faa por
Uit sii para senhora; na lia do Lavradio n. 18.

• «nilnr. 1130

»t*RSO PROPEDÊUTICO — Rua Primeiro de
1 /Março n. 103. — Tudos os . prepa atorios
.-ntnoo. — An******''» os. «eifo*...*.-

110 DE VICIA. V-nde-se por 5.,$, um bom visa
-'..Ve caçador: rua Desembareador laidro a. 103. Fa*
¦rica das Chitas. . ,..
"tARTOMANTE. Traba'ha com trea baralhos.

Odesenbre q"a quer seu do e possue um ul ?
ian que ctmbãte os atrazos, tanto t ci-mnie ciae*
«mo domeviico-- e far outros trabahos. que «tS

v'sta p-d m aval ar-st; na rua do Lavradio
1, 143. loja, consultas a 2$, daa 8 da manh>
.» to da noite. 1984

CARTOMANTE PORTUCUF.ZR. Mme. Silva.* Ji ma s v_rilirle;ra de todos n sta cap:tal. far
•doa ns traba ho» por mais difflecis que sejam r-.0 encena irnetiem; trata de todas as doença*

tor mais graves que sejnm; parante todos o
lis trabaho»; na rua de S.int'.\n.ia n. 11; «rn-

,radoí ver pa a crer, aqui só se annuncia o que• faz com verdade. anfii

PERDEÜ-SK 
a caderneta da Caixa líconomk»

do Ro de Janeiro, de n. 378.613, da 3a seria.

PEDE 
paia gloriosa Nossa Senhora da Gloria —

Elvira de Carva ho sendo viuva, cota e tem).
duas filhas menores, p- _e dc joelhos com as ma.»
postas 

"ao 
glorioso Pae Etfno, que lhe di «•

reque da -.raça aos -oraçAe. dos-bons negnciautot.
paea e mie» de familia que a «ocorram com a»
guina esraoia para o seu sustento, vivendo na _»
trema pobreza, pastando sem recursos e dia*, mm
a .mento. que Deus bom pae, recomp nsart a quo»
olhar para esta infcliíi *éga. Esta caridosa ita»
ceio prestas- a recebi, toda t qua quer tiinol.
eom fr"!**- (.--«tino cariHimo

/CARTOMANTE estr3mte!ra. eom grande eonhe««-'c^tivnto da arte, ga antindo sus prognósticos:
offcrece os seu*- prest mos, & rua dt S. José nu-
mero 34. i" andar.

quintal e grad 1 na frente, rua Siiva o. ao
ido; trata**e r.o mesmo. &3*

\TENDE-SE 
por 6:500$ uma casa no Engenho de

Dentro, rua D. Eugenia n. 33 ; trata-se na me»
ma. do meio-dia ia a horas. 3.7°°

\TT!NDE-SE 
nma pequena casa : na travessa' José Bonifácio n. 24. Esti habitada, trata-se :

na «r.» da *. 1 (an*í•»¦-•. n i-n " ¦--,->* taoa

CIIK1CA EE KCLEST1A8 BGS CLB08
Dr. tHoora Brasil Pas-Br 8oen Brasil Fia

Convnlta- todoa oa <1ísm da «ea_tUi_a no la-tfw d-» Cá-Tio*»
*X 8. tlm 1 da 4 taoras* — Telephoii. 3. J l".

£-teal<_lezxc_LaEi-S i
Rua Guanabara, 43

e Passos Manoel, 23

: ¦ -"JO. ^

¦A lAlouli; PÜIjIj

¦¦Sf: lá1 »

\0 a *p _**%/_-_-- W0 \bw -.-.*.w 9
-i —. i —- mi !¦¦!¦¦ ¦

rliIDHEIRO 
cm boas hypothecas, juros dc 8 a

Jio ,1!í>1 negocio, serio e rápido, com Serrano.
Utin do farmn n. íi. Sobrailo.

T\lNHEIRO -.ob byi>otheca»
J 'nos, juros de

«de. pred oi e ter e-
to ojo. Para construir dá v

mclad da Cütiürur-çSo e cV»i« terço» dn valor
do terreno. EinrrftfMiio sobre inventa ios, pãrá
ntincçíLo de usufruto e desconto de juros de
otioics. Trata-se com o sr. bVrre ra. a rua do
Ouvidor n. 63. sob* ado. 311 i

*f7Éí.DlWB'por prooo» - liado t f ande pred «,
oom grande' terreno, no Encantado: traiar na

oraca Tiradent» a. 6-, chamla a.

VENDE-SE 
por 7:500* ««m ündp chalet, no

Menr; tratar na chanitana da praça Tira-
lentes n. 64. '<><"

VENDEM-SE 
e compram-se pred'-.. e terreno»:

F. Xied.ro» Munia, *_a do -Maro n. 147.
rei t«»o. da.» 3 át 5 hora». S**7

VENDE-SE 
on troca* po'

si
 .._.._  __. nma «chácara not

. su.ur__s~ou" arrabaldes, 
*_m 

pred;o cons_ra<lo
ls p«dr» r cal tendo armarem e «obrado. so'da
mente cons» ndo. de Const.ucçio modema. Jlnni-
.ninado a lua electrea e gai, tanto no armaa-ro
.-orno no sob ado. tendo a sobrado diiae boas «ala».
dois quartos c-_in_a. wa*t-r<k>»et, banhe'ro, _es-
•cnsa ianque, are* cimentada, tooo -odeao» d*'anel 

as O p ed.o é na rua Santos Rodrgues 17*1
c_-.i aberto das t bo-as áa 5 da urtlc, preç»,
»:__.$; trau-te á rua ds Baaana a. 7*. '* **¦
dar, du 1. ii t k**-*. »•_»

VENDE 
SE ura tt-réno. par »8:ooo$, tm Bota-

fogo, medindo 13X35; 00 -cuco ha um pt
do de construcção ani ga Car__i a ota redacçãi
para C. Abreu. J007

VENDE-SE 
ntgdch »%en«a, um terreno com

11X90 metros d.' foíidos. 4 rua Ctias da S.v»
o. 65. Pedade: ra_'s-.*c--' Sebastiio Pnto Le tv
das a is 4 horas da tarde. 4 roa da Canstituiçüo
a. ia. livraria '***

VENDE 
SE um terreno 4 rua Visconde dt Sanu

Isabe! a at>6 com-80 -ms. por iso de fundo».
K.onrpto a ser ed ficado; trata-»* ao Mercado <jai
Piores, local o. I. or-' •

^TENDEM-SE 
lotes de termos oom 1045X3.

4 ua do Bitpo CR o Comprdo); iratase 4
ua do Ouvidor n. 10Ç, aaa 5, com A. P-cbeco

VENDE-SE 
um terreso aa Aldeia Campina, mt-

d ndo 16 ma. de frente por «o de fundo»; trtu-
«.aa na Pciota Nuca a. itt, oaa Mtvç»,

V NTRS de eumprmr o remetit» 4c.*»n*.e.ha-_. eafk»* o preço da dntgaria An«i*c. i rua Sete de &»
i»x 11. ii Mrt*int« é Catfcedfftl

IpMPREGÁ-SE 
um mocinho com pratica de ar

ii_ir_\.ili_. podendo dar bom fiador de ma con
duri.r na rua do Cattete n. ta.. 3158

ELVIRA 
DE CARVALHO, send. tiuva t e*>«

* temia duas filhas minores, pede dr ioe-h'--.
com >s mãos pastas a«J plorioan Par Rlerno. qi*-'
lhe dê ao tor|itf aos eerag-les dos bon* n-foeit***
lea. pa.s e mies de famriaa oue soceorram cerf
alcntia et>«no'a para j a u *tt*.t-*-nto. vtvtodo na
•a.r*»"a p»b««ta. p»«»ardo aem reeu,-os e dia» t»i»
a'lment_- que Deus. bom pso. reen-io«s»r4 a
qi»_ ohar psra tsla infe' a cípa. Eus caridosa
redacçao piestaae a receber _>._• t qoalquar tt
mola eom eete de-tíno caridoso.

T*.ORNECE-SE p-nslo. boa; na rua dos Invalido»
J.' n. H. ao44

TJOR CARIDAIJF.. Uma infelia mie, com eaa*
Jl filhos todo»' menores e «em recurso ara».
pa«»a»do a» maiore» necessidades, implora aos b. **
coraçies r poa alma ilaqutUes que lhe »io cana
. pela Sarrada Paiaào n Morte de Nosso S- nhas
Jesus Cbrvto. uma esmola para lhes aliviar a*
•nr/rimentos. E»ta tifeliz mie recebe qualqiavr
donativo. P.de ser enviado ao escriptorio imaat
folha. • infe ii viuva hrta

inRECISA-SIÍ aumnas para ens nar trahalhos d.
1 agulha, também aceitam-se encominenda» desta
iraha hos; rua Alfr do Reis n. ap, utaçio da
Piedade.  l»*-*

ÍJRECISA-SE 
vender ao auxiliar de escriptorio

o livro indispensável para a profissão "O O
nlitnho" de Pontes, 4$. Alves, Ouvidor,' 166.

Í>RECISAM-SE 
de freguezes para comprar ftf>

ragens e louças ; na rua da Quitanda, canta
ie S. José. Preço fixo.

PRECISÁ-SE 
que todos saibam qne «6 at extria

durnea comp-rtamente sem dôr i ma do XWom*
pc« a. ia; dentista americano*

PRECISA-SE 
dt alumnos dc francês, pratk»

por rara. 10$. Regis dt Ia Co ombiére; n»
Set dt Setembro n. íix). daa 4 ia 9 horas.

PRECISA-SE 
de alumnoa de arithmetica, ett*

111$ mensaes; na rua S. Franciaco Xavier ns>
mero 6-15. cat-a tf..- f»

ÍJRECISA-SE 
de um somo que tenha algum c*

pitai para abrir uma pequena casa de pasto, qat
tonheça bem o ramo. Tratar 4 rua do Riachueia
3 114. pen«âo.

UYrOTHECAS. 
Fnrem-se emprestimoa a juro-

mod cos e tambem fni antichreai» d; p-edl.-s
negocio directo. Trara-se com Berna dino S:'va
& C. na rua da Carioca n. 31, tobrado. das 11
is 4 lioraü.
TNGLEZ. Uma senhora inglea ensina este -Ilo-
Ima em aula ou particularnv nte; na avenida Ki'
Branco n. 13, ¦* atidar. 883
Tt rtrMifíAMS". pltotot-anhln», t«)r preçoa tno
Xdcos. á rua Joaquim Si'va n. 44- 3-44

. . o • _ .. „,. . TNCI.EZ. 7$. Francet 6$ (»—10$) tuptritr 1A tinta Betnvinda. tendo tito Whoa e utandt iB„lltx.. Frai Cana fa fa__7).-a. ra grande» difiicudadtt para _tante'-o«. pedt
ao, b-ns çoraçõa ua obolo para a manutcaçia T0SE. CAHHN. Rlu siI„ J.dm n. 3. Per-

al.lcii-e a cautc'a a. 54.635, desta casa de pe-
nbores. 3134

DRECISA-SE, isto é, quem não des*»
1 jará ter a sua casa direitinha e conv
modamente mobiliada? Si quizeres fiv
zer economia e commodidades, nos p»>
samentos, vae ao "O Parque dos Op©»
rarios", fabrica de moveis com machi-
nas movidas á electricidade, ã rua do
Hospicio n. a$8 (porta larga), que te ven.
derãn mqveii á prestações de sSooa pof
semana, tem fiador.

PIANOS'. 
Comp am-se bons e estragados, jiag»

.e bem. Carta.** nrsta rcdacçlo. com as inicia***
l. L. L.

í_>:ii-.ilS..SIi de uma proa. de edade, para ea»
l tinhar e '.arar; na rua _.tc de Setembro n»
nero a33. 30a*

1JIANO. SCIENf*lÃS*E,LÍNGUAS — .L-cíom
j :6ra ura prefeasor nrssÜeirn é de família dt»
rm-ta: chamado» por carta» para Juliano Pl-y«t,
i Avenida Paisoa n. 34, casa de pianos. 1.81$

•rata nfelisca.

4 Kif-lit mtr Maria Silveira, com um filho de
_rt.de dois annos. fraco, nâo tendo recurso a'fu_a,
nem para o alimento, necasario de mu filho do.til».
oedr i car dade púbica uma imo a.

4 viuva Ad.ade Campa, na maia «trema nt-
__ et-iidadc, atando até aa açada dc ttr despeja-
da da caaa oadt reside, per fa!ta* ao paga r.e***.to,
pede ao* bens corações um obo «o. Üscta redactèa
prdta-a a rec bar.qualqutr taatla para tâa -_•
ctaiitada cratura.

AULAS 
a 1-çí.e» particularaa dt portug itt. fran-

ca t ingtx. por preço» módico» (ta.t-a_a
ttris.) Dirigir... a Vieira dc Caitra • __>-|tc
S-trus. *ua ia Baleia a, \,i.

TOSE' CAIIEN. Rua SUva Jp dm n. t.
Odeu-e a cautela n. 57.73a, desta casa.

Per-

IO 
AO. etc» e mode. cota a edade dc ' . at*_***s

_ c morador a trav ida Onxe ile Maio n. tf. ped*«ro» ttmola 4» almw rartdora». prla Plixle t ti:
te dr V«ste Sanaor Tesas Chríata.

PENSÃO 
a domicilo, eoenha italiana, franecaa»

fornece-se por preço coranodo; na travcaM
Cario» d- Sá o. II. Cattet»;^

PRÉDIOS 
--m prestações. Quem dispuser de...

10:000$ pôde construir utn predo de ki.qooSi
quem dispuier de 6:000$, pôde coo»truir um xxt*>
d o de 14:000$; <\w-*t\ divpn/er de 3:000$, pôdf
construi- um predio d. 7:000$; quem dispuser da
v:ooo$, pôde cou*truir um predio de 10:00$; que»
.iispuaer de a:ooa$. pide construir ura pred o df
i.,.no$, paramento em pretações com arr.ot t zaçr-S,
iraro to annos, todos os dias, rua do Rosário n»
ki ro 78, com o const uctor cível Joio Guuita, da
iu ás s horas. 3oo_

PIANISTA. Piccsa-».e de um, que toiiue tambea
i bandolim, para 'iç-cs. em casa dn . nni.«, uv
TormaçSe; por carta a G. S.. na escriptiro xltstm
folha, ca xa n. 47.

* "ERDFU.SE a caderneta da Caixa Econômica
J. n. aao.aia, da 3» se ie. quem achar, por e»
p-.cla1 favor de entregar i rua Real (_rande__a na
mero 28.1, que será gratificado. aoa

TOSE* CAHEN. Kua Si'va Jardim n. j.
Odeu-te a cautela n. sa.7P0. dua um.

Per-

IGONTKIER 
* C, Hen y a Armando, auece»

J. ures, Peideuat 4 cautela a. 60,47a,. df_u

PROEi-S^ORA. 
casada, diplomada, ens na ronaV .

ca. soll io, piano, systema Initituto ce Musica.
Carta", rua_ S-te de Setembro n._i_4. 'ojã.

T.IIA DOS ABCOS N. 80. A'u_a--e um aa>
librado novo. Trata-se na rua I' imeiro A Ma»
ço n. 107. 331a

ÕBÉR-Q BUZ/.ON . * C, fabnea dê cnat-nnoBE'
,1- «r. |i»iK»t_**,«|n> * raptifaclr «ur.

O ENHORA nstruida. lecciot-. . ...
-***» creanças. em sua casa ou a domic lio. Tn

o cutcq . príi_-*_T§

'm

atua assa rc_a_po, pu» %%;

lW*W.!^*

":¦£$&¦

_£__£.
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PELO METHODO OODr. .in bè
A' rv.a General Cainaru n. 24

nESlDKNC.IA : Hiia píe.m .lê "li-Hquila n. »S3
Continuação «Ia enamerat-íto do cimos do canis realizadas

em duentes tuberculosos no TERCEIKU FEUIODO da mole.-
tia - considerados Inteiramente perdidos pelos seus respe-
ctivos médicos.

O sr. Aiitunio Alves Jorge, de 25 annos, brasileiro, solteiro, empre-
gado do Moinho Ingiez, morador á rua General Pedra n. 231, Rio de
janeiro. MM

Antes de entrar no meu tratamento," o sr. Antônio Alves Jorge .já
estava sof {rendo dus pulmões, havia 11 mezes. Elle tinha umatosse horri-
vel, que não o deixava dormir nem de dia, nem de noite. A expectora-
ção parecia matéria. O appetite desappar.ceu por 

"completo c todos os
dias o doente via-se atacado por uma .febre alta',' que começava por
arrepios fortíssimos, a bater queixo. De noite, suores abiindantissi-
mos obrigavam-no a mudar de roupa de cama tres c quatro vezes na
mesma noite. De dia a dia, o doente pciorava, a voz ficou rouca de tanto

tossir, appareccram-lhe eólicas e diarrhéa s, os pés inchados a ponto
dclle não poder mais calças-as botinas, e uma grande falta, de-ar o
impedia de andar. O medico assistente applicava tudo quanto sabia,
sem tirar resultado algum, e quando, em uma oceasião, o enfermo co-
ineçou a deitar sangue pela boca, o medico o desenganou, dizendo
que o doente era um caso perdido dc tuberculose pulmonar..

Este doente considerado perdido, apezar do estado gravíssimo cm
que se achava, curou-se commigo, fazendo uso do remédio por mim
descoberto, durante dois mezes. Ha mais de quatro annos que nunca
mais o sr. Antônio Alves Jorge apresentou o menor signal de sua
antiga moléstia. Está forte e, o que é mais de admirar, trabalha como
antes, ganhando perfeitamente a sua vida.

Cont nutiçil" dns artigos publicados nos dias 2, 5, 9,12, 15, 19, 23, 26 ?
3') do novuibro, 3. 7, 1", 14, 21, an e 31 d- dezembro de 1910, 7, 11, 1*
IS, ti, 25 e 2S de j .neiio, e 4, . 11, 15. IR, 22 ei-, de fevereiro, e 1, 4, 8, 11'
15, l. ii, 25 o 29 do maio : e i, (, M, 12, 15 19, 23 _ 26 de Abril: 3. 4, 6>
10, 13, 17, 20 i_,i. e 31. de.mat.1; 3, 7, 10. 14, 17, 21. 21 e 23 de JU11I11; e du
dn * 1, 5, 8, 12, lã, 11», 22. 26 e 29 dn julho, 2. 5, 9, 11, 15, 19, 2Í, 27, 30 de
ilgiistn, 2,6, », 13, 16, 20, 23, 27 e 30 «te setiimtiru de lllll I, 6,11, li, 13, 21.>., 29, _miiii>rn: 1, 1, 1, 11, 15, I.S, 25,30 Nov. u ¦*, «, 14, 20, 23, 27.30e 31 de de-•embr.ile UM edos dias 7, 10, Vi 17,-2.1,21, 27,31 de Juuelro 4, 9. 14, 17 _ fi,

27 o 29 <~e fuvtii eii'n.11,13; 16, S0,2:l,e 301I0 Miin.u.2, 6, 10.13, 18,20, .4 o 21 da Abril
1, 2. 4, 8, 11, i5, 18,22, 25 o 28 de iiitilu e 1. 5, 9. e 19, 22, 26, 30 de Junho e 3, 6

li, 13, 17. 20,21, 27,31 de Ju~iu>,3, 7. II, li, 17,21,24, 21, e tilde ii|*osio. e 2, 5". 11 14, 18, 21. 23, 28 do setumbro e 2 e 5 de uu.ubru de 1912.
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ÍTIZANA

S ti* PRE BOM E BARATO
Os proprietários deste acreditado estaiislcciment.; onica espicial

nesta caplt.l em roupis para crianças de todas as idades, previas aos-
seus numerosos fr.guizes, que a divisa da sua cies, desde a sua

f£ fundação, fai a de ser sempre a leai aite bam e barato, insta casa o
£- birato não sai caro, por serem artigos ds primeira qualidade, o que
p não se dá no gsral, procuram ter ordinário* pára veiralr barato, logo
r_ i este barato que sai caro, v isti vossas filhos e flttias sempre de
1T preferencia no Paraiso das Crianças, onda alia bome barato.fcRUA7DESETEMBRO,100P
_-
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a mu m encontrou na
Bí-ih 

* '  . rua do
sj» óu 'lia 'rüa líailiiock Lobu, no domingo A,

uanliii, uni livro dc orações, o obséquio de entre
(a á rua Conde de üonifini n. 68o. oiule sc gra-
tfica. O I vro tem valor por ser a»i"o e u-
sinta estimação. Desde ja muito se agradece.

S. E. LUZ E SC1ENCIA — As pessoac
soffredoras que quizerem com seriedade e
presteza alliviar seus soffrimentos physi-
cos ou moraes, dirijam-se á rua Dr. Carmo
Netto n. 312. Só se acceita remuneração
depois de realizado os trabalhos.-Vèr para
crer, e só é enganado quem quer.
L RASFASSA-SK uma casa de quitanda, livre c
X ittr.-mbara-ada nu admitle-se um sooo. O nio

eivo c o dono nilo poder estar à testa, por. t.r
•litro ifegoco. Rua do Senado, n. 3*2' • 347'
•*|"HASPASSA-SI" um salão de barbeiro, com boa
l.frirnucr.n, livre e desnubarav-adò _ urg. nte.

Rua do Cattete n. ~'~. 3463

TUASFÁSSA-SI* 
um bom armaz m, tendo boa

eúpa, por motivo do dono ter dí ec retirar pa a
• l'uro|>a: á rua A reli as Cordeiro 11. .08, c para
tratar com o er. Co:rea - Lucas, itlnção il
Meyer. 2026

TNASPASSA-SE 
um escriptorio ile commif-sfies,

com muita freguezia, livi- c dcscnilraraçailo.
Trata-se na rua Mareclial Floriano Peixoto n*. 14,
•0111 o sr. Ramos, da 1 is 4 ho as ila tarde.

VENDEM-SE 
vcncx.auas cnvid açuda», iiuriri", p

janelas pa a todos os tamanhos Vcmlem-st
nato. |iara desoecupar logar; na rua Mariz eHarros n, 269. 3151

iTENDIv-SE por 50$ um cão de raça, grande,V bom viga c caçador. Rua Desembargador Isidron. 103, Fabrica das Chitas.

ifENDE-SE um boa mobilia de salav de visita por preço baratissimo, paralesuecupar logar; na rua Escobar n. 38,3. Christovão.

ÜM 
senlior deseja auxiliar a nma senhora, viu

va c honesta, que a fatal dado assim cxrja. E'
tecesr.ario que seja modesta c d cente* Cartas com
is nformações perfeitas, a Luciano, nerte jornal.

ÜM 
senhor, viuvo, precisa de uma senhora, sem

compromissos, pnra tomar conta de sua casa c•f-erem como casados; informa-se na rua Sc-
¦ror dos I'as?os n. 104. 19::-2

TTM parente deseja saber, nesta redac-*--ção, a residência do sr. Alfredo dos
Santos Simões.

ÜMA 
infe'iz viuva, pobre e drer.te, implora aoi-

bom corações uma esmoa, por car dade, para
¦ poder tratar. Podem enviar para esta ndacção.
t Maria Magdalena.

V"ENDE-SE 
um pano em pcrfe'to estado; na

rua Ma' a Antonia a. 14, Engenho Novo. Preço
•on*ooo. 3198

VENDEM-SE 
uma armação e um pequeno va-r-jo para cigarros, um balcão e copa; rua Ge

oeral Câmara a. 135, 3179

VENDEM-SE 
so cadê ra- anstriacas, em bo.-n

estado, s mesas e um fogão n. 2, com pouco«so; á ru,i do R.achuelo n. 147, quitanda,

VENDE-SE 
um bom carrinho de quatro rodas,francez, muito leve, com tolos os "ict-iiçcs e

•rrc ameuto para um animal e bem ass 111 um es-
Jlcndido i_va lo p,va montaria; rua Jorge Ruilgi-¦. 104, Villa Isabel. 3..u

VENDE-SE, por 3 contos, boa mach na Mari-non, dc reacção, paia jo'na' ou impressões
nprdas; na ladeira da .VE-crcord:a n. -4,

VENDIAM-SE 
a 50$ lindos filhotes dc cães, le-

gtima raça Uli-icr; rua Jorge Rud_c 11, .-04.
Villa Isabel, 3-01
"[""ENDEM-SE moveis .1 prestaç«-ic3 favoraves,
paia rasa de famil a, pensões, hoteÍ3 esc" ptorros,tasas ci«nmcc'aes. barbeiros, etc., sem fiador; tra-
Ia-se com Vieira, rua da Quitanda 11. 48, sobrado,
Cundos, das 13 ds 4 horas. aiSft

V-i.-vi-ii-.M.c" 
. ». •¦ ". „«,.

Coronel Erguera de Mello ri, 184.

VKNDE-ST? por 600$ um falão de ha'beiro, no
centro da cidade: a tartar na rua 1'rci Can-ca

•• •»¦  
34*3

iTKNDICM-SR, concertam-se e coMocáiii-sé vil>'o?
Tem óculos c pnce*héz a preços reduzidos; na

rua da Assciiiblca n. 56. 350-
VTENDH-SH uni bom automóvel ametici-o, «le

V marca T'cardrt, com tres mezes dc uso. p.)i?• seu dono retira se para a Eu opa e o uiánJut!
tender; força dc 30 cavallos, com totrlo de iab.Mlo,
m e xos todos dc bronze, trabalhando sem Sgiia
feit- um amador, tendo duas caixas de fcrainí-itii,
eiuco lantcriia3-( quat"o na írente _• uma atrás; o
caro 4. para cinco pessoas, e quem não conhece
tr*?*» um mecânico, para não ser enganado, por
j--«i«-$: t*at,--.-» na nta V'-t'-_\ da Silva n. -5,

- .n»a„ 4-, <ç*-ri*nn*o

• TENDE-SE um automóvel "F:at" de força de
V 40 caválols,' Double Thaetnn, cm iierfctto es-
ado; trata-se na ru* Pereia Nune* n. 181, AI-
lera Campista, com Neves. 307
«"TENDEM-SE a preços baratissimos, louças, tre-m
T de coz nha, ferragens e lutas no grande ba-
iiteiro, á rua Senador Eiueb-o n, 118, Contiucç'-

: »'". aojo

VENDE-SE 
o -larope de Cecrop'na, contra a eo.

que licite; na rua de S. Leopoldo 11. 15, Cl-
\iae Nova.

VENDE-SE 
de tudo, a unica na c,-p!tal: armações

para qualquer negocio.v trines fixas para frente¦ lados, centro e de bacão: escrivaninhas, dívisõe»,•latcões, copas, taboltiros, moinhos, torradores; grandeoinba para fabrica ou ehvador e outras; fosões,
para hotfil ç a gaz, poi as, mancaes, po tacs, grades,
iwitas, esquadrlas c de um tudo; Hosp cio n. 13a.
TTENDEM-SE 'egitimo- e garantidos ovos das ra-

T ças cochinchinas, amarella, P.yinoutli e Lcvhornliranca; riu rua da Quitanda 11. 155. Café Carvalho.

VENDEM-SE, 
nas g-andes demol ções da rua

da Samle n». 376, .74 e .7a (próximo ao Mo..
nho Fluminense), demo ições das Obras do Porto,
mater aes pa a construcçoes: telhas franeczas t-
iolos grandes e pequenos, caibros, tesouras, ripas,
•oalhos couçoeiras, v gamentos de p nho e dtré!; portas, venezianas, janel as, claraboias, pot.lões de ferro, grades, co «mnas de fe ro, supe.•ores escadas de peroba, cantara, pedra brtad»-Ivcnaria, grande quantidade de fer 03 diversos- oiu-oi mu tos materiaes.
•¦fTENDEM-SE ã~3OS00O mã-v nequln • paulistas, últimos
modelos — vemlem--o também
a prcst-içõcs e nüo sc exigo fia-
dor. Casa Esperança (antigaVerde). Estacio tle Sá _r_. Tel.
55, v.lla.

VENDEM 
SE emeo portas de aço, novas, de

im.io de largo por 34a de alto; na rua da
Alfândega n. lll, ferrei-o. 103]

\TENDEM-SE. 
barato dvu-ttu. co.lecções de

fô*mas modernas para calçados; na rua V--
conde Itauna n, 461, «383

\*"ENDB.M-SE 
ba'ancís e fôrmas, po- preço ba-' ratssimo; rua do Lavradio n. 98.

VENDE 
SE uma boa off cina de prothese po

120*;. trata se na rua da Alfândega n. 91, a",
com o dr. Carlos Pires.

VENDE-SE 
um estabulo com 10 vaccas, com

freguezia, com 70 gar afãs de leite com licen
dois bos; na rua Amoriiu n. *6,freguezia, com

ça, uma carroça c
Piedade.

VENDEM-SE 
ferramentas de funl'elro, em bom

estado; nia Luiz de Camões n, 77,

irENDE-SE uma typoeraphia, com 14
* caixas de typos novos.de corpo 7 até 411,

por 350$, com estante nova de desarmar,
própria para um cinema. Para ver das 12
ás 4, Avenida Rio Branco n. 15, a andar.

VENDE-SE 
um deposito de pâo bem af egu«.zaao,

ou n.lmittc-se um sócio; na rua Viconde d
Sapucahy n. 77. 1977

VE.VDEM-SE 
duas machinas de lustrar colla-i-

nlios e punhos e um vcnt.lador; rua O via
\Ia'a n, 67, Madurcira, 20311

^.V**ll'.fSí
ir-egiiins e bottn-is Cnn*
de hezerro, pira cull"-

do i5 *a 33; oliru de du1
•;4o eterna e de Imp-nne-

abiliíliide absoluta—Avenida 1'nssiis n UO
ft, Ciisti Guiomar (a que wm um macuco _
pnrtu).

k»«-j~.--

, ,. <*U;HIL'!-i;.CAíUl-,,:-. »|
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if £f-SJHA, _-_CUCEi^ttA;. I

_P^S__ -_^í_\\_\rm\ í' |'rtfff)«L-f__P~vJT%i'7 ef\'ufil

V13NDIÍM 
SIC 16 tamboretes e 6# bancos, servem

para botequim, c n
Maia n. 67, Madurcira.

mesas grandes; rua 01 via
203?

VENDE-SE 
um motor electrico de

tem compensador e é econômico;
Ma a n. 67, Madurcira.

io cavallos
rua Oliv a

2038

VENDE 
SE uma maclrna de cortar camisas c

colla'nlios, completa; ma Otivia Maia n; 67,
Madurcira.

VENDEM-SE 
duas mach nas dc coser camisas,

ferros de engommar a gaz c mesas; rua Oliva
We. a n. fi7. Madurei a, ío_}t*

VLvN'DK-í.lí 
um automóvel Delahaye em perfeito estado, com relogo; na rua Hadilock Lobo

n. 114, pharmacia Si'vc;*a, com Antenor ou nn
Prefe tura, sala dos cob adores, da 1 ás 3, com
Ernesto. 2oS~

VENDEM-SE 
um guarda-vest lios, unia machina

11:11a coninioda, etc.; rua do Senado 11 tSO.

VENDE-SE: 
uma mobilia cum assento e en-

costo dc palhinha por 120$, uma dita dc bambu,'
forrada, dc palinlia italiana, h fantasia, 130$;
unia dita austríaca, a Luiz XV, 150*; superior
guarda-louçaç do vinhatico, 80$; solida mesa cias-
Hca, ,45?°oo; elegante toilettc-commodn de vi-
nhatico, 80$; mesas para cabeceira a 20$; camas
para casal a 25$, 3«$ * 50$; guardai-comidas a..o* c 60*; colchões desde 4%, 7$, to*, crina 15S,
iS$, 25$ c 30*; c grande iiuanlidade de moveis
que se vende por preçoa baratissimos; também
se reforma colchões, cmpalhni-õcs, encaixota-
mentos e tudo concernente a este ramo do nego-
i-io; na casa do Abilio, i rua Vinlc c Quatro de
Maio n. 306, estação do Sampaio, telephone n.
1163. 1691

VENDE-SE 
um piano c uma linda ca-ra de

musica, funcciouamlo cum uma moeda de 209
réis; pa a ver e tratar na rua Larga n. U7
ITEN'DEM-SE ga'ol-9 desde 2*000 e fabricam s~
T por encommcnJas, teedos de arame desde 400•eis o metro, na falir ca de gaioias. vive ro-* e tc-

cidos de a"ame para ja din.i, cercas .escriptonos,
charútarias, etc,, C. S-lveira 6- _., na rua do
fToeo c:o n. 171. 84:
-Wi'A'nF--*E—dÍRO. concertam-v se machinas tle cos tu > a, gra.mophones o bicycleta-*, traba-
lho garantido. A vi-o-Qualqucr
pessoa que so intitular dc mi-
nha casa e que taça concertos
em c pa do treguéz, não é meu
empregado - só executo «ra-
balhos em minha olficina. Casa
Esperança (antiga Verde), Es-
tacio de Sá 05. Tel. 55, villa.
\~*ENDEM.SE ovos Ae gallinhas Cochneliina eV tlrahma. a i-$ a diuia: tuve-ia do Navarro

*"T*t»

— ... I

J CÜEA TOSSE
Bronchite. coqueluche,

asthma, ent. rros
-nngiiinco-*, tuberculo-

A' VENDA EM TODAS AS PHARMACIAS vÍSko!* ^^ã
Laboratório: 115—AVENIDA MEM DE si'—115

JUCÁ
f i,..Ü..M,, ¦,-,m-.-.inj ciiiityieiumenit ->eiii úoe)fsó no dentista americano _ rua do IIo.p -'ío

tis.

VENIIEM-SE 
e compram-se chapas e gramo,

phone.- e concertam-sc apparclhos; na rua dc
S, Pedro n ¦ -os. 406

VENDEM-SE 
ovos de raça, garantdos il|g

duza; rua General Câmara n, 40,

i prestações todos podem" mòbiliar strsfs casas;
i'«ada Alíandpga. 111

DE FARO
O NIUIS PODEROSA DEPURATIVO

SEM MERCÚRIO
Cura todas as enfermidades originadas pela

IMPUREZA DO SANGUE, COMO:
Fczt-niat-), Darthros. Ilerpe». lmpiiiRen», Tumores,

AbcesHos, Carbúnculos. Sarna, Uleeras, Feridas,- Fistulas,
Boúltas, Bubõés, Cancros,'

Escrophulas, Laryiigite, Lyinphati.--nio, Raihitismo.
Manchas da pelle

Gouorrhéas. Flores brancas, llheuniatismo. Sjvhilig.

A Morte da syphilis! A cura infallivel do rbeuinatismo!
Além das doenças acima mencionadas é a

TIZAMA BE FARO máavilhoso remédio na cura de todas
as doençaa nervosas, do

estômago, fígado, rins _ prlaâo de ventre
EnciMitru-se esir prululnso rivrieilto om loilia irliarmaCLis o Drogarias do

Brasil. tV..««4on depoNlIarlo. : C AVAIIO A CitMP
A'ven ia ii<> ilap 'Siiu uer 1, (.-.nripturio e Cnimultorln. ft rua da Carioca,

49. S-brado. Pedidus, orden. e vales a tf. Caruelru A Coui**

ítlí> r>i_ JANEIRO

IGOMORRHÊAS

1
Curn radical em poucos dlaa I
Nio pr-iclsa Injecvâo I
B' o iinico especillco antl-Wenor-

rh.igico 14110 cU'n rad-ealiii.ine.-m
> pmiros dias, todos us c»rriiiientus
1 recentes 011 chroirtcos, fli>n*s l-ran-
cas, e retensfti. da urina. Náo é in-

I jfcçfto Toina-se tft.. somente tres
vezes an dia e em sua c»ii,[-rwic-io1 iiftoeuiram ingredlent-n que pussam

l prejudicar o estômago 01* intesiimis.
fuicu e exclusivo depi>siio— 1'liar-' macia e drntcaria ile A. Hua» A C.

(íihtigá ph irmacia Sluias)
Praça Tiradeiit-v», O

Cuidado com a» ImitieSa- I

ISOOO ^rc> **'""--•-* "«-¦"'•

Í^ÚUV oakland. Na -A' Garrafa Gran"ip", rua <i* Urugúayana n. 66.

0 Perigo da Sypis,;§
milia. na so-ledndo e da syphilis h-retil-
t«ria. Prophylaxia Social. Ne. essidade do
exame medico antea do casamento, etc.
pp.lo dr. Annibal Varges. A' vemia naa
principaes livrarias • oa Livraria Alves. 4rua do Ouvidot 166.

W -\\w*-__w^*r __s_\r^___

Delicioso
refrigerante
Rspmnunte sem
álcool
Telep. 1443-Cai-
xa postal .\i.

BonorrhéasI
às 4

3$5ÕÕ

e suas complicações
—Cur-i ra.iic.ii.— D .

¦i&u Abr«u—35, rua
do Hospício. Das S

4S, 4SSH9 o Ej-Elefrantissi-
mus-apiio*. de luna.bran.
cnh. nlnitinado-i e cotn lin'
toes. para S'-nh»r-. Ave-

niilii* 1'rit-sns n. 12o AjCaait Guiomar (a que
tem um macaco a porta).

Q^LLIST^

de lotfetas (.hangeants.
grande variedade, metro
2$~od':i_ rendas e entre-
incio dé guipur, . preços
baratissimos. Casn Sele-

lecta, rua Gonçalves Dias n. 56. Moldes cor-
tados sob medida desde -$000. ¦

RUCHES
Asthma çiiercisvossò ni-

vIok cura c«ria•Eirviao pedido e
porta .1 A. Nune

à rim M-n<*z«s Vlólra -M. ,qu«- vos será en
vinda gratuitamente rocei a Inlalivcl paraa cura de tão tcrrivel niol.stia.

de cnstura; mnnc~[Ulus
artigos para íiíodlstii
l'u>» Sllvu Hua Uru
guay.mu 3C. -¦

lt. R-ibnllo de Carva-
lho. — Itua Gonçalves

Diiis, 74, canto da Itua do Ouvidor. — dn-
sultas : das 8 às 5 da tardo. Tel. 4.Í8U

Cobrina, Tintura ideal garantida
para restituir .10 cabello
a sua còr original praiaon .•.•1-stnnlio. — l»r rri,

«O-fliOO; pelo corr-lo, mil- «SOOO.
Itc-oslto gritai, ruu 1 de heteuibr* fi7
II. Kt-iiiU.

DENTISTA Americano Or. C.
Flj-iiflrrilo especia-
lista em extracções
coinpletiimeiite sem

dor e outros tt-abnlhos garunililoy, sy-te-
ma a pnr'ftlçoado. preços módicos,e cm prestneces, ilas'7 da mauiiâ ás li da noite, rua
do Hospicio 222, canto da avenida

oonfecç.o especial, ¦ ves-
tidinhoü para creanças.
de ~ 

,á 6 annos, preço.»
baratissimos, na Casa Se-
lecta, rua Gonçalves Dias.

n. 56. Edificio do "jornal do Brasil".

BLUSAS

^P8|W^^^^^||^^_CT^^E
_____^_V__\-^___\\_lO «»» *CAD--MIA?yr^»-f^^

t^T KPyn dc PARIS Ct^A^^Ê_____-___\

D r.Masson da fonseca \\v$
sua viagem (1 Europa: C«insull.nrl«i «Jor
mil do Cummorclo-, 1* andar, sala 9, tias

3à~S horas. Hesliiencia: Laranjeiras 314.

cadeiras austríacas e
moveis a prestações;

rua da Alfândega, 111

%

EXIGIR mi VERDADEIROS

Pilulas e Xarope
BLÂNOARD

Salas 
de jantar

visitas a. ni-ftst:
e de

visitas, a prestações;
rua da Alfândega, 111
PR. VICENTE LUZ ~~Clinici me-

dlco-círurgi.
ca. Una da Carioca n. 26, sobrado, itesí-
dencia: Haddock Lobo n. 90.

"JTEXOTÍ-SE a 880(10 cmln du.'a de' nviis de raça- p. ras irtinnriuoas —
Orplnutous, I.oíliorns, C rijiWe VVyan-
dcitcSjbú na rua Senador Furtuiio, liitl.

.m.monl-: Freire CK1^:
gica-Syphllls—Avenida Rio Branco 137
(1-iii-dan Bits S hor.is Residência Pai-

mei a 90 (Hota|ogo).

|^fllWB'Afl¥^;

Consultas grátis por me-
dicoi e
operado-
res es-

pecialtst-. cm moléstia» dos olhos, ouvidos.
garganta e naris, enfermidades das senhoras.
creanças, syphilis, moléstias da pelle, vias uri-
narias e venereas.

Todos os dias, das u ás 12, e das 4 is
6 da. Urde. Avenida Passos, 106, sobrado.

330

Or. Annibal Vapges Clinica
medica-

Mol-àa
_ tias das-

senhoras. Pelle e syphilis. Diagnostlou e
tratamento pratico da syphilis e tuber-
rui ise. Applicacuo dò 606 nos casos lndl-
cudds. KesidiMiula: rua tio Lavradio n. Ü6.
Teluphone iiiti. Consultório à rua da Ca-
rioca n. 62, sobrado. Das 2 âs 5 horas.

Um vidro de extracto Jicky ou
Skinc.

1-Kíinn Uni vidro de Tônico Oriental.I<PUUU Na «A. Garrafa Grande", rua da
Urugúayana ri. 66.

4$000

_9i_ul__íf___
«ÍS3

BLENNORRHAGIA
GONORRHEÂ

mo/tlt/M.iBBXIQA
• go» WIN»

P*ms, ii.t-iniii-*iit'itiri.
Cm totiu ai nnnoteui

Phtrmtclti e .rojar/ai.

Visitem 
o rico sortimen-

to de moveis da rua da
Alfândega, 111

OTO Bellos sapatos de ver-
niz salto a Cavalli.r»,
com grandes IIvel) _t

__ __. douradas ao lado; 120—
A. Avenida Passos Casa Guiomar (a qut
tem um macaco i porta.

doenças In-
ternas, prla«
clpalnients

dis orinças
vins urinarias e do rectun—Rna da Ca-
rieca 35, <las3 ás 6 t Haddock Lobo, 458.

Dr. Ed Meirelles
Matta virgem

Vende-se, próximo á E. Ferro Leopol-
dina, uma grande matta virgem, rica em
madeiras de lei, podendo produzir 100000
dormentes; informações com Azevedo,
á rua General Câmara n. 41, casa Dias
Garcia & C. tofiji

Atoili
CAJ^ITAL. ÍO.OOO-OOOSOOO

Carteira de credito poputar
Uperaçõe. bancarias, operações usuais
ao cninin.rcio a industria, caixa economl-
oa. empresiimos sob penhores,

Carteira hypaihevarl»
(Decretos n I03Ô B de 14 de novembrt

UOO o a. 13U de 10 da marco d» 1893).

Rua Primeiro de Março, 51

2KS00
Um forr» para engom.
mar o dar lustro
Chicaras de coi, 4S500,

5S-UU e 6$"00 a du/.ia.
no Prim ro Barateiro, rua Estacio de Sá
n. 71, porta larga, em frento a Fadaria
Franceza.— J. Valencla Porez*

Doen-
çasdtfse-

¦i l~o.

VKN"DI*.M-SF, 
ílo cs rara finados, oi tnção deliifcuii; -orons e ramo-, de 5$ para cima; rua

230QPaysandu' 11. 18-, c.-.-a I.

DINHEIRO Dâ-se, sob Iiypothccu
de predios e aliiRticis
mesmo que precisem
de obras, pagar im-
postos atrazados. lie-

ranças, ^inventários, apólices, etc. Compram-
se predios em qualquer locai, com o sr. Mo-
raes Júnior, rua do Rosário n. uo, sobrado
esquina da Avenida, 152.!

Externai Minerva Sgíjffi
sobrado. Curs«'S primário, secundari", co •-
merc.i.-il c de admissão ás escolis suporio
res. Diurnos e noclurnos. Ensino praticode línguas vivas.

VÍÜNDR.rua Sr
SK tecido de araaie a 'o- réij o raetrn

Vb-NUB-SE 
uma «sa de px-—• rui C.-rcntiFigueira dc Mello n. 1S4. p «ja.«ko áa -ÍI-- nas1 il».- Madeiras Nacio;)..ra.

VENDEM-SE, 
barato, aa melliorcs fôrma- par.calçadoa, e fazem-se moldes para coi-.adore-<c caçados; nt rua 1'ito de A-eveJo n. 13.

.VENDEM-SE c:n« portas de «-0 de im,-s de'T largo por 340 de alto. sendo duas de lechailura:ai rua da Alfândega n. an, fe-rei o.

VENDE-SE 
um cab to castrailn. para carro,•» montar a de creança, e uma cabra cemCr»» c-britos, de 15 dias, dando leite; rui Co-nnel F-nri-i de Mello n. 184.

(VENDE-SE um auto Fiat de força 15» por ao H. P., para ver, na Brasil Ga-
«age e para tratar na rua General Boca n.
19, casa n. 1, Fabrica das Chitas. Tem
taximetro e está em boas condi-ões paratrabalhar. 2.0.7

^/""ENDEM-SE 
e faiein-se «lias, -lt mo» modrio",

i ti; iu Cãile a, * 1* .«id.r. Mme. Pau"-leoa. 311a
_¦)¦ ¦—¦¦-- ...i.i,, . ..__.,¦¦

VENDE-SE 
um ippa-elbo filante, com 34 cha-

pas; rui Vinte e Quatro de Maio n. ia, E do
•tecas, 3103
\TENDE-SE tim botequim em boni ponto; tata-'lie u rua S. José n. 93, Café Hio Branco.

— •¦¦ _.-.-.--. i..i- .... --¦. — ._., - , „—_..._.

VENDE 
SE um bom piico, perfeito; na rua Frei

Cueca a. 350. t_CS

VÍNDE-SE 
nm* perfeita mi-onil-a pt** f*bric*r

tio-tt i _Ae. Optimo negocio-, ver e tratar, no
•eco tt Mear» *. 40. ettãclo da Rt du Te-
•Vm. i.-e-

VKNDE-SE 
um tom -»'_no Cavcau. com boi»

totet, i cordtt t 7 ott-r*-*, tm conta de par
tfcukr; tr-ta-e, s*t Usos. i um Ceneral Câmara
* Uta

VI'..N|ji«,.i1-m«, 
move» cui ,..-e.-tai;oe^ em •:__ im-mcd ata. sem fa-lor, apenas cem 30 por cento

de entr-dJa; á rua Silva rimo 11, na Vila I--!in,,
com S niõcs, 964
'SrENDICM-SI! bons pianos novos Pleyel.

» de diversos modelos com tres pedacs, ai-
ia novidade, systema americano o mais aper-
ea visto sem competência. Ao Piano de Ou-
fei-cado e completo, por preço módico nun-
ro, acreditada casa de confiança fundada lia-5 annos, do Guimarães, a mais barateira:
rua do Riachueio n. 4.5.

VENDE-SE 
a inst-iic-ão prat ca do ajudante dt

escrplorio, "O Canhenho de 1-oiitt-"; — Gar-níer — Ouv dor, 109 — 4S000.

\7~l"N'ni'-SE um piano Pleyel (antgo); na ruad- I'.l- n. ia6. lio Comprido.

VENDEM-SE 
mach nas de co-ltira de pé e Aemão. novas e usadas' as de mão de is$. 18$.•0$, as» até 50J, e a- de pé de -5$, 30*, 35$, atéiooSo-o Vendem-se mach nas S'n-cr em p esta-ws. pagando -o* na entrega da machina e ficando» pagar i6| ou ioJooo. conforme conb nar. servti]ualg«j-r f ador. Comp ani-se e trocam re machin.-ij

g.-amophones e tanibcin cc-ipram-se chapas dos mes-¦*!"". Vendem-se roucas, íer-agonj e trens de co-*.'ih.-. ludo por peço çuaçi de graça, st grandeoa-atciro na rua Senado' Pompeu n. ?- 883
"t""KNDK-SE 

em boas cond:ç"cs de 11-0. e ba ato.» o (egu-nlc: utra armação envernizada em 1 ilacorpos, bacões. mesaj e ura» granj- v.rine tedaenv dracada; ver e Iraiar a rui Miguel de Fria.-n- 1, loja.

ÊNDEUl-SB CALÇulCS PARA
B110NINOS
3 » 5 annos  1S200
6 a. 8  1$500
8 » 12 » , 2*000

99--1•'*-.- Visconde «le Inhauiua—99
1'roilnio » Avenida Central

Wm

VI-.NDI-.MSE 
flores, .mita-ía de b.cuit, parafinados; coroas, ramos e cruzes, de -$ pa a

.cima, E-sina-K t__itc_i- -raa Vastaiu' d 183
«slu-a a. _, ' __-}

Bp. nlíino Aguiar«
moles-Uns de: Estômago, rins o pulmões Trata-

mento das anemias o depnuperainent.i or-
gnnico. Moléstias dns senhoras, clinica
mcdi.rt, lié-idèiíria, Travossti do Torras
Con.ultorio, rua nòarlgõ .-Silva 3, -,Ui_ ? ás
17. 4. (outro AssembliSa o S. lasi),

¦ -n Scicncia.Po-
der, Verda-
de e Luz —

lendo estudo Iode-o tempo na Ba-
liin. onde adquiriu grandes co-
tijincimiViitos' possup vários tillis-
maus infulliveis ii sorte e um brov-
com o quul tudo consegui': casne
mentns. rcconciliiição de amunlns.
paz e felicidade no lar, sorte no jo?oe uo commercio, coinbiiteiidoai.ruzos
de vida privada e commercial —RUA
FI\E1 CANECA,8-sobrado.

C4RT01ANTB AFHICAN0£|
sep.irados. Mostra a pcssiía que se noc"
Traiu .10 t dns a_ molcsilts ;rub Paula
Mattos, 4. Africano. Consultas 5id,.o. Das
8 ás 3.

rcholilc
, fruqiie/.á

curam-se
e pelo po

doroso tônico ao appnrnllio ro.-piratorio.
l.Hli'K P1HANOA (fuimni) Cura qualquer
tn*so eevi a a tuberculose. Elfuitõs gnr.in-
tidos em quatro colheres. Vende-se n.i
drogaria PachocD á rua dos Andratulus !)S.

VIvNDE*M;SE 
e cortam-se mo'de3 sob medida

acerta-I-s no corpo da cliente, de
Chile n. o, ""' andar. Mme. ,- ,-í » tt:

PantaJcon.

VRNDRM-SK predios e terrenos em iodas «islocalidades do Rio e Nictlicroy, com OI.IVUI-RA BASTOS * C. Rua da Carioca n. 06, «o-l.iado. Te', s.a-;.

VrE.VDK-SI" 
um armar-lho bem sortido e em

bom ponto, por 3:000$; informa-se 1 íua do-latto-o n. 6. -3469

ÍM_ZZ^-^_______IT^

MÈN
CURA

CEFLUX03. R0UÇU!OO'C5.
BRCriCHlTES. nRtpp*:. .

TOSSES BEDELDE3. ETC

ipoteià

fioijíie ucne s-^HHl-UVIUWIIW 
rad,ca,,-|èn.-(

t^_*t*_-_\ttS_~• Mme. Paln-yra, com lonsa• *** "-."—"»¦ •¦ prat ca de hospilaes da F.uropa
cura radicalmente todas as moVnias <!o utero dc¦enlioras que não possam conceber e evila conce
p-ô s, rápido e garantido. especia'idade esteriü-
_i_o. trata de bein-rrlia- as e suspensão; acceita
partunen.es tm sua casa e ao mesmo tempo de
clara que tendo uma neste jornal com o meir.10
nome, continuando cata parteira a ser processada
ha ja mais de uma. vez, por despreza deixo meu
nome para não confundirem e pasto a a-signar
me Mme. Taveira llorgi-o; raa d* S. f-i-a nn,
meie sita

(_( )M(.T_TíT._fi \ç_ 
-'"'S*9 <"« recentes

mente SEM INJECÇAO, somente cora o BL_-
NOCIDA, medicamento puramente vegetal, premia
do com medalha dc curti eiií diversas cxposiçôcà.
Deposito, rtia da Uruguay-na n. 35 — Cainpns
lleitcr & C.

— RjacnIaçõBs prematuras. (rniiiiezó
.-eviial, emmricrr-ci-
motiio rápido, d«'piu-

lramento da forças curam-S" rápida e
d-dipiil-!~i-*it- poloVoil-roso loniro nuisru-
rér.VINHO'dé CACAO IODO PHMsflIA-
TAUOdoA.A. • AsTl-:i,l.ni"s. Veride-so
irua d is Andradas _*.-liroç-aria 1'achoco.
"WTTJSICAS ~"' Vcnilcni-se musicas perfura-mui-iv-ia^ paraí^pranos automáticos; na
u-rnída R;o Branco n. 1^5.

Vendpin-se 
&, ..prestações

mobiliarios^õbpleto.s á
jua da Alfândega, lll

com applica-âo da Po-
mada Lisbont-nsc, fica-se
livre desse fhgcllo. Ven-
dc-sü na Drenaria Mattos.
rua Sele de Setcm!-r«~ nu-

mero 81. A pessoa que trou-ter a caixinha
í-asia, com os callos denifo; receberá outra
cheia. Caixa 1S000. Grande reduecão de pre-
cos em iluzia . 33S6

COO"OOQ$ — -**"-* !obr"**-1>-P~tlicci- de S o|o
«v v a 12 olo _¦-«.. predios e terrenos.OLIVEIRA B ASTOS _r.„ua da Carioca nu-¦Tro (J6. sebreda.

DE^ETSl LTBERTY, todas
as larguras; Goll*s de Buipur
e nanzoiick, nranile varieda-
de, na Casa Selccta, rua Gon--alves Dias 56. Moldes cor-

tados sob medida desde *tooo.

Or. Cartaxo Dantas-
ras, creanens, nariz, çarganta e ouvidos
L.'iina pratica nas clinicas de Pirls. Vieu-
ia f Hcrllin. Cons. II. ^ete do Setembro
1X6, tel. 3.«s.'<". das ü ás 4. Res. R. Haddock
Lobo 200, tel. 1-133 villa.

Espirita SQmnambufo
reza tndos os spgrcd"s e mysterlos da viila
h.iman', fazendo dcsapparccer os atrazos,
embiii'u<.«ifi, rivaliilades, pnr i/lals difficuis
que sejam, o tratamento ue qu.lqiier mo-
le.slin p-ln osplritismoo sciencins oceultas;
niagnostlcos e proifriosticos sclentíilcos'-farantidos—Das 10 às-itia tarde e das 6.1s
8 da noite-Praga ua llepublica 195-üobrado.
¦*7T/*\T TMn  I.cccioiase pelo systema
VlU-illIU. *0 Insvituto Naciciul dc

Musica; na rua Sergipe 11. ií?, Bolafogo.

Con-
solta
c o 111
cia

Um meto appare-
lho para Jantar,
dito ínjuro com 60
peças, 55ÍII0U ditos

com Ti po" asfinas e pinturas, no Primeiro
Barateiro, rua Kstacio de Sò, n. 71, porta
or-ja.—J. Valencla l-éroz. '

3o$ooo
Um apparelho

cnm 34 peças-
para cha e café-
Primeiro Hara

te ro, rua Estacio de Sá n. 71, porta larga
25$000

Um fino appare.
lho toileite, 6 pe-
•-as.I-r.itos de gra-
nito 31500 o 4S0O0

duzln, no"i*rimeiro Barateiro, rua Estacio
dc si n. 71, em frente á Padaria Fran-
cezn.

12$ooo
Uma dúzia de eo
llieres de aluminlum
para sopa, e asooo
cafó, talheres de fino

açode" 9J0-'l).8J0 0 e IOS.-., no Primeiro
Barateiro, rua E tacio d. Sá n. 71, porta
Irgaj

Saint Clair Sentia, cs-
peciatista em extra-
cçScs e õperaç*;s sem
dôr. Garante todos os
trabalhos, executando-

do-os com rapide-. Acceita pagamentos em
prestações. Consultas das 8 horas da monhã
ás fi da tarde. Rua Marechal lloriano. n. 41.
próximo á rua Urugúayana. 3:39

4$000

DENTISTA

EN0?L.
(Fabricado na Pharmacia Humanitara) i

Approvado pola Directoria Gorai da Saude Publica

Cura qualquer tosse, moléstias do peito o da garganta ¦ Vidro 3$000
Vendo-so em todas as pharmacias e drogarias

Deposito: Araujo Freitas & C- ¦ 88, Rua dos Ourives, 88
Um Uno apparo
lho paia jantar,cniii ~i po.;as o
rira pl>iturn,com

dourado; ¦coljíernsdo alumínio para sopa,
iluzia 4:"!i~i(i, no gráriiio barateiro da rua
SHiiiidor Euzebio n. 160 — Praça Onze de
Junho.

55$O©0

Um lindo appa
relho para >«tnl
leite», ruiu ? pe
ças,meta porco-lana legitima* pauollas ferro Clarch, kilo

lM'r'0, no grande barnieiro da rua Sêriádur
Euzebio n. ltíO — Praça 11 do "uniu.

23$ooo
Um apparelho
para chá o c if'.
6. peças, cm
dour.ioo o fim

dinttira: no grande b.irairir _u rua So
naoor Euzebio ti. 163. Priiçii 11 de Junho.

25Sooo

CALLO

FITAS
PIANO — Vende-se. um saldo agora da Al-*¦**"** fandega, f_ncciona admiravel-nente 4
mio ou a pedal; vende-se l prcslacS*.; a» rua Ce-_u_ Caoura a. 117.

bu/.ia ue talheres-
americanos^ legiti-
nios; na rua Senador
liuzeli;.- '. liij, Praça
Ude J n «1.

Uir lio appare-
lho d -toili-u--,
coto ti peças,com lín<la~ ra-

magens pratos de granito, por dúzia 3J5UI),
no j-ranile barateiro da ru 1 sònádor Eu-
zciiio ti. 169 ; pra^a Onzo de junho, portaliirga.

11$5oo

Ume. Vaguimar Lanzoni
Carto-nante. somíiaiiibtila vidente o

pronhotisa, também deita cartas a lè
pelas Unhas das inâ.is r note o res-
peltavel publico qtte esta somnam-
nula trabalha ha 24 tiar. 25 anno* nas
seiencias occulias, contendo ill'vòr-àâ
luediumnidados: d.-i consultas todos
os dias, das D horas da manha as 9 da
n 'itn ; na rui de S. Frederico n. 4,
morro de S Carlos. Estacio de R4.

i -MUI IMI ¦ — —¦ ——

Vista aos ce jos I -- Aconselha
mo1- ao pu.blico ¦r*ue r.ofTre da vista o uso da legitima

A-fua de santa l.uzia, como o collirio maia
etllcaz, tanto no estado chronico como
agudo, das molostins de olhos. Custo d»
legiilma 2J500 o vidro. Únicos depositáriosBruai tc., rua do Hospício n. IH

Externato fflaureil Curso d*
admboAo

ma qualquer isuol >. D unn, « „•>•
n urno. IInu 1 de Setctubrc n. l.u
I- e 8' u>iilare-j.

Appareciam os ossos!
Geraldiito Borges Barreto, soffrca-

do, lia 2 símios, npprqx -nudan-ente, dc fc-ridas de oriRem syphilitica, -an ambas as
pernas, medindo mais de 2 CENTIMS-
TROS DE PROFUNDIDADE, a pontode apparcccr a parte ossea; attesta que,por conselhos do ilustre clin co dr. Vicente Çyprano da Mala, desta cidadã,¦J-""0"' = ficou radicalmente curado com oElixir de Noguc ra, formula do pliarma-ceutico e cliimico João da Silva Sil-veira.

Convém notar, rjue nunca deixou dolisar irai los remédios, sem resultado, paradebcllar a enfcrinidade, que o impossibili-
tou dc traba liar por longo tempo.

Hoje acha-se forte e prompto a pro-var o que acima vae narrado.
Pelotas, 10 de setembro de 1009 —

Assign-tura: Gcraídino Borges Barreto.
lestemunlia: João da Silve ra Padiiha.

VcT-dc-se nas boas pharmacias e droga-rias desta cidade.

Casa. matriz _ Pelotas _ Rio Grandedo Sul — Caixa postal 66.
Deposito geral c casa filai — RuaConselheiro Saraiva 14 c 16. — Caixa

postal i43. - Rio de Janeiro

Callos
A Callopedlna Kodirigue-. e o unico nweoHf

íue extrabe callos. Deposito: Gou-alvci Dum,•9 e cm todas a* drogarias e phar-naciss-

MEUfftTíslõ
iPEUVO'L
IPEUVOL. Approvado pelu, Directa-

riu do Saude' Pública. B' o tnelhur re-
ini-dio da actuitliditdo pura combater
os rheumatismos cm gi-ral e apre-
sençudo ácido urico do sangue, bem
como o maior eüminadordo syphilis.
0 rheumatico aeute prompto allivio
logo após á ingestão da 2*eoIl)er. Ce-
dem promptamente com o uso do
IpeuvoI_ os rheunialismo-: articular
ugudo e chronico; «rticular défiSr-
müiitn; o gottoso: o muscular; o do
fundo syphilitico; lumbugo; o arthri-
tismo e a dor sciatica.

Kucontra-se em todas as pharma-cias e drogarias.
Depósitos: Silva k Granado—As-

sembléa3i.
_-_-___-_-—--¦-_-_---_-_--___________m__mm_m

Cabellos PoNtiços
Pede-se ás ex-ma. M-iboras e cenliontaat

junt-tes os vossos cabellos cai-lo. e unaidl
pan. _ RUA DO REZENDE 111 onde ee *__*
ballia partie-larmente oo cabèltoe postiçM.
Bomle de Sitva M*m.el. ANTÔNIO PWPAK,
cabelleireiro. 185a

Pharmacia e Drogaria 
'

F. Gala
Rtia Ge-teral Podre ti. 135. Tekph. J.18Í.
Completo soni-nctno «de dmogas, produetoa

chimrcos e espe-ãalidades p*ia*ima*--*uiiia». S**»
cção d. ho-nocpatliia completa. Fornecedo-
da Caixa Auxiliar dos Guai-í* Flneio*, Caixm
Gera) do Peseoal Joraateii., Caixa A_xili_r
dos Gag-igeiTos, Socied-de Ihneiiceitte dos
Ma-Jiinistas. Associo-.o de RasisM-tcla doa
Coeheiros. Ca-rroceiros e Classes An-w-ta..
Consultório nu-dico: dr. Felix Nogueim, dia
10 ás 11 da ma-L_3 e dis 4 ás 5 da taide; dk_i
Domngos d'Azev_do, de l il 4 da tarde.

-«73

La Mode du Jour
Rua ¦UunvalvoM Olat 12

' «8ipecialidatí« em nu«4>u tenu para liello-ras- Vestidos pira "toilene' e inuitai o-**r_íao-idades. Beai montado aielier de Costura.
>ara costumes e fant-uia. Preços reduaidoa,

MME TEDESCO.

Grande terreno
Vende-se um com cerca de um milb.o *

trezentos mil metros quadrados, situado no-
Districto Federal servido pela Estrada de Ferro Leopoldina, linlia de Pctropolfa, tendo esta-
çao no próprio terreno, »iue é secca «alubre econstituído por planícies e pequenas colinas,cm quasi sua totalidade cobertas de frondosavegetação. Contém em abundância { de pri-meira qualidade a matéria prima para olariae cerâmica. Está demarcado Judiclalment*.Possue também, de um dos lados, ,um braçodc mar navegável em qualquer época do annc*.o que permitte o transporte do material paraconstrucção, por via marítima, Para mais ia-formações à rua S. José. 80, «obrado, de aas 4, sala do corredor, com o proprietário.

Por caridade
Uma pobre velhinha, destituída de qualqttet•ecurso, pede ás almas bondosas.um obuio quelie minore as suas difficuldades. E~ta r«-•tacçao presta-se a receber o que for destinadaa Clinstma de Olivcra Santos.

606 A 70$
45100"

— Apphc.vse por est.
preço no Instituto drAssistência aos Syphi-
liticos.

Rellns sapatinhos dnverniz com flveJla.para
craam-a, (du 17 11 27

n „_ ~- 120 A, Avenida Passos—"Casa Guiomar» (a que tara ura macaco a
pOrv-tl -.

tftJ-ISRY I)

1$500 Vm vidr* de "s»bâo AristoUno"

ISOOO Uo v!l-r0 (!e Tricofcro de Barry
Lrug-ayana a, fi..

Pelo amor de Deus
Pe-e: uma esmola _. eandosas aimas a po-

^re 
e dei__irp_-ada -inva cega Anna do Ama.ra) de 60 annos de edade. Esta redacçãi* ore.-a-sc a receber qualquer -«mola, onde a poc-r*'«elhmha virá buscar. ¦ ™

0FUTUÍ10D2S72NSAD0!!!
^Mme. Sinai, cartomante da máxima discrr'___.i«n_\tTl 

¦_ eom ,on«~- P,,,--il M Hurops,nrofundos conhecimentos de seiencias oecuí
".V5£P "ri0 CCm c'a.reM e -" -laaesquerabajhos para a tranquilüdade e bem-estar,ealizaçao de casamentos, negócios felizes ••omb.te os vícios e más inclini-jSeo. A.euida'assos n. 44. sobrado.

Leiam!!! Grande Somnam-
bulo !!! (19.776 curas)
Realizam-se todos e quaesquer negócios, perma-s complicados que sejam. Cura-se toda •qualquer moléstia, por ma 1 antiga e reputada

1 andar, trabalhos oceultas e tratamento sob
prestações; são garantidos os tratos neste tectoae aclencias desta grande capital. 39*1

Tira Manchas
O E>c-*i*ie Jaipcnt- un qualquer mancha, da•taxa.- r'xe. gordur» e tinta S oleo, ct 5

ú__2 .T"1-01 de !.*>' ,S • eirSrTa!..il-erar as cores; vidro, i$Soo. Casa Perallav.dor.i4i. e Casa Bazin. aveairta Centreil i-SSÍr _0 o_Syi•S,KalI,, '¦** ^

lamr-m-tm-M __*__! ms«mÍ______m_^^ %___..
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COBRETO DA MANHÃ~<*m*fl**MTm. +UtoM**â*im %

PHOTOGRAPHIA

102, avenida Rio Branco, 102
Em frente ao «í Jornal 6o Cm

ANTIMIGRANINA
O melhor remédio para o ESTÔMAGO

Facilita a digestão, e evita:

Asias, Dyspepsias. Enxaquecas, etc.
Dr. Henrique GuimarãesTrof. Dr. JuUane Moreira.

Illmo. ar. piasmusuoutico M. JALUiS.
Uün respcsra a eua pangonra íe t* do cor-

rente, «tcntio pnaaon etn «snBiswwarJbe <|ue
de facto, prescrevo oom freqüente stwpesaot.
'oa eojsafuoca» for inURtoáçáo «sswsa, «
4ntimigranina, de st» preparação.

Kio, 3 dt dewoím «te 1911.
- JUMANO MOREIRA

Oüu.-ililo de OU-
veira

Doriaifo (pie a ifnfiuttfmnina ene tem dado
o rosBior restilterfo nos casos dc enxaqueca «.
dyspepsia hypcrehlotlhydiioa, pelo que nüo Sw
resaCeio lonvore»,

Hio de Janeiro, 31 de agosto de 19"-
OSWALDO DE OLIVEIRA.

Prof. Dc

Prof. Dr. A. Anstrescsilo
AtUsto qtie teqho «iipregstio com bons re

Britado* (fcenipetutices o ijirepanrio j4ntimipra
aino, do pluvniioecuiioo M. Jalles.

ftio, 13 dc Aoveniiiro de 1911.
A. AUSTREOESILO.

Atwato que tt-nlho empregaria oom *J,*aB'
es resultados, a ^nfimiffromno do l*annar
ooutioo M. Jtadles. «tos caso» de dyspepsas
«íupercíiiwliydiicas, aoonipaiibadaa ae em
itiecas. • .

Sio, 16 de novembro de 1911.
HEMUQUS GUIMARÃES,

Carlos AIWo á Pilo
' 

''Âr¥ 7. ...

RETBATC8 EM TOPOS 08 PROCESSOS
SatéeRcproducçfto cto A?«i*i-*Jatois antigoi

tiw.ru ** "It <> **> *\*w yg*,,

TWtrmtoH em küiüM \lSFta vUriiio »ttos •» f*>jff«. rturaçfW»
eterna 

"para 
mcúalliUM, broçbc« «Mliidas dcgraratii

pulseiras «ic.

SUECESSO
Fumem de preferencia os

especiaes cigarros "Succes-
so", fabricados com fumos
superiores e agradáveis ao
paladar; fabrica na CHA-
RUTAKIA HESPANHOLA
— Rua Camcrino n. 144 —
Telephone 4.052 — End. Tel.
"Suecesso"—Rio de Janeiro.

Dr. Henrkine Duque .
lAtleato <juc tolho camnegado «wn «soellen-

te exato «nos oraos de etixaqtwca do|>ciukei>«
de aotoiiKoxicaiçáo ga«si«ro hmcstii'1 o prtpa
rario do ar; ffraimmcrutioo M. Jall», imita-
trio Antimigronina.

Rio, 30 de «novembro de 1911..
HBNRTQUS DUQUE.

Prof. Dr. Eduardo Rabello
lAttcwo tftx tenho etntweeailo com (jrafi'

w«x-m»o a jín/imtpramno do sr. pharmaiaçii
tico M. JaHct* «n «íw» de eexaqueca ligalo:
• perturbações gástricos.

«Ro, 17 «le novcsirtim de 1911.
EDUARDO RABELtO.

Prof. Dr. Miguel Couto
Actasto <iue emprego uwatumemane oom

» mais completo suooeseo, w ,en"*'J?2f
.ur. «Mixicai.ão gnsime, a Anttmigrama»,
n-epairaiia pelo pliarmaceutíi» M. Jalle».

Uio, 37 de eetembno de 1911.
MIGUEL OüUTO.

Prof. Dr. Aloysio dc Castro
Tonho írcqtwntwacníe «ccitado em mnha

clinica, sotwctudio ws cephalw» «c ongero
'asi«ricn, a .4nft'mii7ro»ma ;<i««. de eujo e«n-

preso «mpre observo exceilente reatado.
iRic, 18 de niOTHwbro de 1911.

AliOYSIO DE CASTRO.

Parteira

^mm**ãm*w****rm
Bs*. Mana tTeciosa Pinto, formada pela

Gacoia Meaico Cirúrgica do Porto, e pela ra-
«Idade de Medicna do Rio de Jane to, tar
saber is suas clientei e amigas, que regressou
ie Paris e outras capitães da Europa, para
jade tinha ido, e onde melhor estudou seus
processos de moléstias das senhoras, conee
pçáo etc, por novos processos que »ão garan-
tido. Nâo se dexem Uludir, esta i qtte tem
pre tem dado ds si «as melhore» provai com»
são de sobra conheci-las. fea pano»
partur.entcs, em sua eã»á, eo penslo,
Lavradio J.i. sobrada

recebe
Roa do

Prof. Dr. Miguel Pereira
Scmipre que aos meus doentes, dysjxiítiow'

nvcteraHos prescrevo a Ant miaramna, do
-t. pliarmocciit-ico M. Jalles verifico, ao cabo
lc curto tempo, melhoras notawei* e por ve-
¦cs. 9iiTpr<ÃcadOTtcs, (jisvudo aos phenontiííios
lyspopticos se nssociam moftif«s:ai;õc8 wrnvo-
5aS* DR. 

MIGUEI, PEREIRA.

Grátis!...
riada leitura e tratando praticamente
E'um iiidúvirior pratico dn* meios

D5-sn a quem pedir.matulfrsts
pelo Correio, o Mon->n{íei»
ro «ti» 1-uHiinii, pubüoução
ÜlustraiU ronU'udo boue vn-
de SrlcnciiiM Ofcnllns.
para ctwltecür C praticttr o

IlYimi.il um., o lliiB.iolií*»»», a < la« ivl4<«iiri», a Ailiyiiili.tf
çíu» o outras scienuias exotericas e esotrricas ; cfremomas [napicas,
T>ri)cpsst>s para vcucr no amur. conquistar sympttihias e .podw-s,.
fascinar, onn.o ?nuhfir ao jt.no e curar eiiferniidadtis prio fluido

¦ -¦-¦- - — iMimn e rcsulwiwait-sta-
fln: Cnixb Postal W«,

11.,».,.. ¦„..,......„ .->, -—- --, íbnm, cm máo, ú run
d^''^tU^^-J^T'^KÕ';dò"Mttçhado)p e ua rua Senador EuecWo. 9». tu-
dos us diiis.iut-aos dumiiigus.

niaguclico - Kscreva bem clarampnte o sou mnm
cito ou cidade v. Estado, no^r. Vtislolvl- 8 Hii.J
Rua do Lavradio, 122, casa 10, Rio — I á-se tanil.

si sa; ficio detoços
O sr. Joaquim Corrêa baceilojuniok «n-

prcg.-/lo do commercio, moraJor á t*» *í'~\
Christovão n, 99, troiiawíhad» pelo» reanlta-'
dos colhidos pilo 1PEUVOL. dignou^e en-
viar ao seu íaoricame o sejptote atteBado:

ATTESTO
em beneficio.de todos, que, atacado por un.
terrível. KHEUMAT1SMO ha mas de quaitro
jnnos, não obstwite ji ter usa»lo muito» re
médios porá tal fim, só encontro allmo *
fiqtitr cwado. com o uso do IPEUVOL, do
sr. ptiarmacetitico José N. Corrêa.

Sa«i»ii*<is»fríO com a cura tio promptu
por easc maravilhoso iurmedio. faço • pre»<J
x drclajauão, aósignando-a. Rio, aetemi-
bro de 1912. Joaquim Corria Bacillo Ju-
nior.

Este afaanado e pnodig oso twmedio acha-
ae á venda «em todos as pharmacia» e droisa-
rias.

DEPOSITO GERAL:
Silva & Granado. — Assemblea, 34.

Escripturaçílo mercantil
POR MANOEli PINHEIRO GUIMARÃES

RIO — 1912 ,
Acaba de sair do prelo, esta importante

obra  útil e proveitosa a totos, kwi«st>tm
«avel .1 classe comroeraB.!. Exipie cIimmiwo-
•e 01 precci.os da arte. nwMstra como »e isen-
puin-un os livros couisncrc ecs, fomeae um
çrande mwia^o de normas para correapoo
-lencia, offk-io«, contratos, c mais
os do coumwMic» — afora vafftaa

pçõei dc leis comniercnss cm vigor

f~ flüj

PODIM RÁPIDO
Vende se na Avenida Ria Branco n. itn

jouto doa bondei. 3».S

TRASPASSA-SE
um armazém 4e leccoâ" e molhadot, tm
Anchtcta, pequeno alugcl, bom para quem
trabalha; o motivo da veada é p dono,
não poder «star á testa do negocio, por-;
iuç tem outro negocio; trata-se i rua
Muriquií>ary n. 323, na. Piedade, negocio

í Uclto. - 3-324

MOVEIS A PRESTAÇÕES
Entrega-se sem fiador na fabrica á rua

¦"jeneral Pedra. 7 4" '• . Próximo ao Mangue

LICOR ^EHOPKINSON
CURA RADICALMENTE O

ltnESJM->TiSMO e GOT1A
Víri»<l«"-k'C em •<• «Ia droírnr-las

BANCO MKHCANTIL DO RIO ÜE JANEIRO
OT, Kua Priiaeíro de Março, «7

Presldentii—Joiio itibetro do oitvmrao Souza. Iiirnrt««r—AR^tuir IJarhtisá
HA.XCO »K UliVí»S!.T»'S?K nK.St'OVI'OS-KAZ TOUAs

tetras a p?8nifl |
•*'%Coiitn r.orreal* ie us»*ltaeaté ' 

W «SfíCM
fl nie/.t"».
9 in !•/.«!•

1'J.moau's
84 «111*1111.,... •» «|« *|.

A» noíai prointa.inrás a praio ilemne d«iU .ni-.m» -li.i e niUlilas co n coupnnspaiíavisi8
trtmottral nenta. c<irro3iKiíidentiss aos |uros.

.S OPKHAÇÔES'U.\NCAK1A>

* -\. ir ¦

lõctinlirtl
traiiscr
Linsim

í^in1 »«n>lea, clara, «o alcaice de «palqr.ni
ntcílitrencia. E' a ol>ra mas intuitiva e cia-

ra derte itnnonn.nte r.wno 'lc coititecrmcnioi.
A' venda nas principaes livramas da, oap.-m.
eno "iípclin-«« Rrasil mS dn Qi»'«!awh ti. 105

Preço: HrnrfHfra,- 7*000. liio de Janeiro^_

Belleza e Saude
Por tmue. Cainicii -los Sautbs. uiaasagons

ílectricas com inachina vil«ra:oria, tira rugas
ispinhas, sardas. pellungeni. stjnaes de beji-
'as, manchas no ros-o, e con- ge qualquer de
feilo da pelle e no narlit e tra gopiura todi.
¦mr elecli-ii.-Wai.-ie; consulta-das 9 lioras «ia ma
-liã ?s 9 da noite -, attende «a chamados en
?as.-i de fam lia; na pra«:i da Rqiirlilica n. 8<
iaquina <la rua Senhor dos Paasos.

MOLÉSTIA

<¦¦ Ri

O © wà«%>.^ ^KtsmjMffjj^-.

ff-^.e ¦ ¦"• -^ «^,í-'-^JS^J&I^E-i^^&a^

Para

FUBAiEliiQ MMlílü... e
O MELHOR DO MUNDO §

Fs-scil de manejas», gaatfa 99 réis de §
álcool em 9 hora», isao ha risco §de accidente, ^

sua duração é eterna!... *
Um 10J90Ò in

Remei te-so para 7tudo o Brasil <ç

r.t o p»»rt*» » i"irrelo H)

Rita da AsseáléalO ^
VI "'••r-.ii

DOS OLHOS
Cura suave c efficai tido MRjÈttíÍQ*. ^I0.

MOüOPATHA, D,U. J. VOI-LMER. exrau»i
liar do Real Hospital de.Ppbultnia. de Loi«
•Ires, recçiitentctite- clieffaiio.da Etiròpa. di con,,
stillas todas a»,scgúniiiiis,' terças e" quartas-fe;

• as. <la t;ãs 4,-da t^^.-.rwy^^Çjgrioca r-.
•neró 53.' •" ''r;-:¦/''..-.-.-.i "*>lo*5

o acondicionamento
•áe Ãfscss.

CARTA PATENTE N. 6.7S7
O GRAMOPHONE é o pb.no do pobre; e

•j» discos rão a musica — ostá em seu acon-
licior«r,n:en!o a sua Htitil-ilidade e asseio.

A CAPA PRIVILEGIADA evita a entrada
Ia poera pelo circulo central— porque o nSo
em.

A CAPA PRIVILEGIADA, não tendo a
ibertura central .icm os cantos situdoa. isto é
endo elles cortados em triângulo não «e ii
romettem na abertura; e deste modo torna »
apa durável.

A CAPA PRIVILEGIADA custa ttntc <ni*n
a ant ca, e tem as vaniaüens supra», e maii1
de, não se rasyanrio lanto. embellesair

'isco; quantas veies uni d«sco novo pa-
•eee vr'lio, só onrnue a cíana esti rota.

A CAPA PRIVILEGIADA é adquirida, no
<eu fornecedor, nos dt«cos que comprar, gra-
toisamentui c para encapar 03 discos que já
nossne.«• elle lh'as vcndsrá a pre^ razoável
Pcçr.m » Capa nnpHtystníta.

Falbrâca de luvas
A Porta Lar^a :>o:-l:.-.:n:u .«ompleto de

luvas fio de. Kscoc:a, »«U aÜ!»dão; etc, lc-
;ues, perfumar as, liijouterias e objecto parp
presente — Largo de S. francUco de Piu!.i
'. .. Lavani-»e luvas.

Sobre Portu^ual, ITespa-
nha, França ,Itália e

demais paizes europeus
Venda rie ns.ndti, estami-illias* e paNHauenH niat-itiutas

Aj>-ciii«i«t ita Ooiupiinliiii ií ras «letra da seiruros
VASOOSTOEIXalsOS & C.

RUA SETE DZ SCTEíw13«0 N. 83 Kiü ÜE JANEIRO
I »;I^I0l'IIOxNlí IN. 11»1

11ANQUEIKOS : Horgea A Irralo, Jos6 llonriques Tutia A C. e Crédit Lyoanali

Motores OTTO
A KfiROZBNR

nioilolo empocitsl de 8
a I O cavallo»

Barato, ec -nomico,
solidissimo

SEMPRE GRANDE
STOCH NA

ITBEIE IA BOCCâ
Pustn dtiniifrlnln nxvjtrn.-irtn, cl.-irrta ou

di»ntns, rorliflci» ns (ro"t;iv:iK e tiefnma o
tinlito, ilflstrnn n c.t-ío dentaria tornando a
rienlndur.i fiirioo viçortisi.
ri V vpniln ria tnitan as hoa» purfana»

tm e pliarnmrlnm. — Fabricada por
Cana a & iVCetiLlna»

6, ROA l^Ul? *>¦€: 0% lÔTi, 6
ifttwsit.. - coKi.no «i.vros * c.-

Rua dos Ourives, 4-1 - Bm S. P.ttüo
tiiiriii-l A C.

Professora de piano
Tessoa dc distincijão e habilitada cnsxa

piano, cm sua residência, preparandp. com so
lições, para exliibição de musicas communs,
o ensino clássico c feito também com profi-
seiencia; quem nio dispurer de piano pôde con-
tar com ú:n, por algumas horas, para esi-udo,
sob as viiius da professora; preços razoáveis;

f_____yk__*l_*mf_M** f*

*^^SS55S^ DSÜT2
Rio <lc Janeiro

Caiia posla! V.m- SI,'A ••
HtRÇ». 404-*n*

BE

AINDA Pü'DE CURAR-SE!!! NÂO DESANIME
SE SOFFPE DE

ItrrvotUma Tuhrrealoif- flr«li<H«ai
r«l)a de «arini.rla Fulm dr upprtltc A irwIalerttirr» oo<iit»n« Ainiiura laiwaala

píde est».- e*rto qua amontrou o remédio para curarae: ests medi-¦ • - camtn; • oha:na-se

Tftii dos toai»» fjrtiflúi-uai, »> atU uito <»;tiit -ti i m r«j|sáiai eajsatuial»tV m »!• ti?«rlia«uUtla. i o mais oarlaU» • maia uslmiUvtl.

B^^«| rua Itapapi^- - ifv'

|^3 IBSS8BJ
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fmpotensia

ENGENHOS DE C ANNA
"CHATTANOOGA"

4 FORCA ANIMAI
FABRICADOS N03 ESTADDS ÜNIDJS DA AMERICA DO NORTE

Completo sortimento
de engenhos á mão, a
força animal e á força
motora.

aeurasdienia e tr.iqueia em geral, eurem-te,
ífficai 'e rapidamente com o uso do Eiu-ir
Vital de marupuama e yohymbina composto.
Milharei-de attestados de distinctoi niedicus;
n-ovam o' sen valor tlierapeutico. Approv-a<li
»da Saude Publica. Preço do vidro 4$ooo.«

t-.i Correio 6*000 — K. Fieitas St Ç.. a.ve-,
ttida Tassos »o6 « rtm da Urtisuayana 35. í»
S-. Paulo- Battwl & Ç. __135-1

FJõDDis -• inu - iiunin
Visitem » MAfSOS RÜUOE"EL. Tlieatro xx. 37

Sei-gideiras
e Pinçadeira«

A nto«n faíhrica de tocados dc li Ma«*e*«r
á Ulàha da Tijtica, admrtitc bôa» acrgMciras e
n!«nça«dçi«ras, e p;«a diárias fccon «ompensado-
ra».

vmM$&mS*WvSÊl!»\ wmSÈ

^MÊÊÊÊÊIÊf
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QUEM DESEJAR
ver-se livre dos atraaos da fida, Baiicr ,0 pen-
lamento de pessoa de amizade,-attrntr amor
lions empregos, aiignicnto nos ordenados, tra-
«ar todas as doenças, obter o qtte desejar por
mais difficil que seja, dirljn-sc á rua do
Cupcrtiuo n. s, estação Dr. Frontm; traba-
lhos -Ecienttficos e Barantidos; consultas «to-
dos os dias. 3oao

SERRADOR
Pnocisa-sc de um «bom see-rador, para ttoba-

•Ihau- «com ism en-Bewho d* i>in1io. Paga-se iKm'
ordi-nãdo. Rua da Prainfoa 18, 30OS

•~~ PADARIA
Coarptn-.«=c umo comi twm dcsmandto, 00 cm-

>ro <yu aihanhios. OftVnta a Bd«mundo, rt««
Scrciw tt-r. M**!''-. í "«arras. 300;

Os engenhos mais
fortes, mais segu-
rffls e mais duráveis
do Bssundoa

Peçam o catalogo illustrado
Aoentes do» afamntlo!» andos CHAT l ANOOGA e dos desciisçiidor83 de citfí e 11»

ro?. ENGKLBKKG AMEIUCANOS o importadores dos tuuts aperrült^aao* laucliiulsmo*
P'rN? 

H^Acâbamis dereoebar um sortlmcato completo de engenho» de canns, part
ateâder eom promptid&o qualquer pedido.

F. UPTON & G.
B. PAULO RIODBJXKBIRO

12, IIS60 S. BENTO, 12 18, WBOU R!0 SRAHG3,13
(MATRIZ) i-tUht)

PROFESSORA
0!i«rada *lc Porttwal lia dias, ,d««Ja uma

oolloca<-ão em uma esooía ou acocita alumiia*
mi cisa-, mfofmae5cs «om D. La-ura, Rainha
e6i, «rua S. Januário. 3003

I ALEXANDRE
lvviia a easim e a q:i£da An cahrlla, dfi-IM
visor e rejuvenesço IJ' o unlcu tônico quo u4t»
tondo nitrauí du prata, luz 00111 qua os cabellos
bTancos voltem á côr primitiva o nüo queima a
pelle, A JUVRXTIiUE tom merecido os melhorei

louvores das pessoas cuidadosas na coasorva^iãD do cabello. O irramla consumo e«
grande numirode attestados que possuímos nus .mimam a rooummtmdar 11 JU*EM-
II Dii como o mellioT dos tonicos-puradesenvolver o «resctiueiitu do cabello, tortia»
dn-o atíundanto e macio. A caspa ó .uma das maiores causas da calvico : a JD\E.\TU«
l»l-:extim'iie-a cm quairo dias. lJre\'4> 3HKW. A* venda em iodas as bou-< peifumaitase
drot-arias do Hloe em S.PAUI.O—ílumcl a Comp. Approvada peladirocioriade Saud»
Publica» premiada com medalha de ouro na Exposiçi» de liinx. • tildada com as imi'
tuçòes. Peçam«Isiveaiuile *le««adi«. Paia a cutin usem TALQUIN.v.

VETERINÁRIO
Recebe chamados á rua Josié doi Reis nu-

haesoii Rssyas
3Et. "irixoei.tro ix.ST

St>ílí2ií>.M

^PE^E^Síw^^«V^PiS.K^i
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fi ¦

Mármores-;.e Granitos
Veno?iançs ,

, Pedras pára bancas de cozinha, loleira».
legráos tnillrics, mesas'(iíjiótéqüi». etc Çi

mento ,' "•„.' '

Êtljclaua, Silva & C.
Rua «tio, Hó.spí^ò^33/

Dras* Stepti nnt fls ^estre^MMW-' dtfpnify^taelii Marqnss
D ¦•«•••-••ra, '«•iib» 'Irfctnru e Adjoncta dn

rnijrriliitc-n e »V.I;»»6. «¦» Ittia fli>»
i-i-ultui r»o'lu'n»-PRiV»-;0i».03 '• andar,

ijspecialistas em moléstias das senhoras, s«
nlioritas e creanças. Evitam a gravidez sen-
iipi-riiijâo, .isenta de dôr; curam a leucorrhéa
íliixo-nu-slrual, feridas no titero, vagina, etc
Garantem a gravidez por accão provada com
rffeilo dc utn tônico reconsíituintc. Massa
aens, viliraçõcs, etc. Curam suores catingosof
das mãos. pés e corpo, dando garantia nos
tratamcntcsi Garantem - tratamentos das coli
caa utcritias, lieinorriiagia9, inílamraaçõcs;
sic. N.- B;« Todo'c quiquer tratamento 1
partos aqui tratados custarão a metade dt
que em outra qualquer casa. ,-'

Loteria do Estado
do Rio Grande do Sul

Unlca qne distMbue 75 ,\; em promlo» e Jaga neiapre c m IS mil bilhetes
Rxtracçãt» poi* urnas oespUcras

Sexta-feira, 11 do~corrente
80:000#000 por 20SOO0

Tem duas terminações
QuMa-foIrâ,17 do corrente

4C:OOOSOJO - l5or 10^000
Tem duas terminações

Bilhetes á venda em todas as casas lotericas
do Estado

Liquidação Liquidação

wm PAI KMW
Ullimos modelos dc Parii, vendas a.pre-

.;>«;õcs, enfeita imniediata sem jogo e sem
.ieb. Reformas por figurino e preços ao ai-
mrce dr tndos. tto. rua da Assemblea. tto.

PLANTAS
V-cndçin-se muito barvito p.-«ra entrega do

terronp, trata-«í na rua Miirir e Barros, 366,¦om Aupiisto Fonseca ou no mcrcaHo de Fio-
t-es n. 40. Tcicpbonc 4.084. Ocntral.

Our5
raia. br lhantei, jóias usad-ts, cautelas do

Wonte de Soccorro, ' Ciinpriiui.se, pajjam s«
;>«m: -na ruj Retr dr Setembro n. 215. 83

Não comprem roupas feitas nem mandem
fazer rOuoas sob-medida na

Entretanto ide verificar seus preços e exa-
minar suas fazendas

192, RUA 7 DS 8EISOS1, 192

P/

Liquidação Liquidação

LmiM! II UW.ll II
Companhia de Loterias Nacionaes do Brasil

Extracçoes publica.", sob a fiscalização do governo federal, ás 2 lii
e aos sabbados ás 3 lioras, á raa Visconde de Itaboraby 45

li

¦9Q3

â « -!
o 2 itf h 7*4.

5ca

NCYA DESCOBERTA!
Ficou ' .atalmeaic provada • emn 4à•Asthma e sronckite aMknMt;ca'. con • pa-

d.-rnso "Klar <nti4^kinati>'a íe B«-õni*.
especifico refetal de iac«alfa»il «raler
tc.ent f .ca Não h* um éó ca*u que ai» ta
ob«erve •' eura immed)>ta. tem este pnii-
(iow medicamento. , ¦«'¦

Unitaa deponu^iaa: Btâiai AC — Raa
iu Hoicpíco fiê '* 

| -i

Roupa branca para
senhoras c creanças
mim mm

XL. Tia.©atro xx, 37

Carvão doméstico
" Uoniesiic Coai e um cat vau especa

pa- a casa de familia

Hoje Hoje
216-B2

Por iseoo

Amanhã Amanhã
215-125

POR IS600

9 -

Milagres admiráveis !...
Pnwmc-ar a todos que quo ram faaer boa

compra áe mow» de qoakiaer qotàilade oa
estTlo, qae vio a caa Aguur, to» S. Jooí
o. $*.*** m Jt-ic ba^to. i«t>4

Leilão de penhores
11 DE OtlTlíiml) i »EÍ 1912

ACAHOÍ.&C.
4-Rna Barbara% Alva«renga-4

(22 m..iicrno-(A .'I*JJ?íi LEOHOLUINA)
j.m fi-i-utc aa laultato

flirrfen»! **> üaoie»
Tntiilo de 'azer íeilnu em II da o tu-

«bra drt iülfi.As 11 liih-.r.-is d.i ma «h'i,d«
toitoa os p»»nti'»f 1'sffia n |irnso de IS
aa ara T«ueliloi. iireviimra ans srs.
intttu.iriiis quu po.lp u. resgatar ott re-
fiiitn.tr as suas cautelas Ub a referida

. ESTA ASA NÍ0 TEM Ftl.UES
Veuve Lonis ieib k C,

Sucoessoreo

o
>ara cosinha, próprio .
acil de accender e de .grande ditraçáo. Uai
os agenres. Francisco Leal & Ci-, rua Pri
retro de Março c. 91. sobrado; telephone n,
-,-,o; Dcj/osiio o» Avenida do Mangue (ciei
io Pono). Entrega-te a domicilio.

Grande fazenda á venda
500 alqueires mais ou menui, em varre»»» na

•maora, proprioi i cultua de arroz, irriga»-i«,
nãuiraniente em cecasiõet de secca, 8 pulos, lite
'nitnente r-dido» a arame farpado, opt raa a|iu-
ria, enfeza! novo, sem falia, para mil arrobar. 60
• qoeires oi maltas; teu proprietário, o ir. Mot
ta Júnior, na oidade do Pomba, Minas, E. V.
l.ep?o«dina. vende-a 00 permuta-a nor ontra fa-
tenda de criar, nc* Estados de S. Paulo on Ro,
Também vende cerca de 350 nov ho». das ratas
caraeú e z bu', um touro hoKandez, dois caracu't,
e tres zebu's puros sangue Couzerat. Dista a
fazenda seis kilometros da eslaçüo do Pomba.

do amanhã
. A»3 3 HORAS DA TARDE

EXTRAORDINÁRIA LOTERIA
343 — I-

40Q sOOOffiOOO
EM

4 prêmios de loo$tíoosooo
por 25$5oo em trigesimo, premiando as centenal
dos quatro prêmios.

Ós pedidas de bilhetes do interior devem ser iicompanhndns de mais SOA reli
•ara o porte do Correio o dirigidos aos agentes geraes — NAZAItETIl & C. rua ia
Ouvidor n. 94.-Cai*ti «17-TeVg. MJ«VEL

j

1
r

CI^CO S°ltMHLLI
C«iiu«auuii btiuest e Níiclunal d.i ¦ .apitai

Fcileral
BOULEVAnD S. CüitlSTOVÃO-Director

e proprietário Affonso Spiuolli

HOJE W^m^, HOJE
Faaciçfc» ea.r^«triliaarlatt

Gmades attmeçõ.'s t ;
f»«ecos«iO gnrcnllda! 1

"l«ta JíU-essaiaitti»*^
Applaudidas i-iin«.-oneti3ias cômicas

Grande suecesso da noite i !l

O l'fl<» 'arentoa
>r:gtnues malabaristas

Alta a>vidad«! I
ESTBÉt

E31 PETROPOLIS ^
Vende-se um magnífico chalet. com tjuatro

Íiiartos, 
duas salas e cozinha, cora ua bom

«Kão econômico, tanque, latrina, ete.; ter-
reno ao lado e nos fundos, com muita água
e esplendida installação de lui electrica e cam-
painhas, próximo da eauçío 5 minatoa; ia-
forma-se e trata-tse cam-o sr. Manoel Ms-
chado Parto, A -rua üstacis Ae Sá a. Ia;
Ri» ét Jaacin. 1- t»i$

Isrmiuara a 2* p.irie d«i projir num ¦

Icnm 
a representado ria appl luditiabur*

leta : — Capriek* de Malhar

THEATRO 3. PEDRO
Cm rena H HA .v C UlfCOÕfl I J 8H

ESPEuTACÜL >:¦> . O.iái.-iSOES
CBAADE COM AABI.V DE OIEBBTAS. H HiUAS E KKVISTA9

_' Dirccçio musiital d03 maestros LUZ JUMOR E LUIZ MOItEIllA
}Çjffmk\V.\\UK—<• reprewrnataçáo daaparatosa revista p ríngaezit em 3 acta*

OOO AGULHA. RM PALHEIRO CO®
HOJE-A'S 7 3i^k e 9 3|4-HO J ESo$Ja 7 3^ e 9 3i<l • 1

l)ua» ultlmasc definitivas repr ostentações

BH..%E«K .TB : A app.iratnsa iaiça
Untitstica, sm t «cios, 7 quadros • t «po*
lhe «ses:
AILHADA" MARAVILHAS' de Brafamln da Oliveira

AVWO-Toét» M SCBVUU
- *%¦ -e-'

....

•ovas MtoéM

Da gran dio a mágica em it selas, 11 q anil roa e S apttheos •».
K ma^lci rie tt-aiurluxoe tiquer.aque setrm dhdoeiu csp-ctiicitios por sessSa»

Graça sexo. porxxogrra,x93xla> t
ItlGOHOSA MOKAI.IUADE I

160 fntea de pfcaniasla t —Deslumbrantes sconarios !..
A «pottieosi- do 2' «cto é de um eífeito maravilhas. !
43S persa agra* em sen» ! Mhsíci enciintudnra !

Dese - penhu extraoidin ulo 1 elos asiisUs Alil^all Haia, Estber Bergeral, Anal-
tfe, Davlna, Viciaria e Amélia Silva, Lcoa.irdü, Veiga, Guira, JuaUnu, Motiteirou
Fontes, ate , etc.
PREÇOS DE CINEMA GWAMDB CORPQ «ÇQBAIi

Amaakft ettd*aswiHw~ AliL-bVASB.raBEUS.-/rW-< - \---t
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Bmpresa Theatral Brasileira Dlreoç&o LtUIZ ALONHO
Orando Companhia do opera comioa o opereta —

^^ Sconamlglio-CaranibaECO JE!- Quarta-feira 9 de outubro >HO «f El
r> líóoiui ile as*la;natui a

Vrimoira representação da opereta co nica em om prólogo o troa actoa
de Wilnier o Bodansky

Musica do maestro LEO FALL

wm

I
ltUctte ¦ÁRIA 1VANISI

AMANHÃ Quinta-feira AMANHÃ
HEC1TA EXTltAORDINABIA

Ultima repre30!it,ifao d i opereta de grande sucesso

LO ZlflSGABO BAR1HE
Sabbado Festa Nacional Sabbado

A's 2 lioras Grande Matinée de gula

Domingo, 2 Grandes Eapeetaouloa
A'fi 2 horas Hailuée-De noito as 8 e 3{4 Soirée.

Os biluetes u venda desde já no «Jornal do Brasil».

50, Praça
Tiradentes, 50 CINEMA PARIS Empresa

Couto Pereira ft C.
Ultimo dia deste.| Estupendo anoeoaao do cinema || njr

A mais celebre das producçoes da elneroatographla 11 A mal» recente a melhor das novidades
euro péas 11 Data memorarei para a historia da. eínen atcguphla em IMS 1111 I

EHe estupendo film «estoca-se de qualquer outro nío sú ptlo seu
enredo, que é dos móis arrebatadoras, como ta

bem pelo desempenho doj artistas,

MflJC ultimo dia deste.] Estupendo anecwMo do cinema MA to MXT ^^

Que é o melhor possível' Este maravl
lhoso fllm, que tem

por assumpto um romanos
de amor está clulo de ecen-is em»

polgnntes, de siiun^-ôes afilictivas a de
transes dolorosos, que fazem o espectador pasnrnr

ente a coragem dos artistas que o desempennmn, e obrl"
gvn * meditar alguns momentos no Incontestável poder du autor

a na inconfundi vel forya da vont. de humana 11 Uma fuga em balão,
uma prisfio pelo telejtrupho sem fio. Um homem que bo atira ao mar montado em

fogoso cavalio. O eeft cabimento de um corpo bumnriu num aby-mo etc. etc. Taes s&o as
ecams prncipues reoresent'das nas tres part*s e nos :i:i7 quatro» em qne es>á dividid-i este

monumental e inc.iinparavel film. Com. letiira o piogramnia do elne.ia PAIilS uma reunião de outos
Íllms delicadHsimos e muito interessantes, como sejam! PraeArt—Uelicioso fllm do natural.O mii.leo-llel.

llssimlo drama. Elle qarrlavêre ar.eprndease Ptlmcômico.Como extra: Babliardeeariau a u dedo. Cômica I

TUPATDA *\*~\t~\\ I t\ EmpresaTlieatral Kl.nsttnettMJ
I tltlA I nU ArULLU oim^o - tosetmj«Kütu f

ESPECTACULOS F»OFl SE9SÔB3 S
— companhia de nperetiis, mágico» o revl~M# —

Direcção moNical <ln maewtro CAPITAW1

M____*** SEGUNDA-FEIMA, U - 1' repreneutaçào da apparatosa revista da kté
\j_f^^ maad* Bege a Álvaro Fere*

o 3aA.wrziwr2;.A.
cujo luxuoso guarda-roupa e sc.inart.is esi.io am últimos preparativos.

BOJE A's 7 3/4 o 9 3/4 ECO -St
Duas anlcna representações do vnndevllle em 3 «eto, gênero livre

Amanhi ! AMOR
Fllm d'arte da isoruisck. Gran*

dloso drama em
8 actoa A LUVA sniuiUi-A

Du ..Ju n.il <lo I id i i - «A lu«a binnciné u...» peçn úe « n.ro Im- qn«
reuae todas as eaiidMes «to agruilo «eria, pala que aa auaa altaufiea eonijiU»
cudiNNluiaa »ãn <le ua eomlro Irrralaliv.-I.

0 drseuiiienho par paru- de to.ia a ro.iipaaha 6 mafalOe*.

Amanh* — A reviu a DtIXA AAUAtt.
Sezin-ralra - O n»0 ¦ MAXIXS.

PREÇOS DE CINEMA - ENTRADAS PERMANENTES

_ ROYAL CINE 
Empresa Castro, Porelrn Ss Süva

Gerente .u i.iel V. <la Silva
Estrmla lleal dj sunta Cruz u, 3074

CASCADURA
Comiauhiadriímntlou diiiffida pelo actor

1'ereini dn r, sta

DO

Hf>JI0 HOJE3
2. rei.re-<en'nyuu ..u vuniedta em 3 actoa,original de Han.;.-! de Lima.

os e Velhos
Terminara o espectaculo om hilariantecomediu em un. neto dn prntiieiiiiu come-•lugr.ipho brasileiro Frunçii Júnior.Defeito de Pamjiia

FX.xjmmjEJ<rsEi
LARGO DO MACHADO-Companhia Ctnêmãtoirãpbícã Brasileiratlxiilliiçàa de lltaa clueiautog «pbleas all^rnaudo coiu ayreaeataçaa

de artlalaa no pulou I
HOJE 0^0 NO PALCO §§$ HOJE

ESTRÉA - SENSACIONAL - E3TEE AKing Ltuiz and **k?a,rtner
Equilibristas aorobitas O neo nlus ultra da arte !

Toma purte t.ida a companhia

Ao tenriniir o espectaculo haverá bon- -, - - -¦-,-
Mpi,guá:,ü aHos par"a cidudeeJí,ca- Condessa Carlota

1'reços d» costume
BllliHtes á venda no armazém Castro Pefeira * silva.

A manhã ospectaculo

Na Tela — artistic. o griindi.mo piogr.iin.u.i uuvu u.. ii.uil seloccionatn os
tres iieslumbrantes a emucl M.ames llliiis :

O maior portento da •¦lneinntOi>iM|iiila modernaAS GRANDES CATASTROPHES (1- série)
NAS TRílV A^l CerJldo» ua mela do g-l.) i>.,rientu-.ii relonstrucçio de

um" terrivel hemitombe tuirltima. Tudo qu.uii.i se pideriadizer pura salientar a sum na impur nncia desta arrojada compo iç.âo ciueinut.

CINEMA IDEAL
60, Rua da Carioca, 63 Empresa BI. PINTO Telephone 1937

SENSACIONAL PROGRAMMA NOVO hoje:
o graa-

Em onsnins: ,\ m.Vgicii em 3 actos e 6
luitdr.is o. in 33 numer s de musica
-O CHIKREJ OO D1AI>0-

giaphica niu lograria decert >, descrever, nem mesmo ptilliiiuiuentu, como o ta*
biiibn Ul n di'Sr.ieve,a grandeza sinistra doimmane desastre,HU0metrus,3 partes.1.U.K) metnis en 'i actos. ..ruma e lista de uito luto-

ressa «pre-entad >s em costumes antigo.-,.
üm "comílot'* nas lestas de Ciiristflrò Colon>ha ":SsadelropMe'mo-

Completarão este deslumbrante e anistio., luugi-uiuiuma máls 12 films
Vd.iH novos entre elles a hilariante scena :

MAX LINDER-jogador de "box1'por amor- Grn,,Ue success<> f»rei do riso
Funccioniuao o Rink, Tiro au alvo, Trapesio. Balanços o grande o variado nu-

moro de diversees grátis.

OJE -
P<tru HtLnndf>r a milhares de pessoas que não conseguiram ver nos tres dhs de exhibiçào, a Empresa resolveu repetir hoje e amanha,

dloso e emoeionantlssimo fllm
Importantíssima reconstt ucçfto da grand*
traKfdia que emocionou o mundo inteiro»
Film com 1 IOO metros, divididos em
2 partes. Com este fllm, nós fazemos

desfilar ante os olhos do publico, a unica travessia do «TITÂNIO desde a sua partida, até o seu trágico desapparecimento.
m*. mm **** ¦mm-w **—***-.*—, mm tt mm ******.¦ mm***, mmu ****** „. ¦mm_mmmm __ m*-*.m **—m Iiitoressuiite scena cômica por MAX LINDER,

Maravilhoso fllm histórico. Roproducçào fiel de um dos episódios mai» trágico*- do infame «
terrivnl tirano e trahidnr Luiz XI. Bem acabada peça cinematographica da fabrica italiana
Aquilu-fllm. ilo Tiniu, com a extensão de 1.000 metros, divididos em 2 partes e 20? quadros.

fâíiVA. ¦ Outro colossal suecesso com a iixliibiçiiu dn iois assombros da cinematographia moderna—Sob a Cupola do Ctrco —
'¦*e**^ ¦ Arreliat8dor e emocionantissimo drama rmilista, film «lliiaiiuii-quez com i.100 metros, em 2 partes, e — Os Caprichos da

Sorte —Dulorosissiroo drama dc amor, «fllm d'art» ítrliano com 1.000 metros, em 2 parfcs.

0 NAUFRÁGIO ÜO TITANIG
LUIZ Kl

THEATRO MAISON rpOERNE
Knipi esa 1'a.sclit.iil eK eto - 1 om uée aegieiu

HOJE Quartamfeira 9 de Outubro HOJE
Extraordinária novidade paraESTA CAPITAL•• repieBC"t.içfto dn-evlstii iraiico-liriisileir», em 2 actos e 9 ouaJros. d* Alexl Ti.bniMl. cuuplcts (ie B»re,l Dcliorge., musica compili?pelo maewô SpreaÔe.OLYMPE - BRASIL

PAL<VCI-THi^TR£
("Suu a a inf*ri<-itu Tour)

G3HPANEJA IKT2ENACI0EL CINEMATOGRAPHICA

Comere
Alice Tyler Compere»a:r. Lyouei

Entram na revista 30 ARTISTAS SENHOttASOO números de musloa 1
_ ... -, BiquisaimoB BoenailosBrilhante apotheoso final *»*»»« 

*.*=**.

Cenero novo para esta oapltal

aom^Zltogag" a^gg? P''eg"a est,ltiele':"''"' "a° »bst»»te as grandes despesas

Ama.ihã- OL,YM£»K-JBl4Af-II..
Sexta-feira—NOVAS ESTREAS.——

HOJE Quarta-feira 9 de outubro de 1912 HOJE c'",;,lfl,|,"MélUfl — QIlMEIVIA
A's9 horas etnp9nta-<a-i*-j*\3.i-t3o 9ipaotaoulo

. Raa *• OnTlíer,twm Vil

Estréa Impo. tante doLUNA etc. SlYX ° Rec^°Ba,le 4
The 6 Irish Girls!

r-ARIS-OHANTECLER
OTTO - CELLI!! • NITA PALZON

CÔNSUL Ia !
i O Homem Macaco

eto. eto. eto c
Amanhi i Quinta-feira, e t-éi de

ELENA BR3S80N ^"Taiian.
^exta^felra : — 3 Importantes < stréus 3
LAS1ÍELLASCH1CAG0S Cttn« b»»sle,att

G. DÜCLAIR 'STrB DE?ÍAN0Y !™Ê *
RRKÇ^JS oa oosroMB

tr ecpcaa
Impreza Theatral—Dlrncçüo José Loureiro

Grande companliia liespaniiola
de zar/neía c opereta

—PesjIdIo Lopez««
*>e»i:i-reli-i, ll, A» tt 1)9

^Stréa da coiiipn n hiu
l i..|'iPM'nt....',-io dn linda znrznpla

tBBKggjSItlB—1iK l'l. a—a—1——Bgaaa—k

1 loti{.onisia ULNA 1'AltAbA
V ro|)rasoniui]ao da chistiisúi zarzu.ila

LYSISfRATA

THEATRO MUNICIPAL

nn iui Movo programma, em que cominua nos a apresentar 4 nusau lilstíncta clientella de oxtraordlnarlaaconce- l\í\ Iti
JlUtlüi pçôes d'nrte ilu série briln nite do Ouvidor MM%*tlM

Hoje o amanhã — r» sumptuoso fllm cotn 1.200 metros e S actoa

HE YF> ]M OTI C O
Cujo enredo é baseado em estudos sclentlflcos do Dr. Mappelll, grande professor de hypnoilsmo

Completando case bello programmaO Falsincador dd OVElnas
ta-feira; O magistral film f 11 mTlVifA /^t>Q»P A f*J T T í\
dlnamarque- (Copenhague) U Li A ÍIYAVJ UPO 1 l\\JU i-lV/

Segunda, quarta e bexta>feiras próxima»
O DINHEIRO, CONDESSA E CRIADO

e REDE RATROVEM
Com l.SOO metros, em 3 actos cada uma

_.

COMPANHIA AACIilKAL
Empresa subver cio nda Eduardo Victorino

AMANHÃ 8- recita de asalgnatura A9ÍANHÍ
l* representação da peç.i era J acu.s, de itOUEl\Tü GOMES

CINEMATOGRAPHO PARISIENSE
Fundado em 1907 Proprietário J. R. STAFFA

HOJE I MMS^M SUCCESSO!

O canto sem
palavras

Oa bllhrtes fi neadn ao "Jornal do Brnr.il'>

JfrüüTaiiuua èeiisacioiita
H0J£

GBANDE CIRCO EUROPEU

0

,Ps billiptos rncnntr<tm-so jáá veíídii nu bilheteria, do theatro.

Em ensaios:'A BELLA MME VãRG a&» de JoãodoRio \ ^?
rolti
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EMPRESA PASCHOAL SEGrCETO
Espectaculos por sessões a preços de cinema

HOJE — Quarta-feira, 9 de Outubro de 1912 --r
No Cinema Theatro São José

Companhia ntic . .I Caiiiir az p.-.nu n ui unci. aotriz liraai-
lfitit Clnliii l olo. io Iiiieci.noscoiiie.i

de DuDiingu.H B ngi» — Mn.cstrn ilirctur da oi-clies»
 ..a J.sú INui.p»

A VAIS COMPI.RTÀ VICTUItlA DO THEATRO POPULAUI
A's 1, »n 8 :t| I e ás 10 )|S ilu n.ilte¦10, 21- o 22- rípiesentiicõ. s ila liilarinnio upureta em tres nctns

0 CONDE DE CÃXAIBU'
Grandioso smcocsso do C IN IUA POLÔNIO e AL-

FKI-;U0 SILVA rios dois papeis principaesA esplica^-àn de cumo devuin as inoç.is (penar n saiu !
A CANÇONETA DE PARIS

O ilUBlln da* suiíwis do tiiff.ez cem o bn.,-" lie D. Gon jvp'va!
E«prc biiii.s <!.•» mui. 11-iir.iM.i iiioi-alliliulo, co-no^-ando

hc ui pre por kcn.sõ. k ile C!ni>.i.:n<igraplio, coiu
p.ogr ni nu va.indu

Rir* sem desi-anç irl
Amnnhi e todas as n.itos — O CONDE DE CAXAMI1U'
BSBHB ii i ii
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Companhia Popular tle uperoiaa. Mágicas e iievistas — Direccüo ftscsnioa dn .nndid'1 Nazaroil) Ul
Maestro din-etor du orc-liesiru Agnatinho GouvSa

EXITO ABSOLUTO "— |
n„ A's 8 E AN 10 IIOllAS D A NOITE ' ""
2o« e 26- rrptescnuiçoes ila en^iacailis-

aima revista eiu tres actos

No Pavilhão Internacional
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A" cplns da Senhora dn Cachorro
.'«'."¦ m .u, °" ¦0,° <,,a!, dn «eraiina
A Cebola O o Bacalh&o As ,Pes ,.roudaB i

O Samlvlc. t Opôh ilos to^nt-l • |A caufAo ila ViuviiAlcRre p.,r V rglula Aço
V nte coristiis senhoras

Salillmo np.ithp.iso ro Poli Irmão — tina Dslrmla dc FloresDam hon.s .'o .u ,K f -., c.. |,„m |,UI„or
Amanhã e toilus us huhi- — ,» tJiemuliiilu>
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Peça dramática cm 3 actos e
234 quadros

Film d'art diiiamarqnez
Extraordinário e arrojado

desempenho pela troupe dos
4 DIABOS

P

los

go

Bnpreza: Oliveira êt. Oi
BWA DE SANT'A!«SI%. 38 B-.QIUMA DA BDA DD ALCAWTAEA

COMPANHIA DEATTrtACÇÒES E VARIEDADES jt
Director Proprietário; iieiphlm Pui-h c<»— Adrainlstrador; Vei-guru j Vergara

M0JE!- -HOJE!
Monumental Suecesso! — Exito absoluto 1

GARANTIDO AGRADO!
A Maior! A Melhorl

E' a mais AUrahente Companhia actualmente em i
tournèe pola America do Sul da qual faz parte a nomeada familia Chilenf

PACH ICO que tem batido o Kf.cord na arte de Acrobacia Qym-
nastiua Mundial.

DifflfMliinns c. Arriscados trabalhos de alta Acrobacia Moderna. Sea<j
sacio naes trabalhos Gymiihslicos «-stylo Norte Americano Clows. Musl*

cães de ruconlieciila e merecida fama Universal.

CACHORROS SÁBIOS
Caprichoso p Variado programma em que tomam parte vários arlistil!

Fune>?ao todas aa n tt^ e Qcbqt de nossos artistas j
ATTE-çAOi A Ernpreza oh. «u u i« iv-i.i .1. respeitável nublieo para esta grand*!
hom orí.mzsdá ci .p.-uihia que de pa-s gem por esta Capluil a*ia destino aos
citiii.ii d i N i-ie sií d.-tril irn r«diui-«n invria-ó de espeçt.iculo».e

Est

CINEMA TÜEATRO CflANTECLER
53, rua Visconde do Rio Branco, 53

•Túlio Praiana Ac Comp.

Grande companhia de cnmedl-is, vnndevll-
l".s e tiurlctiis, du primeira actriz

Apolloiiiii 1*1 .i.í, s b n diroeçâo do actor
Uormiino Alvea

HOJE-A's7I|2e91i4-HOJE
O engruçiidn vandevllle em 3 actos,

original do Virloiino de Olvrlra e de
l.aviau T i iro

****}£?

Film natural (Italia)
AMBROSIO

uaico- Finíssimo drama ud amor
«AMBROSIO»

Amor e...ovos
Actual idade

Espectscul >s para tamflla rir
sem pornographlal

Preços de cinema—Espectaculos
pur sns.sõus—Todos os dias

BREVEMENTE
A&eggrâaâ rio l^7*

CINEMA THEATRO RIO BRANCO
Avenida Gomea Freire ns. l.l a 21

-Empresa - William & O. jGrande i •mpanhla Nnolonal de maft<
can, reviüias e«|ieieiua

Director-ensai.dur actor BrandAo, (Apnpulnrissiinol - Regpnte da orotestri
maestro Panllno da Saeranenlo.

HOJE >'4'-feira, 9 de outubro - HO IB
3 «pssfte» — A'a 7.0(1, M,fO a IO 3SO mtilor auee-aso iheatral da neinall-d .ile! A alllmn palavra em eHpecta»eulo» iior oeaHÔea I • nehi*ntes -onie»

«ii.lvasl—Luxo, «raça n •nor.-illdailnl
K-, 43- e 44« reprusentaçõe • da suma-tunsa revista om 3 actos,7 quadros e 1 bn-Ihmte. apothaose, original dos distinetoaescriptores Carlos Bittencourt e Cardosodo Menezes, eom SO nume os de musica,original do inspirado maestro brasileira

PiiiIímo do Sacramento

l.4oo! l.4oo I
Tomam parte os festejados artistas Braa-dio, \utfusto Campos, Juao Colas o toda acompanhia.

A seguir: PAPAE GHiftAB, revista daJiiiio Cláudio. -Km ensiiios : O Bio CUvlllsa se, de Raul PederneiraR.

COMPANHjACINEMATQGRAPHICA BRASILEIRA
TECE' A.^7"E3STir)A.

HOJE - ~ — SumptuoHo pi o;f íamma novo — — - HOJEFilms Inéditos Hoje e Amanha novidades
"*tw*»mp- **&** Uma d.is paginis mais lujru-

^j^T || bros e sinistras do pPKrpgudo e
mt—Caa*%T»%m -^b tcmi.lo t\ rimo c truliidor Luiz

XI, cujo nome atravessou gera-
ções dcixanilo o rastro do terror e da morto.

Sumptuosa e Hei reconstruída» h sionna da MJlIILA-FILMs — 1.009 metrns em S partes
Acnntpcinientos mundlaes, Dois ul«

, titiio* nuiicr,'S desi.ieii ilo-su Con-
>•'!, s.> de m.ichiiii.s agric.ilis emliuenos Ayres, com a txperiancia

PATHG jornal
do motor «Oruza» Primeira do concurso.

ALVA COMO A NEVE -
Sigodínho entre dois fogos »SSnpÉÍÊ
SEJTA-PZIRA..- Qweda de Mopie - 8obE^ouo,iSna"?e 

fípo°

EXPIANDO WM CONVENTO í
Tlr iTTi iiTTi aTTT» ¦ in íTisi uníia e ii ¦ i ei ni"ii» aiinii'

OIDEOIST
HOJE-PRÜGIIAMMA JNOVO-HOJEl

Eplsodiüs di vida cruel, um romanre de nmor. chi-io àe sci.nas empnlg.nies, iie ^itiiarôns afflictlvase de transes uoloiosos. — l.OO.i metros em U a. o-. Film da acr. ditada fabrica Eclypse

No salüo de espera — Magnífico conjtincto tle professores

FuMila df Pierrot, fanta-
eia pastoril

(coloridaj

0 FILHO ADOPTIYO K-iii-ip.o por B. C. Elanders. Adaptado por Otis eB. Ttiíiyer.
Scen.-is ratheticase registas da vida moderna, mn-

gistriilmenie apiesentado pela emérita íabricu tielig.Gaumont Jornal n. 34
O mais completo Informadop mundial

O Gofilboío (IOS AítlOri»»* ¦•CòraddlVhhUaíma * espiritnnua, beilotra-" ¦ ,,"!S 
^*V__ '10 

dil c«'^re íubrica Gaumortl.
Sexta-feira - O «AM\bo de A. Daudet - 1.000 metros em 2 actos.
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1.000 metros em 2 actos Aoçfto dramática moderna de Roberto Deàa, interpretada DiUInLombardo. M. Jucobini e Albnrto Nipoti »<='i»c««J» ""•

Hòie — IMIÜK Lli^DEEl - nasua uitl,:nao-eacs©«
_ i. m*m*w*m*T*. MAX EMIÍLO DE TÀBTARDf
OS TRES NEAT'S ExB""°l°%,acrBbaola

Hoje-O REI DO RI30 no film Emulo de Tartarisi
O PA VÃO-Alegre comeda de CinesHoje -O ÍDOLO DO CINEMA-K,nmaUum

!
Sexta-feira — CAPHICHOS DAem 3 partes.

suecesso
JOUTE-Fllui d»art italiana 1.150 metro!
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