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Hermes da Fonseca contratou o seu casamento0 sr. marechal

Hontem haresidenciado sr. barão dc Teffé foi, durante umalmoço a que compareceram varias pessoas da familia daquelle titular annunciado officialmente o noivado-do.

sr; marechal Hermes da Fonseca,.Presidente da -Republica e Mlle.' Nair de Teffé, realisando-so o casamento a b de Dpmbrp.prox.mo, . -
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JARDINS E FLORES

es»
as «moviiias))

Plácido

COUSAS DO MEU TEMPO
'A autora augusta cio Elizahelh e seu

jardim allemão descreve, em páginas
dioia.s d;.i fpagpnncia dos pinhaesj tra-
zida pelos ventos do N.or.Lc, um..jardim
cm harmonia com a Naiüreza, campos-
Io de fji.ircs semeiadas c ç,i*e.sejdas a
esmo o á vontade.

Alplion.se Karr, no seu volume fíecor-
fiação de Sainte Adresse, já. nos dá uni
jardim com certa regularidade, emnora
;i coJípcáçãò das flores dependa nuiis
das cores e dos seus valores artísticos
que de qualquer parentesco botânico.

0 Deãq llole. o celebre .florinuilor in-
gless, lia sua obro [au Urro acerca de
rosas, lransporla>nos ao -moderno j.ir-
diiu paisagista, puro estylo brilannieo,

- c-oin os seus arrelvaclos c lufos dc plan-
ias, dispostas mais de accordo com tis
suas necessidades de iiiaipr ou menor
exposição ao sol quê em, obediência a
qualquer plano cplórisla.

í\'ãq é arriscado dizer q.uo porá cima
:1o Equador, iantp na Europa como na
parler;JNTórto do nosso Continente, a fio-
ri cultura ao ar livre é feita pelos tres
systemas acima indicados. Rara vi-
véndá ou antigo casleljo europeu cou-
serva ainda os jardins alinhados a nu--
dél, copias dos jardins antigos da. (ire-
cio c de Ròmá, dos jardins clássicos
que na edade moderna ficaram conlie-
ridos com í,i nonifl de Le .\òlre, o erea-
dor de Versai!les.

Ii' Cacto que toda a Inglaterra ,é mu
grande jardim, com as suas magníficas
sebes aparadas a lesoura, e que a Es-
cossia é um verdadeiro P.arajso Torres-
ire, plantado' junto da zona glacial,•ainda com esses muros de verdura, mas
encerrando em suas estufas, como as
Estados Unidos tia America, os pi'.odu-
cios mais bellps da floricultura.

Nessas terras do \orte, porém, com a' regularidade das suas oslações, com as
>uas primaveras de verdes suaves e de-
licâdos, com os seus es.l.ios curtos, com
os seus qulomnos de folhagens de cò-
res variegadas o os seus invernos sem
outros verdes que não sejam os dos
arvores eoniforas, lotla a jardinagem
pude <cv pautada pelos lypos deserjolos
pclás Ire.- primeiras atiloridades ciladas
nesta arte ainda pouco conhecida eu-
ire nós.

No Brasil, com a sua natureza ex-
hiiberanlc, ein que a yçgetaeão troon
as cores diluídas c desmaiadas do t\'.or-
le pelo tons quentes, viy.òs e grifadores
dos trópicos; a arle do jardineiro é
niuili.i mais difficil. se quem a pratica
possuo animo de artista e procura obter
eifeitos de harmonia da sua obra com
a natureza que r) cerca. Aqui as esSu-
ias são desnecessária* S, salvu para ai-
gomas delicadas plantas exóticas, e
essas mesmas Lepãp de ser pslulas frias,
ao eiivcz das do Norte, com as suas'
milhas de cisas envidraçadas, com iem-
peraluras de 00" a W Vahrenheil. De
sua natureza, e em razão da vida in-
lensa . ipie o nosso sol eoiiimunica ás
plantas, toda cultura de flores lera de.
ser. queiramos mi nãn, unia cultura queforce a floração, Dahi a necessidade de
alinienlar as flores com ina-ior fpe.qíien-
cia. de modp a que ariiem resliluida á
terra toda a alimentação que lhe liram.
Sem1 esta cautela indispensável, Iodas
as plantas flôriJeras terão de definhar
o exhaurir-.-e mo brcyc prazo.

Imagine-se que tarefa para os¦ nossos
lioçacs jardinèiros portuguezes^ quasiiodos analphabolos e todos enipiricos.
sem o menor R,onljec.imento scienlifico',
e que du Offieio SÓ saliein eslragap os
nomes das plantas e chamar á rosa
Raul Xci/mu mi á m<n Q/oire de Dijon
o 1'alnieirâo c a Glorio, do João,

Os hollandezes levaram para o Re-
rife. no XVII. século, a moda dos seus
jardins, seuielhoiile á. dos francezes
desse lempo. :\n 'XVIII seculn, o nm-so
Valeritini Klejj.ueóu o Passeio Publico do
Rio de Janeiro pjBlo syslema Lc Nôlre,
Ainda o conheci eom as suas alamedas
de mangueira,- em linhas reçtas, orieu-
íadas ímia> para o chafariz central,
apoiado, ao terraço pelo lado de dentro,
com os seus jacarés, o escudo -das ar-
mas dn vice-rei Yasconcellos e Souza,
q encimado pela palmeira de bronze,
que um í.ufão carregou, emquanto do
lado opposlo, o já sobre o terraço,
olhando o mar, o solilinda brincando,—
corno chamava o povo ao rochonchudo
menino de chumbo que linha pelas eos-
Ias. em uma chapa a inscripç.ãò Sou
ulil ainda hrincaralo. —dando água da
Garioea ao.- visitantes pela bpeca de
uma tartaruga que segurava na mão
(.' despejava em uma bacia do pedra.

No risco do J.ar.djm Botânico, aberlo
mais (arde, aimla. predominou a linha
rocia, cujo Irinmpho derradeiro foi a
hiagoslPsa alameda das palmeiras reacs.

,Sp em mèiados do século passad.o, o
tabellião Fialho, homem de escola, do
liarão de Mauá. acliyo e eniprehende-
dor.Jfuiljruii-.sc de transformar o Pas-
seio Publico ein jardim á inglèza. Poi"Vim bem? foi um mal? Não sei'. Houve
quem, nessa oceasião, votasse pela. con-
servação do jardim de Mestre Valentim;
mas como as arvores seculares estavam
requerendo reforma, era preciso mu-
d-al-as, e a mudança se fez para mo-
llior, pois trouxe ao Rio de Janeiro o
sr. (ilaziou. jardineiro paisagista', que
depois de transformar o Passeio Pu-
blico; modificou a entrada da Quinta

da Bôa Vista, e ajardinou o Campo da.
Acidamaeão, hoje praça da, Republica,
<p.ie de couradòtiro publico dasjavadoi-
ras da. cidade o deposito geral de Lixo
tornou-se um dos parques mais bellós
do .mundo.

Veio depois o transformador Passos,
o o sr. Julio Fu/ládo, seu oximio au-
xiliar, dotou-nos com os ajardinamen-
los que aformoseiam as nossas praças,
a velha Quinta Imperial e a nossa in-
comparável Avenida Beira Mar.

Entretanto, se a jardinagem official
tem assim progredido, o ha de afinal
influir na jardinagem particular, ainda
hoje, excepção feila dos jardins de pou-
cos amadores e dos de dois ou Ires
profissionaes, a nossa floricultura eslá,
ijijasi tão atrazada como eslava ha m/elo
século, e impera ainda hoje quasi o
mesmo mão gosto desse tempo, no que
diz respeito á ornamentação floral. Ain-
da hoje, uns indivíduos ignorantes,!
apoiados aos cabos das enxadas, pre-'
sidera ás linhas de canteiros, ip.ie sa-
bem da terra como linhas de sep.ultu-
ras. eom aspecto .mais de coveiros, que
r-e.aknenlç são, que de. cullivadores de
flores, que pretendem ser. Nada sabem
o pensam saber ludo; nada aprendem
c continuam cm sua ignorância a per-
millir cp.ic degenerem e feneçam os mi-
lliares de plantas que os palrões JJies
confiam.

JJavia, ha cincoenla annos, na rua
dos Inválidos, entre as do Senado e da
Relação,, com fundos para. a rua do La-
vradio, um estabelecimento de floricul-
lu:ra., -digno ly.po 4ess:a jaedinageni.

l'>a o .estab-i^iccimejrfo do sj\ RJac-i-do,
9 linha pintados nas portadas dois bou-
ijitels mtiito lesos, com os dísticos, cm
om Bouqi.iels para cazaine.nlo e em
outro iíoitqucls para fesias,—donde se
deduzja, lugjeanienlo, que cazamenle.
não era. fesla. No saguão da entrada,
juulo a uma mesa operava o sr. Pia-
tudo. Era um .homem de allura regular,
(ditos jj.equeuo.-, beiço inferior cabido á
li. João VI, o que qc-.ud-L.il Jogo ao visi-
tanic com esta pergunta: — "Pra 

que
quer o bruquè? pra cazanienlo? pra
baplisado ou pra baile?" Os bniqucs
do sr. Plácido tinham Iodos o mesmo
íe.i.tip, mas a discriminação que elle
exigia era para lhes atar uma fila de
cor differcnfe. branca, aniarblla ou ver-
de, com a varianlo da fila azul para as
filhas dos '•cominendadores". A fôrma
do hruijuc era a da tampa de um queijo
do 'Reino, composto de lautos cravihhos
degenerados e minguados, quantos o sr.
Plácido podia espetar em arames e fa-
zít chegar á fôrma; por fora prendia-
os coni.galhinhos de niuiia qutvpor sua
voz ve.-lia com uma banda de papel
prateado e rendado, que era, afinal,
amarrado no cabo com um araiue em
espiral, prateado, terminado em alça,
em fôrma de argola, em cp,te se jH'encíia
a fila e. enfiava o dedo. Feilo o hruqaè,
não era enlr.^tfe^e^-f^g.ue.íí scni que
primeiro o .-i\ Plácido piizesse cciimo-
nips.ainente os óculos, dislendesse o bei-
Ç'|. fomasse a lesoura e aparasse, cui-
ctadoso, Iodas as pontas ou franjas quealgum cravo mais insubordinado es-
tendesse para fora do alinhamento.

Ao lado di.' faes jjroducções de mão
gosío, de preferencia ás flores ualu-
raés, ornavam-se os a])aradpre.s ou con-
solos com ramos de flores artificiaes,
mettidos dentro de redomas, e feitos de
ludo, rle peiiUáS, de conchas, de ovos
cl.e_ jiassarinho, de es.camàs de peixe e
até de cera colori.da. Cheguei a vér bai-
lc- dansados em. salões ortiamenlaclos
com fest.ões de flores de papel. Ainda
hoje ha. disto, mas em menur escala,
<i que perdura aimla são as coroas fu-
nerarias de aranie e missanga. biseuif
e flores dc panno, como sc'üs vivos se
quizessem .forrar ao iúcummodo de ir
levar aos mortos as flores naluraes queduram menos e despachal-us logo de
\ ez.

lin ca^o conheci eu. caracleri.-lico.
Cândido Torres, depois Barão de liam-
by, comprara em Botafogo uma bclla
e antiga propriedade, lão extensa quedentro delia creio que já so abriram
G.ua.s ruas. Nessa chácara Ij.ayia uma
velha alameda de nturlas, o o proprie-tarjo mandou vir de Lisboa, por inçu.l-
cà.s de um sócio, um jardineiro famoso.
Chegado elle e entregue a chácara aos
seus cuidados, foi o proprietário para a
sua casa de Peíropoli-. l'm mez depois,
quando voltou ao Rio para vér o quefazia o seu Lc Nofr.e, foi dar com as
queridas mortas cortadas, amarradas o
torturadas, em Iri-sle imitação de jar-djuagèm japoneza, em fôrma de mesas,
sofás, poltronas o alé armários. -- "En-
lão. sr. Coramendadoi', que tal lhe pa-h-co a mocilia?" Como a movilia pa-1'cccu ao Gommeh.dador ficou o jardl-ineiro sabendo com o poníàrpç que o
pròjecloii pelo portão afora.

A jardinagem á uma arle difficil e
o jardineiro precisa ler imaginação o
profundo amor á Natureza, para não
se. atrever a cprrigii-a, mas saber real-
oar-lhe os bellezas naluraes. Saber bar-
mmiizar ía disposição dos grupos do
jdanlas e das Rpop.rj.as cores das lio-
res coni a paisagem circumjacciite é ;i
chave do segredo dessa arle.

Oceorre-mo á tembraiiça uma des-
sas combinações felizes, que dão aos
seus autores o titulo de fiòricultòres
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profissionaes. Poi o caso que plantei
uma Ipomeia coecinea á entrada da
malta virgem, no alto do Morro Grau-
de. na fazenda de meus pães, no dia.
(ou que morreu, na villa, a compa-
nheira dos meus annos de infância, a
minha primeira namorada, mija edade,
üommada ;i minha, dava para ambos
apenas vinte annos. Nessa m-alla Íamos
¦colher as Cores silveslres com que a
.coroava quando vinha á nossa casa.
Annos depois essa Ipomeia, com a mio,
ampla corlimi de, folhagem verde ne-
gra e flores cor do sangue, fechava,
como o roposteiro dc um templo, o si-
lio sagrado em que repousava a minha
saudade.

SALVADOR DE MENDOiNGA

vista disso, político íhitrado, resovleu-se a sahir
da toca o coniniciulador. Veio para a praça pu-
blica, onde se festejava a proclamação do novo
regiiUQH, e com tuna coragem digna de se louvar,
declarou que sempre tivera tendências franca-
mente republicanas e, por isso, nada o tolhia
de adherir ao novo estado de coisas. E, suave-
mente, continuou a chefiar a política republi-

MBRO
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c- a vista dcaos que sc oecupar
chaiiffcur.

.Médicos e associações atitoinobilislas empe-
iiham-se, presentemeiilc, na Europa, não só na
verificação da 

'perfeição dos-órgãos vísuaes dos

que se propõem á profissão, como de proteger
esses órgãos, de modo a eonserval-os sãos e pre-
senados contra accidentes muito mais commttns

cana, como dantes chefiava a monarchista. íoi t|0 f|UC parece.
eleito senador, c, por ser .grande caçador pc- «Nadti de quanto possa contribuir para seme-
rante o Eterno, como o senador llias Fortes, ]|,antc resultado eleve ser tido .por inútil ou su-
chegou á presidência do Senado mineiro. Antes ,,c,.fluo na hora presente'', diz uni jornal fran-
delle oecupar esse .posto, dalli sahiam sempre ct,_,
os presidentes do listado, Assim foi com Af- q (|t._ jãcciUQÀÜi de l.you, aconselha o uso de
fonso Pcnna, assim foi com Bias' e Silviano, OCulos, como indispensável. Antes de tudo, na

sua ojiuuao, porque eom o vento forte produzidoMas o coniuicndador eucaiporou o logar. Era
presidente do Senado, e o escolhido para a pre- ],(_|.l jeslocàção de ar na rapidez da marcha, os
sidencia foi o deputado Francisco Salles. Cou-
tuitio.il no logar, e o presidente do Estado foi
João Pinheiro. Quebrava-se assim a tradição.
Depois, como uma ficha de consolação á perda
di presidência^ dada a outro, foi o eoinmcndador
guindado á vicc-prcsidencia, Já era um accesso...

olhos ciirubesceiii e lacrimejam, e depois o or-
gão delicadíssimo da visão eslá a todo o mo-
mento ameaçado de accidentes, ora pelo choque
dc insecto cm pleno vck», ora por algum corpo
estranho que surja do caminho.

Mas, é preciso cuidado na escolha dos vidros.
Hoje rcune-se, cm Bello Horizonte, a Convenção •__._.___,_. (_evcm ser tic preferencia amarellos, ala-
do P, R. M. Falou-se cm renovar o mandato ];inja(ios c pl;ulos, talhados de modo que não fa-
ao velho conimendador, já que ninguém se lem- lj(IU(,m os 0]ilos nem falseiem a precisão do olhar,
brava delle para a presidência. Mas, outro será qs v;t]ros ligeiramente enfumaçados também
o escolhido, e o conimendãdor Antônio Martins 's-0 aconselhados ao passo que as outras cores
Ferreira da Silva terá dc voltar á sua velha são contra-indicadas.. O azul é eondcmnado em

O eco, -hontem, manteve se encoberto durante
o dia lodo.

A temperatura minima foi de io",o, e a ma-
xiiita dc .'o1',!).

Pressão barometrica média, 762,0.
Vcntou 1:0111 regular intensidade durante o

dia todo, sempre do quadrante SSE.
Da zona do norte não veio telegrammá algum

para a synopsc do tempo.
Na zona do sul a pressão alinospherica subiu

sensivelmente, tendo descido a temperatura.
O céo esteve gcralmeuu- encoberto.
Os ventos foram variavis.
O estado do lempo foi incerto.
Cahirain chuvas regulares em alguns pontos

dos Estados de Minas, Rio, S. Paulo ;•. Paraná.
A 'temperatura máxima tia véspera verificou-

se em Vassouras com 29'Vl, e a minima em
Curilyba com io",(i.

* *

sr. marechal Hermes da Fonseca,
presidente da Republica, contratou

hontem o seu casamento com mlle.
Nair de Teffé, filha tio sr. senador ba-
rã o de Teffé.

Ao que nos consta, foi fixada para
cs primeiros dias de dezembro a data
Çlo -enlace matrimonial.

Os illuslres noivos têm recebido, por
motivo dos seus espon.saes, grande nu-
mero dó emigraiulações, ás quaes res-
jicilosaniicnle juntamos as d'ü ímpar-
ciai.

Ecbos 
da Câmara c do paile.

A mesa da Câmara eslava, honlem, em-
penhada em que houvesse sessão. Era sabbado,
muito pouca gente alé ás 13 horas, mas como,
desde o dia auspicioso do subsidio, não liou-
vera mais numero, parecia feio que o sueto
se prolongasse ainda mais.

Inspiradt» em tão louváveis intuitos, o sr. Si-
meão Eeal fez a chamada pausadamente, olhando
avidamente para a sala dos chapéos, com evi-
dente desejo de chegar á somma dos 53, que
fazem o quorum de abertura.

A's 13 i|.|. arranjou 54, reduzidos a trinta
e poucos logo depois de declarada aberta a sos-
são.

Entre bocejos, fui lida a acta c o expediente
sussurrado da mesa não conseguiu despertar a
Câmara da sua modorrenta, disciplina.

O primeiro discurso proferido, que foi o do sr.
'.1 lomero rllaptisla, nãn podia agir'.como -estímu-
Jante, já pelo gçuero rf* ?/ral.oria do orador, que
é discreto e moderado, já pelo assumpto -—
requerimento de um voto dc pezar.

O sr. Jacqués Ourique, que é -do fei-üo liie-
torico e. suffieiente, tanto no estylo como «as
altitudes, falou em seguida, mas, parece que
não estava nos seus bons djas, c a Câmara, ou
antes, a íraçáozinha da Câmara presente, con-
tinuou a aborrecer-sc.

Outro orador, outra tentativa. Falou o sr.
Antônio Nogueira, alio e rápido, sem mais
suecesso do que os seus eollegas preopinantes.

Finalmente, quando parecia inevitável o dis-
persar completo do pequeno auditório, o sr. Pe-
dro Moacyr subiu á tribuna e, logo ás primeiras
palavras da sua oração, embora proferidas e.m
meio tom, os srs. deputados despertaram, e
pouco depois vibraram, solidários com o orador.

O sr. üiJoaeyr fazia-se órgão da Câmara, para
protestar contra o facto inexplicável dc não ler
sido aquella casa do Congresso convidada a 10-
1: ar parte na homenagem que o sr. embaixador
americano entendeu prestar ao sr. ministro das
Relações Kxleriores.

Pm apartes, surgiram diversas interpretações
dessa omissão, dizendo uns que fora inadver-
tencia na expedição dos convites na embaixada,
outros, que a culpa era da directoria do prolo-
çpllp da nossa chanecllaiki, outros ainda, que
os convites haviam sido expedidos c intercepta-
dos.

Xada disso, porém, se liquidou, c o sr. Moacyr
accentuou que o illustre representante dos Es-
lados Unidos, ao passo que fora pessoalmente
ao Senado convidar os senadores — o que affir-
111011 o sr. Raphael Pinheiro ser contra o pro-
toçp.llo — não convidou os deputados, nem a
commissão de diplomacia; nem a mesa, nem o
presidente.

Todos os presentes suffragaram o protesto do
sr. Pedro Moacyr, e o sr. Soares dos Santos,
que presidia a sessão, declarou que a Câmara,
como corporação politica e uni dos ramos do
poder legislativo, linha direito a um desaggravo.

O incidente ficou nisso e a sessão lambem.
Para votações não houve numero, nem mesmo
que autorizasse qualquer experiência nesse seu-
lido.

* *
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plitico eaipóra.
O çoinincndador Antônio Martins Ferreira

da Silva, em tempos d'Kl Rey Xosso Senhor,
era um dos grandes chefes monarchistas de
Ponte Nova, de que por um triz o faz barão
o ultimo gabinete imperial Quando mais forte ia
a propaganda republicana em Minas, o eonuneu
dador. forte do apoio governamental, dava ire-
niendo combate ás idéas novas, perseguindo en-
çarniçadamente os adversários, pina dessas per-
seguiçõ.c.s íoi, mesmo, a causa da morte do pa-drç Pinheiro, vigário, cremos, 

'do 
Jcquery. e ir-

mão de João Pinheiro. O conimendãdor Martins
era um monarchista de convicções. .. Rebenta
o motim de 15 de novembro. Proclama-se a Re'-
publica. Parte barra fora a família imperial, e
empossa-se o novo governo. pm Ponte Nova,'os
republicanos r.ejiibilam-se, e o coniilieiidador An-
tonio Martins., meti ido 110 seu casarão da rua

,>_ Praia, acreditou terminada a sua vida po"-lt.iça. Mas eram bem modestos os chefes domovimento republicano do município mineiro
Todos, e entre elles havia homens de real valor!
recusaram-se a assumir a chefia da política. A'

Ponte Nova, onde, mirando melaneolicamentc as absoluto.
_,, barrentas águas do Piranga, a decorar os dis- j,-_.t;l preferencia foi estabelecida após"er.rsos 

que, com emphase, repete nas sessões do ^nglí e ]);l(.jenk. série de experiências.
jury, como advogado provisionado que é, ha òe
sombriamente reflectir que nesse mundo ha
muita gente eaipóra, e lambem muita gente in-
grata, que não reconhece os méritos e as boas
disposições alheias... Mas, porque não fazer
do conimendãdor, ao menos, presidente hono-
rario ?

* h +

Política 
amazonense.

Np tumulto eom que nos chegam os acon-
toeinientos confusos do Amazonas, ninguém ti-
nha iiodido descobrir ainda a verdadeira situação
d;, sr. Pedrosa, e quaes os elementos que ainda
lhe amparam o governo. Muita gente pensava,
por exemplo, que o sr. Silverio Nery fosse um
desses sustentaculos, c que o sr. Pinheiro não
fosse, por isso, estranho a essas selvagerias que

O dr. Jacqueau contenha os antolhos, bandas
e pastas de algodão, applicadas ás fontes, para
proteger os ouvidos. E' preciso deixar circular
livremente o ar em torno dos olhos, assim como
é indispensável lavar cuidadosamente os olhos e
as palpebras com algodão hydrophilo embebido
de água limpa, fervida se íór possível,

Vejam bem os cliauffenrs, começando por vèr
n'0 Imparcial esles conselhos.

"|\ entro fio programma.
*-*¦ Como sempre acontece aos heliobalras, qüj
só descobrem que o Sol tem manchas quando elle
vae em declínio, vão apparecendo pessoas curió-
sas, com certeza curtas dc memória, que estão
descobrindo que o Marechal não é muito sério

têm ensangüentado Manáos. E, entretanto, dá-se «as. suas relações com os seus admiradores

justamente o contrario. O sr. Pedrosa está mais
abandonado do que se ipensava. Presentindo no
governador amazonense unia nova força preju-
dicial aos seus intuitos .dc reconquista, e, .por
esse facto, ;caroce>nte 4-e ser anuiquilada, o sr.
Silverio ícz, 4e iia muito, causa oonuntun com
os seus adver-sarios da v.espera, auxiliando silb-
tcrrancamenlc a opposição, sendo ajudado nesse
tiabalho pelo sr. Pinheiro Machado. Dahi o
sr. Pedrosa ser defendido apenas pelo sr. Ga-

Alguns desses, que já podiam ter verificado
ha mais tempo, bisbilhotaram de tal- modo as coi-
sas de palácio, que chegaram a descobrir uma
interessante e perfidissima íuneção de que o sr.
presidente da Republica investiu o seu digno sc-
cretario, dr. Jesuino Cardoso. Como é natural,
o sr. marechal Hermes é assediado diariamente
por dezenas de cartas, firmadas por pessoas ne-
cessitadas, que lhe pedem pagamento de contas
ou de ordenados no Thesouro, ou solicitam um

briel Salgado, e sustentado pelo -sr. T.cfíé, que, lofiar publico, bem remunerado, onde possam
nesse ponto, não se entendem com o sr. Pi- pi estar os seus indispensáveis serviços á
nheiro, mas agem direclamente, perante o Ma- Nação. Sem tempo para altender ou mes-
rechal. mo para lêr essa correspondência, o Ma-

A segurança do sr. Pedrosa é. pois, muito rechal ordenou ao sr. Jesuino que a abrisse to-
precária. Contando apenas com .0 presidente da dos os dias, e fosse respondendo a toda gente,
Pt-publica, cujo prestigio vae cm cleclinio, em seu nome, mas sempre de modo affirinalivo
governador amazonense pode contar os seus dias e favorável. Bom cumpridor de ordens, e sabendo
de governo, quando muito, pelos que ainda fal- que estava dentro do programma do Marechal —
tain ao sr. marechal Hermes. No dià que este " Prometter tudo e fazer ao contrario" — o sr.
descer as escadas ido .Qittete, abençoado pelas Jesuino não teve mãos a medir: caria qiie lhe
persignações populares, -pelas mil cruzes que caia ás mãos, pedindo emprego, solicitando di-
Nação lhe fará nas costas, va o sr. Pedrosa nheiro ou chorando um pagamento, lem logo a
tratando de tomar o seu vapor para a Europa, sua resposta, em nome do Presidente, dizendo
porque o sr. Alexandrino já estará de lápis ein que " sim'", que " está tudo arranjado", que
punho, para passar um telegrammá sem pontua- já " foi a ordem para o Thesouro" ou " para
ção... o ministro", e quanta resposta amável rebenta

O sr. Pedrosa já deyia conhecer o produeto na sua penna de secretario,
que costuma sahir, pela booca de um cajihão, Não precisa dizer que as cartas vão todas
do connitbio político do sr. Silverio Nery com para a cesta, c que os interessados só recebem...

resposta do sr. Jesuino.
Até nisso, como sc vê, o Marechal é.,. o Ma-

rechal!

Faz hoje quarenta c um annos que se mau.

o presidente do P. E. ,C...,
* * *.

Uma 
capitulação diplomática.

Não ha, talvez, lioje, 11111 governador de
Estado em situação tão precária .e tão critica,
sob o ponto de vista político, .como p sr. Knéas
Martins, -no P.ar.á.- .0 sr. Pedrosa, seu• vi*:'.n'ho
dy An.uizo^as^ é ,y único que se lhe ,,appr,pxima,. fe'l|roi.i, com toda a solcmnidacle, nesta capital,
coni a differeoça de ter aquelkj aqui no Rio, a estatua do patriarcha da independência, Josd
4ojs amigos dedicados nos senadores Salgado Ponifacio de Andrada e Silva, feita pelo esta-
Tefíe,' quajido o sr. Euéas talvez não tenha tuario francez Luiz Ro,chet, que também fabri-
íicflla.uni. Cilra a de Pedro I, que eslá no largo do Rocio.

Desejando firmar a paz do Estado por effeito Ao discurso do orador do Instituto Histórico,
de um equilíbrio de forças pojiticas, o governa- "-'e onde partira a iniciativa para a execução da
dor paraense .tentou manter ali unia situação ^li< respondeu o Imperador: "As nações cn-
diftieil, que acaba ,dc -spr perturtiada. Dividido £!a>ndecem-se com as homenagens prestadas a
o Pará em tres partidos, .dos .quaes nenhum con- seus varões illustres. José Bonifácio de Andrada
Uva com o sr. Pméas, ,er,a interesse deste que c Silva é digno da veneração que lhe tributam os '
todos elles se guerreassem entre si, ou que '-"'asileiros, e eu lhe consagro como grato pu-
juneção de dois delles não produzisse uma força P.Wlo. "

política tão poderosa, que chegasse a constituir Frgue-se ,0 monumento na praça de S.- Fran-
unia séria ameaça ao seu governo. Os elementos C!SC0 <-'e Paula, e compõe-se de uma estatua pe-do senador Lauro Sodré e os últimos amigos destre, dc bronze, representando o grande pa-Uu ultimo governador vinham de ha muito se triola trajado a corte, lendo na mão esquerda
approximaudo, a ponto de ser quasi inevitável ° manifesto de 6 de agosto de i8j_>, cm que pro-unia fusão. Como, porém, foram justamente es- clamara aos povos a nossa emancipação politica,ses partidos os adversários que a candidatura ,e W» direita a penna com que o escrevera; apoia
de sr. Enéas encontrou no Pará, — pois o can- essa "'ão em livros amontoados numa cadeira
didato de ambos era o senador Lauro Sodré, c,e estylo grego. Ornam-lhe o pedestal quatro fi-
era, ao que parece, intento do cx-secretario do «uras allegoricas, symbolizando a Justiça, a Poe-
Exterior evitar essa juneção, ou, quando nada, sia, a Sciencia'e a Integridade, vasadas' também
amparar o P. R. C. do Estado, que lhe era e"i bronze massiço. A inscripção consta de seus.Miipathico, e podia perturbar os planos dos ou- »01"c c data da proclamação da nossa indepcn-
tios partidos, pelos elementos que este possuia deneia. A base cm que assenta o monumento éno Senado estadoal. de mármore rosa, do Monte Jura, e os degráos

Era, sem duvida, um plano hábil, e mesmo lou- da escada oclogonal que o circunda são de gr?.-¦vavel, pela paz forçada -.que produzia. Mas foi
deslruido honlem. Havendo quatro vagas.de se-
nadores, pleitearam-nas os dois partidos colli-
gados, c o P. R. C, sozinho. Se o sr. Enéas
tivesse conseguido fazer reconhecer dois conser-
vadores, ou mesmo um, poderia continuar, tal-
vez, a sua politica de equilíbrio, de independeu-
ria e de ordem. Era, porém, questão fechada dos
dois partidos çollágados tomarem conta dessa
fortaleza, o que effectivaniente aconteceu, com
o reconhecimento dos seus amigos, que o sr.
Enéas não ponde impedir.

K agora, com todas as forças nas mães dc
quem elle não as queria, está s. ex. vencido. Sem
mais uimf pedra para deitar no trilho dos par-lidos cólligados, sem um elemento político de
valor pára impedir o império dos vencedores
sobre a administração, o remédio, agora, é cur-
var-se á tyrannia partidária dos elementos \i-
ctoriosos, que aproveitarão, certamente, a op-
portunidade para tirar a sonhada desforra.

^ Com essa derrota da sua diplomacia, o sr.Enéas ha de ficar certo de que o governo doPará exige mais do que um ministro: é Iogívr
para embaixador, e dos mais finos...

v * *
A s olhos do chauffeur.
Y Se a classe dc conduetores de automóveis
lem contra si muito quem proteste e reclame;
muitíssimas vezes com razão, tem também a seu'favor quem a proteja e vele pelos seus direitos
e interesses com solicitude e carinho.

Realmente, não é só condeinnar o chauffeur
attribuindo-lhe, c só a elle. a culpa dos desastres
e accidentes, de que, se são responsáveis em da-das oceasiões, por impericia, desidia ou estupidez,
cm outras são apenas victimas.

Não é somente -com as medidas • policiaes derigor, contra os conduetores, que se ha de con-
seguir normalizar o trafego dos automóveis, quercomo " sport ", 

quer como elemento já agora es-
sénciál da viação nas ruas das cidades e nas es-
liadas dos campos.

Uma das questões que estão mais interessando

nito do Rio de Janeiro.

NA HORA 1)0 COCHILAR...
_ A propósito das excellcntcs Monoyraphias do

Serviço Geológico e Mincraloijico do Brasil
(vol. J), verificámos quanto é difficil precisarem termos portuguezes a nomenclatura de quasitodas as sciencias.

Unia das denominações que já parece fixada
e a de arenüe, para traducção do ingiez sundsto-r.i, e allemão sandslein, e francez grés.Sempre é melhor, em vez de grés, dizer-seiif.emte; e até essa expressão é muito mais clara.Apenas deveríamos variar um püllco a termina-
çao, dizendo e escrevendo arenito, como é ocaso de gràiiito.

Afinal, grés ou arenito ou arenito é, simples-mente, a areia quando tem aspecto compacto ouconsolidado. Em porluguez, porém, existe maisde uma expressão que convém perfeitamente aocaso, e e arcisco ou, se preferem, pedra araiscac pedra ansca, que significam a mesma coisa. Ohespanhol diz piedra amrísca. nas mesmas cir-eimistanciàs.
Não ha, pois, necessidade do vocábulo hybridocrânio ou arenite, que nem é latim nem grego,e pretdide ser as duas coisas.
Entendemos, po^s, que arci.sco ou pedra ariscaou pedra areisça é a traducção vernácula desuudstonc.
Ha também uma expressão archaiea, que se

pode rejuvenescer, é burgneiro, que significaareia calcarea ou areia consolidada pela cal, o queconvém a este caso. O vocábulo bnrguciro (latirmediev; (latimrai burgarium) está registrado rn, Subsi-dwjit Cortezao, c data dos primeiros documeu-tos da língua.
Ao sábio dr. O. Derby, que, entre nós, na ma-

gnifica Geologia, dc Branner, deu autoridade actermo arcmte, requeremos a revogação do vo-rabulo.
Se alguém ainda está acordado, apague a vela,
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eiprofere mais um notav
a sua acção no caso do Amazonas

¦

discurso

O SR. RUY BARBOSA — (Movimento geral
ie attenção) :—Sr. presidente, resolvi dar rcspos-
ta cabal, na medida das minhas forças, aos dois
honrados senadores pelo Amazonas, que me vie-
iam ao encontro a propósito do meu ultimo dist-
curso em relação á política daqúelle Fstado, tive
que esmerilhar velhos papeis, reunir documentos
t: proceder, pela minha parte, a uma investigação
que acabasse de me esclarecer a respeito da ver-
dade que se contestava ás minhas palavras. Dahi,
sr. presidente, a demora em pronunciar esse dis-
curso, que teria sido feito no dia inmicdiato, se
o seu objecto fosse unicamente redárguir aos
honrados senadores pelo Amazonas, por quem,
com surpreza minha e do mundo inteiro, me via
aceusado como um dos applaudidores do Lombar-
deio de Manáos.

Que me houvesse enganado no tocante aos ia-
ctos recentes no Amazonas, que, pela sua distan-
cia, pela situação tumultuosa e agitada da sua po-
lilica, pelas difficuldadcs notórias de esclareci-
mentos aos que se querem informar a respeito
dos factos ali occorréntes, se torna sempre diffi-
cil elucidar c apurar, natural c facilmente era
que eu pudesse ter sido enganado pelas informa-
ções em que estribava as minhas aceusações. Po-
diam os meus informantes não reunir em si ido-
neidade bastante para que nelles me apoiasse com
íicgurança.

Se o nobre senador se houvesse limitado a de-
fender os seus amigos, os seus collaboradores,
aquelles por cuja coliocação na política do Ama-
zonas s. cx. c um dos principaes responsáveis,
nada teria eu que estranhar, lira dever de com-
uuinhão c solidariedade a que s. ex. o honrado
Benador pelo Amazonas, naturalmente se não po-
deria furtar. Que, porém, o honrado senador,
exorbitando tão elamorosamente do circulo de pa-
trono dos seus amigos, se convertesse em aggres-
sor meu.para vibrar sobre a minha pobre indivi-
dualidade aceusação tão absurda e monstruosa,
não tem explicação nem excusa.

E' com pezar c constrangimento que entro no'
assumpto, porque nada mais ingrato de. que as
questões pessoaes, de que eslou acostumado a
fugir, principalmente em relação aos meus colle-
gas, membros como eu desta mesma assembléa.
Forçado, porém, pela necessidade inevitável da
legitima defesa, eu a farei completa, cabal, irres-
pondivel, apoiando-mc nos próprios documentos c
nos próprios factos onde o honrado senador pre-
tendeu ir encontrar as bases da sua aceusação
contra a minha pessoa.

Nunca me encontrei com uma arguição tão cia-
morosamente ingrata e mais absurdamente in-
justa. A tal ponto o era ella que eu me poderia
abster de responder ao nobre senador...

O sr. Alfredo P.llis — Apoiado.
O sr. Ruy Barbosa — Todo mundo por ahi me

fez justiça, ninguém poderia comprelierider que
na minha situação pudesse eu ter commettido in-
congruência tão flagrante, sem que essas varia-
ções das normas do meu rumo deixassem imme-
dlatarrientc de se sentir, acompanhada como é a
minha vida, em todos os meus passos, pela vigi-
lancia de adversários que nunca nada me per-
doaram.

Quando eu me levantei contra o bombardeio da
Bahia, quando em cinco sessões suecessivas do
Supremo Tribunal Federal pugnei pelos direitos
da justiça contra aquella violência, quando no
Viário de Noticias, folha que obedecia á minha
inspiração dia por dia ali a opposição se oecupa-
va ardentemente com estes factos, e ninguém se

lha se costuma ver no inimigo, o alvo de nosso
meio de aspirações, quaesquer que ellas sejam.

As leis da guerra são a astucia c a força; as
leis do tribunal são a lógica e a justiça.

O sr. Alfredo Fllis — Muito bem.
O sr. Ruy Barbosa — O honrado senador será

tini raio da guerra, eu sou um humilde apóstolo
da tribuna. Não tenho outras armas com que
me bata, senão o conceito dos que 111c ouvem,
senão a confiança dos que comungo commungam
na mesma opinião, senão a confiança geral dos
meus compatriotas. E' por isto que, sem espada,
venho cruzar as armas da palavra com o honrado
senador pelo Amazonas.

As minhas relações com a polilica daqúelle
Fsiado, sr. presidente, as minhas relações com o
governador daqúelle Estado, até hoje, nunca fo-
ram outras além das que se definem nas minhas
relações de patrono a cliente, como advogado do
Amazonas na questão do Acre c de autor dos três
pareceres ultimamente dados, a uma e outra par-
te, indistincla e imparcialmente, sobre circum-
stancias posteriores ao bombardeio de Manáos c
a elle alheios.

Com o sr. coronel Bittencourt; hoje foragido,
por felicidade sua, depois de esbordoado pela po

sabem que meu interesse político lhes é diame-
tralmentc opposto.

Quando o Congresso Federal, neste recinto, de-
liberou reconhecer presidente da Republica o
marechal Hermes, eu c. meus amigos havíamos
sustentado a inelegibilidade desse candidato, ha-
víamos sustentado a inferioridade de sua vola-
ção deante da minha, a nullidade dos votos sobre
os quaes estibavain suas pretencões.

Mas, uma vez pronunciado o voto do Con-
grosso,' quando entre meus correligionários havia
a opinião de que deviamos resistir pelos tribu-
naes, a essa decisão, a primeira de minhas de-
datações no meu manifesto, immediatamente pu-
blicado, foi que o caso jurídico estava termina-
do, que da sentença do Congresso não havia ap-
pcllação possível e que comquanto essa decisão
constituísse, a nossos olhos, uni esbulho, não ha-
via, conslitucionalinentc, neste paiz, appello de
qualidade alguma. F' isso o que eu decidi cm re-
lação rio Amazonas; foi nessas condições que eu
colloquei a decisão pronunciada no meu parecer.
Depois de ler mostrado a incoiistitucionalidade
dos actos da Assembléa Amazonense, (pie decla-
rava perdido pelo sr. coronel Bittencourt o man-
dato de governador, eu, lendo respondido nesse

litica a que elle ainda liontem servia com tanta! sentido a uma das partes, a pedido do sr. Jorge
devoção e lealdade; com o sr. coronel ISitten-
court as minhas relações são conhecidas. Come-
çaram ncsla casa, quando me oppuz á sua elei-
ção, defendendo a do barão do Ladario, cujo
mandato foi então reconhecido pelo Senado.

De então para cá a nossa mutua situação não
melhorou. Deste facto conservava aquelle emi»
nente amazonense, ao que me dizem, grave re-
sentimento.

Com o honrado senador pelo Amazonas, sr. Sil-
verio Nery, as minhas relações políticas até hoje,
tem sido absolutamente nullas — relações cíc
sympalhia por parle de s. ex. pura cpmmigp, co-
mo patrono do Amazonas na causa do Acre; re-
lações de consultante a propósito de um des-
ses pareceres por mim dados ha dois annos, c
nada mais, até hoje.

Com o sr. Jonathas Pedrosa, é que eram exa-
clamente reaes, antigas c affecluosas as nossas
relações de correspondência. Conhecidos e compa-
nlieiros desde os tempos escolares, essas relações
não se quebraram nunca até os últimos dias da
eslada aqui do actual governador do Amazonas,
que, antes de partir, me honrou com uma das
suas visitas.

No caso de que se traia, sr. presidente, entro
com a mesma insuspeição, com a mesma impar-
cialidade, com a mesma independência de que me
julgavam capaz, 110 Amazonas, os políticos de um
e outro lado, ha dois annos, quando uns e outros
egualmentc me consultavam sobre o mesmo caso,
çonsiderando-me todos incapaz de, numa rcspos-
ta, falsear a justiça a que uma e outra parte
1 irei endiam.

Antes de entrar propriamente no exame desta
circumstancia, permittir-me-á o Senado reme-
morar as palavras do honrado senador pelo Ama»
zonas para que a resposta lhe vá exactamente
nas águas." Uma das coisas que me surprehendcram, dis-
se o honrado senador pelo Amazonas, na posi-
ção que assumiu o senador Ruy Barbosa, ante-
hontem, referindo-se aos acontecimentos oceorri-
dos ultimamente 110 Amazonas, foi a attitude con-

de Moraes, respondi á outra parte, a solicitação
do honrado senador pelo Amazonas, o sr. Silve»
rio Nery, que, dessa deliberação da Assembléa
Estadoal, embora nulla, embora irrita, embora ju-
ridicauienle sem fundamento nenhum, não havia
recurso constitucional ou legal, já no governo do
Estado, já 110 governo da União.

Peço licença aO Senado para proceder á leitu-
ra de uma parte do parecer que dei ém respos-
ta aos quesitos do sr. Silverio Nery.

Ao meu discurso pretendo appcnsar tanto esse
parecer como o parecer dado cm resposta á con-
siilta do sr. Sá Peixoto, um e outro na sua in-
tegra.

Mas não posso inflingir ao Senado o supplicio
da sua leitura toda, entretanto, chegarei em to-
do o caso até onde seja necessário para o contra-
pôr ás affirmativas do nobre senador tu-lo A na-
zonas, o texto expresso das minhas opiniões, mo»-
trando-lhe nellas mesmo e em phrases literaes,
fundamentada vehementcmenle, a condemnação
do bombardeio de Manáos.

E' este o primeiro dos pareceres a que se re-
fere o nobre senador pelo Amazonas. Dizia eu:

" Procurado ha 8 ou 9 dias em minha residen-
cia pelo sr. senador Jorge de Moraes que se em-
penhava em ouvir a minha opinião como júris-
consulto sobre o caso do Amazonas, e tendo-lhe
então manifestado o meu juizo quanto ap caracter
jurídico do acto do Congresso desse Estado que
condenmei como inconstitucional, não julguei de-
ver escusar-me ao pedido, que depois mandou-
me fazer, de reduzir á escripta a opinião que
verbalmente lhe expuzera.

Divulgada a minha acquiescencia, de que não
havia motivo, para guardar reserva, chegou-me
ás mãos a carta do sr. senador Silverio Nery, ex-
primindo, por sua parte, o desejo de saber a
minha maneira de pensar acerca de outro aspe-
cto jurídico da questão, que na primeira cônsul-
ta não fora considerada".

Essa missiva reza:
" Constando-nos que o exmo. sr. senador Jor-

ge de Moraes pediu a v. ex. uma consulta, em re-

via de recurso para terceiro poder: o judiciário.
Mas existirá?
As attribuições do ,poder judiciário, 110 seu

órgão supremo, o Supremo Tribunal de justiça, es-
tão definidas no art. 76 da Constituição do Ama-
zonas. Segundo elle, a esse tribunal compete:

1" — Decidir os conflictos de jurisdicçáo entre
as autoridades judiciarias c entre estas c as ad-
ministrativas;

2° — Processar e julgar o governador c o vice-
governador, nos crimes communs, os secretários
de Estado nos de responsabilidade somente sua, de
conformidade com os preceitos desta Constituição,
bem como juizes de direito nos crimes de re-
sponsabilidade;

3° — Conceder habeas-corpus, com recurso para
o Supremo Tribunal Federal, nos casos previs-
tos pela Constituição da União.

Cabe a hypothese em alguma destas categorias."
Mostrei, estudando-as uma a uma, que, não ex-

istindo na Constituição amazonense um tri-
bunal de recurso para o acto do Congresso da-
quelle Estado, que declara perdido o mandato de
governador, suscitava-se a questão de saber se este
recurso existe na ordem dos poderes federáes.
Eis a face da questão para a qual vos peço especial-
mente que attendais, porque é precisamente aqui
onde poderia caber a hypothese da intervenção, que
se me attribuia o pensamento de insinuar o que eu
neste caso, peremptoriamente declarei, como os
nobres senadores vão ver, absolutamente impôs-
sivel.

(Lê) — "Tampouco se accommoda a espécie á
terceira classe de questões ali submettidas ao co-
nhecimento da Justiça. Nesta cláusula, com ef-
feito, do art. 76, a Constituição do Amazonas ado-
pta o principio da Constituição Federal, adinittin-
do o habeas-corpus, nas mesmas condições em
que esta o admitte.

A regra da Constituição Federal em matéria
de habeas-corpus é geralmente amplíssima. Man-
da ella "dar-se habeas-corpus sempre que o in-
dividuo soffrer, ou se achar em eminente perigo
em soffrer violência, ou coacção, por illegalidadc
ou abuso do poder". (Constituição da Repu-
blica art. 72, paragrapho 22).

Mas, por mais lata que seja esta forma, eyi-
dentemente não abrange os casos dessa especia-
lidade, cujo supremo caracter politico sem du-
vida nenhuma os afasta da orbita de acção da
Justiça."

Perdão. Não era essa precisamente a parte
que eu queria ler aos honrados senadores. Nesta
parte me oecupo eu ainda em demonstrar que
nem por meio do habeas-corpus solicito ao tri-
bunal do Amazonas, poderia haver, na hypothese,
recurso para a situação de que se tratava na es-
pecie da consulta.

Mas depois de ter liquidado este aspecto do as-
sumpto, passava assim a examinar o ponto de
saber se seria possível encontrar esse reraedio_ na
competência das autoridades federáes. K' disso
que se trata aqui:

" Da resolução que a tal respeito ado-
ptar, já vimos que, na csphera dos po-
deres estadoaes, não se conhece nenhuma
auteridade com jurisdicçáo constituicional
para examinar e corrigir os erros ou des-
mandos. E, se tal autoridade não se des-
cobre na csphera dos poderes estadoaes,

ir cie incongruência, rçiem-,1 ,,
:ssc"^'fyoidcto' o f bombardeio''"'

OS M ASS LINDOS.. ti! MU

brando que eu houves
ilc Manáos.

Graças a Deus, sr. presidente, na minha vida
publica, tão longa, tão accidentada, c lão pouco
ícliz, tudo teria eu perdido, em tudo poderia eu
ter desmerecido, mas uma coisa eu conquistei e
está firmada: a convicção geral dos meus patri-
cios e.m relação á integridade, á invariabilidade
do meu rumo politico em favor 'das idéas de li-
herdade e justiça.

Vozes — Muito bem.
O sr. Alfredo Fllis - - V. ex. é considerado

pelo paiz inteiro como um apóstolo da justiça.
O sr. Ruy Barbosa  Se houvesse applaudido

o bombardeio de Manáos, não só os meus adver-
snrios, mas os cidadãos todos teriam o direito
de vergastar-me o rosto, com a recordação dessa
incongruência atroz; não seria digno da confi-
anca com que tenho sido honrado e com que
ainda agora me estão honrando. Eu teria, sr.
presidente, se assim tivesse procedido, fugido á
essa fidelidade política em que toda a minha repu-
lação se tem firmado.

Não possuindo outro patrimônio nem outra
defesa, outro valor perante os meus concida-
dãos, eu teria arruinado essa defesa, eu teria àrii-
quillado inteiramente esse valor, se íue tivesse
um dia collocado cm communhão com os que,
por amor do interesse politico, hoje desta, amanhã
daquella natureza, se julgam com o direito de ser
a lei e a Constituição, de abolir todas as consti-
tuições e todas as leis, para não conhecerem se-
não a do seu. arbítrio, a da sua vontade, e dos
seus interesses, (apoiados) porque este ó o cara-
fter geral da politica dos bombardeios!.

A exploração da força arjssatfa
Senhores, aqui, ali ou acolá, onde um desses

factos se der, não hesiteis, existirá ura falsário,
e monstruoso interesse, apoiàndo-se na força pu-
blica, desprestigiando-a, desihoralisaiido-a c inimi-
sando-a com o paiz (apoiados), para 110 dia se-
guinte vir ¦— como ha pouco ainda me aconteceu

- ainda por cima collocar como inimigos do
Exercito, da farda e indignos da defesa' da honra
nacional, aquelles que se indignam, c, justamen-
le, por verem a força publica, o Exercito, os
encarregados da defesa da honra nacional, expio-
rados pelos politiqueiros de todas as castas.

Vozes — Apoiados., (Palmas nas galerias).
O sr. presidente — As galerias não podem dar

-ignal de assentimento nem de reprovação ás
discussões travadas neste recinto.

O sr. Ruy Barbosa — Minha opinião, graças¦ Deus, tem seguido um rumo lão constante c
tão invariável qtie, de ante-mão, uma vez que
surja um caso destes, os meus concidadãos sabem
com certeza qual será a minha opinião, o meu
conselho, a minha altitude. Ninguém jamais se
enganou, nem jamais se enganará a esse respeito.

Posso eu, na apreciação dos factos, errar, po-
de-me faltar mesmo o rumo nas applicáções das
idéas, mas o falsear na devoção aos principios,
emparelhar-se com os exploradores das situações
oppressivâs, defender actos de prepotência, de
illegalidadc c de força, intrica o fiz; Não o faço c
Deus ha de permittir que eu não o faça emquánto
cm mim restar um pouco de consciência e algu-
ma coisa desta scentelha de senso moral, que deve
ser para nós todos a única razão que (orna a
existência digna de ser vivida.

Perdoe-me o honrado senador pelo Amazonas.
S. ex. é um militar politico e de todos os poli-
ticos, o político militar, c, por via de regra,
naturalmente, na maioria dos casos, o mais apai-
xonado, o mais aggrcssivo. As suas opiniões, a
suas altitudes, a ausência de senso jurídico cm
que não foi educado, o predispõem para ver nos
seus adversários, o mesmo que no campo da bala-

os para passeios,corridas,concertos,
theatros e bailes, acaba de receber de Paris

NASCIM
OUVIDOR,

traria aquella que s. ex. leve quando, não ha
muitos annos. se deu o bombardeio de Manáos.
Nessa oceasião s. ex. nenhum protesto fez con-
tra aquelles graves .acontecimentos; ao contrario,
posso dizer, que directa ou iiidirectamente, s. cx.
apoiou aquelles. factos anormaes.

Ivsscs acontecimentos, continua o honrado se-
nador, como se sabem, foram provocados pelo
facto de não querer o coronel Bittencourt, que
havia sido destituído do cargo de governador
pelo Congresso, passar o governo ao vice-goverria-
dr do Eslado.

Nessa oceasião, o senador Ruy Barbosa con-
cordou com esses factos, e assim se manifestou
cm uma resposta dada á consulta feita pelo sr.
senador Silverio Nery".

Será verdade que eu concordasse com esses fa-
ctos nessa consulta? Será verdade que, nessa
consulta dada ao sr. Silverio Nery, eu liou-
vesse apoiado o bombardeio de Manáos c os
que dclle decorreram ?

Não é verdade. A leitura, que, dacpú a pouco,
farei, dessa consulta, mostrará o falso testemu-
nho, que, contra mini, s. cx. levantou, nesta
easa.

(Le)': "A situação do sr. Sá Peixoto — con-
li mia s. cx. — íoi nesse documento esclarecida
e creio que s. e>c. lambem não concordou com os
actos do Congresso, dèstitiiindo-o do cargo de
vice-governador. O sr. senador Ruy Barbosa não
apoiando o primeiro não apoiou o segundo cies-
ses actos, declarando mais que não podiam as
autoridades federáes apoiar semelhante destitui-
ção. »

Acosisulía cio sr. Sá Peixoto
A leitura da consulta dada ao sr. Sá Peixo-

to mostra que, de accordo com os outros júris-
consultos aqui ouvidos sobre o.assumpto, meu
parecer foi não que o governo não podia apoiar
aquella situação, mas que os aclos daquella si-
Inação eram juridicamente índios c não se im-
punham ao respeito das outras autoridades.

Nunca insinuei, nunca aconselhei ao governo
intervenção de espécie alguma em favor do sr.
Sá Peixoto, do sr. .Silverio Nery ou do sr. coro-
riel Bitclncourt. Sustentei, 110 caso do sr. Sá Pci-
xoto, com argumentos, que o honrado senador
pelo-Amazonas não é capaz de contestar, susten-
lei que, nullos, radicalmente ntillos, material-
mente nullos, os actos, do Congresso do Amazo-
'nas não tinham base jurídica sobre a qual se
pudessem sustentar. Ouvido sobre uni caso júri-
dico, não tenho interesses ipòliticos; sou um
juiz, que sentencia com a sua consciência. Esse
juízo me tem feito sempre meus adversários, os
adversários mais diametralmente oppostos, soli-
citando minha opinião jurídica em casos onde

USEI 
~SO'TsflBllO IGMOHiO
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lação ao acj,o do Congresso Legislativo do Ama-
zonas que votou a perda de mandato do gover-
nador do mesmo listado, vimos também rogar
a v. ex. se digne permittir-nos que lhe dirija-
mos a consulta junta.

Claro está que a minha annuencia ao primei-
ro consulente me obrigava a não dcsaltender
ao segundo. Interpellaclo como jurista sobre o
mesmo assumpto pela outra parte na contenda, eu
não podia negar-me a dar, no tocante á sua se-
gunda face, a solução que a minha consciência
offerecesse com a mesma imparcialidade, a mes-
ma franqueza e o mesmo desinteresse, com que
em relação á primira me pronunciara.

I
Na consulta do senador Silverio Nery, primeiro

quesito, versa exactamente sobre a matéria que
encerrou a consulta do senador Jorge de Mo-
raes: a legitimidade, perante a Constituição ama-
zonense, do acto do Congresso Estadoal, que de-
clarou vacante o cargo de governador.

Fssc quesito se formula assim:
" Fm face do art. 43 c mais disposições da

Constituição do Amazonas que tenham relação
com o caso, é jurídico o acto do Congresso Le-
gislàtivo daqúelle Estado, que considerou perdi-
do pelo coronel Ribeiro Bittencourt — o cargo
de governador?"

Vem vv. cxx. que nessa interrogação não era
eu consultado sobre o bombardeio de Manáos,
mas sobre a situação jurídica do caso Bitten-
court em relação ás leis c a Constituição do Ama-
zonas.

(Lê) —¦ " O acto do Conugrcsso do Amazonas,
a que se alludc, é inucgavcliucntc contrario ao
art, 43 da Constituição do Amazonas, bem como
ás outras prescripções da lei orgânica do Es-
tado, que com o assumpto se relacionam. E o
que supponho haver demonstrado cabalmente, na
argumentação que deduzi, respondendo com o meu
parecer anterior á consulta do sr. Jorge de Mo-
raes. Seria ocioso repetir a elle pois me re-
porto, juntando a este o meu parecer como parte
integrante do seu contexto, em resposta ao pri-
meiro quesito, uma copia daqúelle á consulta pre-
ccdenle. . Ali verá o consulente respondidas com
o 'preciso desenvolvimento, as razões cm que me
firmei para sustentar, como sustento, que a deli-
beração do Congresso do Amazonas viola a Con-
stituição do Estado.

Mas, o segundo quesito põe a questão em um
terreno absolutamente diverso. O que. nelle se in-
q.uire é o seguinte: Dos aclos do Congresso do
Amazonas sobre este assumpto ha recurso para
alguma outra autoridade? Algum dos poderes da
União lem faculdade para intervir 110 caso, apre-
ciando, annullando ou reformando os actos da-
quellâ assembléa, a tal respeito? Aqui já se não
trata de pesar e qualificar a incorrecção do acto do
Congrewo amazonense,de le verificar que discuti a
inconstitucionalidade, mas de saber se delle ha
recurso na ordem constitucional do Estado ou da
União. Havel-o-á na ordem constitucional do Es-
lado? Afigura-se-me que não. A Constituição do
Fstado não reconhece mais que três poderes: o
legislativo, o executivo c o judiciário (art. 7).
Logo, correndo a pendência entre o Congresso,
que exerce o poder legislativo (art. S°), e o go-
vernador, cm que reside o executivo (art. 36o), da
resolução daqúelle contra este só poderia existir

muito menos se poderá encontrar na dos
poderes federáes.

Não têm os poderes federáes aptidão ai-
guina, quer se lhes estude a posição 110
systema do regimen, quer se lhes analysem
as attribuições da enumeração constitucio-
rial, para emendar as demasias e incorre-
cção dos poderes estadoaes na applicação
das leis ordinárias ou orgânicas dos Es-
tados. As leis de cada Estado, c a Con-
stituição que o rege, tão interpretadas, tão
soberanamente pelos poderes estadoaes,
quanto á Constituição e ás leis da União
pelos poderes federáes."

Sc quando a aplicação das primeiras entrar em
colisão com as segundas e para as autoridades fe-
deraes se abrirá aos prejudicados o caminho dos
recursos contra os excessos das autoridades es-
tadoaes. Ora, nem a Constituição, nem as leis fe-
deraes soffrem mossa, leve que saje, com o des-
acerto c a injustiça commettida pelo Congresso
de um Estado em entender e executar errônea e
injustamente as normas da sua Constituição, quan-
to á vacância das funeções de governador e á
perda por elle do seu cargo.

Em seguida, apoiando-me nas disposições do
art. 6* da Constituição, continuava eu a minha
demonstração:

" Não ha sentença ou leis federáes, cuja cx-
ecução neste se tenha de assegurar, tão pouco
se nos offerece a emergência de reprimir uma in-
vasão estrangeira ou internacional. Longe cs-
tanios egualmente da oceorrencia contemplada no
3o item da enumeração constitucional ; porquanto
a funeçáo de restabelecer a ordem c tranquilli-
dade interior nos Estados está subordinada á
cláusula de "Requisição dos respectivos governos"
e não se pode considerar juridicamente como re-
quisição do " Governo" de um Estado o appello
dirigido á União por um governador que deixou
de ser, tendo no Congresso este exercício delle,
justo ou injusto, correcto ou incorrecto, das suas
attribuições constituicionaes, pronunciado a vaga
naquelle cargo. Ainda menos, emfim, se poderia
allegar como pretexto de interferência federal,
que elle se realize " para manter a forma repu-
blicana federativa". Obvio é que a forma repu-
blicana federativa nada tem que ver com o bom
ou mão uso da attribuição dada ao Congresso de
um Eslado, pela Constituição respectiva, para co-
nhecer das circumstancias em que o governador in-
corre na privação do seu mandato."

E depois de varias considerações 110 mesmo sen-
lido, conclui eu:

"Na" A espécie a differença está naturalmen-
te resolvida, não pela attitude popular, nem
pela da justiça estadoal, cuja intervenção não ca-
beria 110 caso, mas pelo próprio acto du legisla-
tura do Estado, que, sendo praticado no exercício
de uma attribuição conslntucional sua, não tòcá | pediente está terminada.
aos poderes federáes o examinar se foi correcta ou I O sr. Ruy Barbosa  I
incorreclamenle entendida, opportuna e le- j ção da hora.

gitiniamentc ou illegitima e inopportunamente
exacto."" O que iria directa e violentamente de encon-
tro á garantia da "forma republicana federati-
va", que a nossa Constituição pretende assegu-
rar, c a hypertrophia dos poderes da união pelo
opportunismo das concessões suecessivas á sua
tendência absorvente medeante as quaes se ima-
gina converter o governo federal cm interventor
continuo da vida constitucional do Estado..."

Eis. srs. senadores, a minha opinião dire-
cta, contrastando com o espirito de intervenção
federal no governo e economia dos Estados; c,
apoiando ainda esta opinião, insistindo ainda
nella dizia:" Não é forjando theorias acpmmodaticias para
cada embaraço constitucional que havemos de
consolidar a situação do nosso difficilimo regi-
men. Não é desnaturando-o sem o reformar,
que o havemos de o escoimar dos seus defeitos.
Não basta sympathizar com a politica de um go-
verno Estadoal e aborrecer a de seus adversa-
rios, para legitimar a ingerência do governo fe-
deral em soecorro de um lado contra o outro".

Esta me parece é a prova da imparcialidade da
justiça c da União nas relações entre o governa
federal c os governos Estadoaes.

Mas, depois de firmar estes principios, que nv*
seriam entre nós contestados se os interesses não
prevalecessem constantemente ao direito, terini-
nava, eu, srs. senadores, a propósito do bom-
bardeio, pronunciando-me aberta c íorleinen-
le contra este caso. Vão os nobres senadores ou-
vir o modo porque apoiei o bombardeio de Ma-
náos.

"Essas intervenções, para se autorizarem, tem
de exhibir os títulos em que se apoiem.

O bombardeio de 11 auáoo
Certamente o bombardeio de Manáos, a deposí-

ção do governador pelas armas federáes são cx-
treinos de anarchia e sclvageria, cuja explosão
inesperada, nos acabrunha. Longe estão do poder
arcar com as suas legitimas funeções c as suas
responsabilidades naluraes os poderes da União,
a cujos hombros agora se pretende ainda so-
brepõr a carga da tutela dos Estados. Certamen-
te, digo, esses dois atlentados que assombraram
o paiz e revoltaram a opinião publica, exigiam a
reparação immediata, de que os primeiros actos
do governo federal parecem indicar haver elle
comprehendido a necessidade".

Eis aqui, senhores, como nos próprios do-
cumentos exhibidos pelo honrado senador amazo-
nense existem provas do meu apoio ao bombar-
deiamento, o qual eu vehementcnicnte condem-
nei. (Apoiados).

Que mais quereria o nobre senador, que mais
quereria o Senado, que mais poderia alguém
neste mundo querer em phrases enérgicas, vi-
bantas e calorosas para condemnação desse
acto ?...

O sr. Alfredo Ellis — Para demonstrar a sua
revolta.

O sr. Ruy' Barbosa—... para demonstrar a mi-
nha revolta, a minha repulsa a esse acto que eu
qualifico como extremo de selvageria c de anar-
chia, que eu disse ter assombrado o paiz, re-
voltando a consciência nacional ?—(Muito
bem). A não ser que me quizessem obri-
gar a romper numa dcsconipustura de mer-
cado contra os políticos envolvidos nesse
acto, eu, sr. presidente, não tinha no vocabulário
da tribuna, no vocabulário da imprensa phrases
mais enérgicas, expressões mais decisivas, meios
mais francos e mais absolutos para condemnar
aquelle attentado.

Vozes — Muito bem.
O sr. Ruy Barbosa — Note mais, entretanto,

v. ex., sr. presidente, notem os honrados sena-
dores que essa opinião era dada cm resposta a
uma consulta na qual eu não era interrogado em
relação ao caso do bortbardeio; tal era, porém,
a vehemencia, a exhuberaucia das minhas con-
vicções a esse respeito que, rompendo pelas pra-
xes usuaes, em vez de me limitar a responder
estrictamente a questão do meu consulente, eu
me adeantei para, com desagrado seu, pronun-
ciar-me contra o bombardeio de Manáos. Ao
consulente não agradou, não podia agradar, na-
turalmente, esse resposta, rpie não correspondia
a nenhuma de suas perguntas, mas eu ali a inseri,
eu ali a mantive, a despeito de tudo, não me
prestando a dar o meu voto, naquelle assumpto,
sem que a minha responsabilidade ficasse expres-
samente resalváda em termos formaes, num tópico
daquella natureza.

Passando agora, sr. presidente...
Eu podia terminar com o que está dito.
O sr. Alfredo Ellis —¦ A resposta não podia

ser mais cabal.
O sr. Ruy Barbosa — Podia eu terminar aqui

o meu discurso, porque, senhores, de um modo
tão franco,' tão categórico, estava enunciada a
minha opinião relativamente, ao bombardeio de
Manáos, que. nunca, ninguém mais teria o direito
de me indigitar como o seu apoiador, nem de dar
a palavras minhas, ulteriormente proferidas ou
escriptas, sentido qtie se prestasse a expressão
de uma idéa opposta aquella nesse documento'enunciada em termos tão precisos e terminantes.

Acaso, no outro parecer, no parecer posterior-
mente dado em resposta á consulta do sr. Sá
Peixoto, approvei eu o bombardeio de Manáos?
Existe nesse parecer alguma phrase, alguma ex-
pressão, algum período capaz de ser torcido para
fazer delle. deante do espirito de alguém, o sen-
lido que ás minhas palavras quer attribuir o
nobre senador pelo Amazonas ?

Não quero fatigar o Senado, relendo os tópicos
por s. ex. mesmo aqui lidos. Em nenhum desses
tópicos ha coisa nenhuma que diga respeito ao
bombardeio. Todos clles são phrases arrancadas-
pelo nobre senador, a canivete, do organismo de
uma deducção lógica, na qual o meu objecto era
a demonstração jurídica de um caso legal sub-
mettido á minha apreciação de advogado. Por-
que, devo dizer ao nobre senador pelo Amazo-
nas,_ nós juristas, nós os advogados, não somos
os instrumentos mercenários dos interesses das
parte. Temos uma alta magistratura vão eleva-
da, quanto os que vestem as togas, presidindo aos
tribunaes; somos os auxiliares naturaes e legacs
da justiça, e, pela minha parte, sempre que deante
de mim se levanta uma consulta, se formula uni
caso jurídico, eu encaro-o sempre como se fosse
um magistrado a quem se propuzesse resolver o
direito litigiado entre as partes. Por isso não
corro da responsabilidade, senão quando a minha
consciência a repcllc. E ainda quando o meu pa-recer possa favorecer aos interessçs dos meus
adversários, se a minha convicção está firmada¦no fundo da minha consciência, não hesito um
momento em manifestal-a, aproveite ella a quemvier a aproveitar. E' por isso que muitas vezes
não tenho hesitado, mesmo em compromettef-me"-
cm situações políticas, adoptando-a, na defesa/dor
adversários e assumindo em favor delles a?:inicia-'
tiva dos recursos legaes, com desagrado c oppo-
sição, muitas vezes, da politica e dos amigos a
que me acho ligado.

O sr. presidente — Peço licença para inter-
romper a v. ex., ponderando que a hora do cx-

requereria a proroga-
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O IMPARCIAL
DOMINGO, 7 DE SETEMBRO DE 1913

ü sr. presidente --- O sr. senador Ruy Barbosa
requer prorogação da hora do expediente. Os srs.
que approvam o requerimento de s, cx., queiram
levantar-se. (Pausa).

Foi approvado.
Continua com a palavra o honrado senador.

O parecer soüre o casa tio toa.íffl&as

dizer
these
luicã

que
foi i

minha resposta, reduzida a sua
'• A meu ver, subsiste até á Consti-
tado, o antigo systema de julgar

O sr. Ruy Barbosa .pelas antcccdencias o estipendio, que se

confiado pelo artigo 40 da Constituição tle 1895,
a um tribunal especial, depois tle resolvida por
dois terços dos membros do Congresso a pro-
cedencia da aceusação.

(Lendo) Para mim tenho, pois, que, emquan-
do Senado, se não puderlo, por inexistência

Cpiistituição,,

o sr. Ruv üarbosa — Quando se me offcrcccu,
pois, a exame, o caso tlcscripto na consulta Sá
Peixoto, não tive duvida nenhuma em eorrespou-
'der com o meu parecer jurídico aos quesitos- que
ae me formularam. Não podia haver. na. hyjiothe-
se, caso mais simples, espécie jurídica mais clara,

Por 11111 acto do^Coiigressó do ¦Amazonas, o vice- udção clc 1893 ".

presidente Sá Peixoto recebera uma licença dei |-', aqui está, senhores, cpiim
v sfjs nices paráVc'ausentai' do Estado. Como essa , ,„„ ,nUro modo,, involuntariamenl

*i' licença não fixasse rénipo, não -fixasse a epocha ; ra que se venha hoje dizer que entre os amigos cio

emeiue deveria começar a. ser gosada.cntrou no seu : bombardeio clc Manáos sc acha mscrspto o meu

gosoo beneficiado quaiido as circumstancias lhe I humilde nome. '

nermittiram Enlão; intervindo na c'sp'e.cie, o mes- j Temos, emfim, o tilluno (|uesito. na _ resposta,
mo Congfèso" d(i listado declarou que o vice- j o qual „ nobre scnãdor"pc)o Amazonas 101 buscai

iiresidciue Sá Peixoto íiã\ia perdido o cargo por , „ trecho com que suppoz .ter apoiado a sua

se haver ausentado cio Amazonas schv 'licença | affirináliva aceusatoria a minha pessoa.
(.) quinto quesito c ultimo c o seguinte:

lies. j (Lê) " A deliberação tomada pelo Congresso

tle sua vida, pela linguagem dos amigos- que 0
cercam, pela altitude do partido a epie elle per-
tence, pela opinião da imprensa .pie elle 111-
spira. Ora bem; havia nesta terra um orgao tle
publicidade, o "Diário de Noticias , arlavez do
qual todo o mundo conhece a minha co-responsa-
bili.lade, a minha solidariedade, cujos actos. cujos
cscriplos, cujas opiniões todos os dias sao n:<b-.::

dos como actos, como opiniões, como

te fixasse; direito era meu
cadeiras para que eu

viéssemos dcbbe-

vice-

cscri-

Tribunal federal, > quando um dlos mais egre-
•1 offoii-o a ordem indiciai estabelecida, para tados como

esses¦crimes de responsabilidade, nos qii.aes me pios. meus, e ainda ha poucos dias, 11,0 Supremo

parece incidido'o de abandono do cargo de go- ''tribunal F
vèniadbr ou yicè-gnvcrhador, pelo artigo $?, da ; rios membros chupiell

, ordciianra no art. 49, 
'da Consti- a um discurso meu, recordava .1 justiça que. eu,

i pelo "¦Diário de Noticias" lhe havia feito quan-
se -tratou do bombaredio da Bahia.

de reclamar também essas
e meus correligionários aqui
rar.

Mas, sco fizesse, com certeza o nome
presidente desta casa se opporia a que tivesse-
mos estas cadeiras, estas luzes, a que os seus
empregados, os serventes, os contínuos e os se-
cretarios desta casa Ciinccionassem como tiuic-
cionarios de minha Convenção, de meu Farticio.

E ('¦ por isso que, aproveitando a oceasião
¦suscitada pelo honrado senador /pelo Amazonas,

Â cidade dos
esmagados

n alta corporação respondia eu articulo o meu protesto. E, para que <-!lc
que, de um modo preciso, aqui definido, nao
acabarei este discurso, sr. presidente,, sem eil-
viar á Mesa uma indicação para a reforma do

esses abusosque

legal
Os (iuesitos; formulados ha consulta, Iodos. .

Ciravám em ibrnV deste eásd, 'todos elles tinham | do Amazonas, na sessão ele 15. de dezembio de

por unico'objecliv.v resolVcl-u. 'Xão me cabia a ,0,0. está no'caso clc ser respeitada pelos outros

irim como iurisla, naquella hypothese, outra ; poderes do hslado c da União.
ca .1 as do Perante a Constituição do Ama- i Senhores, sobre este assumto. ha sete paginas

zonas nêrahic 
'as' 

leis do Amazonas, perante' escriplas, onde eu demonstrei, com as minhas -foi-

as cireu,Maneias 'do cítsb 'Sá Peixoto'; responder | ças de homem versado no exame dessas coisas

í ra ,,« orno deste caso, todos elles linha por | a iiisustenlabilidade absoluta do acto elo Congr

pu tambctni por! do se tratou ,
,'tc contribui pa- ¦! Pois, beíii, percorram os'.honrados senadores-m Regimento da Casa, paia1 

paginas do Diário de Noticias e ahi o verão fia- | Juli.ro. se nao repilam
gellando, com a vchcmcncia da linguagem, da op-
posiçáiv ardente, dia por dia, desde que clle se
produziu, o bombardeio de 'Manáos.

O sr. Alfredo Ellis -— Desta tribuna formulei o
meu protesto contra o bombardeio.

(.) sr. Ruy Barbosa — Não o formulei desta tri-
buna porque já havia feito'pela imprensa.

O sr. Alfredo Ellis — Apoiado.
f) sr. Ruy Barbosa — Do mesmo modo não tive I individualidades, políticas

oceasião ele me manifestar, tle àrticfílar protesto j fàçcões.
solemne e immediato conlra a oecupação militar |. g ^ deixo minha indicação, para
elo Rio ele janeiro, sem que ninguém naquellç Es- ' ' ' '"

hoie se

le

Se o Senado não se dignar de approvar nu-
•nha indicação, eu terei de propor, em seguida,
outra, para que este recinto não continue a ser
aproveitado para uso elas convenções de 11111 par-
tido; requererei .pie clle seja posto de aluguel,
para iodos os outros, que delle sc queiram ser-
vir:

Sá Peixoto liaria Vúi nao perdido as funeções, o
mandato de • vice-piésiden.e daquelle Estado.

Ora, srs. senadores, eis 'tfque eu _ respon.-
di, e teria respondido, outro'qualquer .iiiriscousul-
to, sem cogitar de 

'fclíber dos interesses pelos quacs
elle, o vice-presidente :Sá-Peixoto, se achasse, re-
lacionado cóm o'bombardeio de' Manacs,' aliás an-
terior.

JJcm; foi o que eu fiz, como' fizeram, outros
jurificonsullos 

'desta 
terra, nada políticos, ouvi-

dos sobre ó.asstimpto, e que foram unanimes em i
se prontiirciar do mesmo modo por que eu me
havia prilluViiciado.

E eu desafio a que o honrado senador por
Amazona') possa encontrar tres eu qualro júris-
consulteis; realmente taes. homens Íntegros c com
a scienciá' dá ieii qüe,1 ouvidos sobre o caso, pos-
sam dar resposta diversa.

Xão pqsso ler ao Senado um parecer ele oito i
•u dez paginas, fal-o-çi publicar, integralmente,
em appciid.iec ao meu discurso: mas convém que |
o Senado tenha, an menos, noticia elo objecto dos '

quesitos para. que possa, desde já. formar juízo j.sobre o alcance da resposta.
O primeiro quesito era.:—-."Vigorava ainda a

i,! de novembro de loto o dispositivo da lei nu-
mero 18; de 4 de março, ele 1910 :

A Constituição: Amazonense de 17 de agosto
de i8c;5 estaluia.no art. 44. P"ir'1 " governador
do Estado. ,a obrigação de residir na sua capital
não se podendo retirar delia sem licença, do Con-
gresso, a epiein.' ailteriormenle; .110 art/ -'y, 11. 10,
conferia a attribüição de'" conceder ou negar li-
cença ao governador ^ Eslado para sahir do
mesmo"..

Quanto ,ap A'ice-gover,iridor, porém» a Uu raspei-
tocada absolutamente dispunha,,.

Donde evidentemente se conclup (pie sob. essa
Constituição nem o viee-govesrnador era obrigado
a residir.11a capital do Estado, neuí para se au-
sentar deste - havia mister licença do Congresso.

Todavja não sei se por.iniciativa çleslc-ou-a,re-:
querimento do vicc-governaclór a lei cstadoal nu-
mero 18, ele 4 de piarço de,-1010, estampada., ao
outro dia. no Diário Official', do Estado,' conce-
deu. no seu art. 10." Ao dr. Antônio Pereira de Sá Pcixpto. vice-

governador do listado. seis: mezes tle licença'para
trataíiieiito' de sua saúde,' dentro ou fora do paiz,
com direito" a percepção do subsidio e representa-
Vao .„'.',"' 1;

Ora. tuna lei 
'não cessa de existir, senão :¦

1"—.. .1.. .ou mediante a sua 
'; 
revogação por

outra letTh-
2" ,,.(¦;. .ou. sc ella V: transitória,-em- sé yen-;

cuido o ^'l:mo,,Afccj^cÍQ"-pu natural, da sua du-
ração; ••?.&!&V'-" 'V '¦ . .

3U—,.. 1 .. .ou't'-'-«Mlui'' óuaudir c'irciimscripto a;
um objqetq especial, desde ([ue esle desáppáreça
ou seja savislciio.

A'lei de que sc trata não foi revogada por
outra.

\'ão prescreveu lapso de tempo á sua própria
duração.

•O objôcfo /especial, de (pie se oecupava, era
outorgar seis mezes de licença ao vice-governa-
dor, néltój Resignado.

. Logo,"oini'iuãnto se lião conthiisáé, para o cuia-
dão ali assim' indicado, o periodo constitucional
do seu'mandato como vicc-governãdor. subsistia
a lei. qiié ijiç facultava essa licença, ale que rc-
vogada fosse por outra' lei.

Ci período il que' rc Ulllídc lindará, segundo a
Constitfliçâò 'reformada (art. 3.1'e itrt. 4"i das dis-

.içõès transitórias 1, iio 1" de janeiro de roí';-

porque a Consiiiuiçãe, neste regimen, mao.j tas xoni,ccemo
estabelece, não permitte privilégios cm

ou não, partidos

t' pTolíicnia aa circulaono perfeita c;da segurança
dos iicflcslrcs — As medidas propostas pelo
-GÍicfe de Policia resolvem em parle a q e ião
--A acção do poder judiciário amuillaiido n
iniciativa policial.

Segundo mostram os números da estatística

dos de astres, expostos em artigo anterior, a .-

fuacã cm, que se encontra o Rio de Janc.ro quan-
to a circulação urbana e á segurança dos peeics-

I tres, é a

favor de
ou

posiçi cessará 
'de. 

YÍgoríir lei'
11.

Só nessa' (lata. pois.
iS, de 4 demiárçp de'o)io. pela (|ijál 'se deu ao

vice-g'overiiador; Sá Peixoto permissão para dei;
siar o Estado e por seis mezes/

Tal licença lhe era supérflua .ante' a'.Constitui-
ção cm Vigor ao teníp.o! nó qual essa lei se pro-
úúilgõu. •.'¦.

Tornou-se. jiorém., n,çcessari,ii','cpnra Constitui-
tjãò promulgada, no Air.azbnas, dias mais-tarde;
jiorque.csuu iios íirts. ., i. n. 10 e'46, estendeu aci.
vice-governador neste assumpto' 6 disposto uni-
camcnlc. epuinlo ao govchador .nos arts. jo. 11, tó
C 44, pela'Constituição precedente. . ... . . __.

Ratificada 'assim ítiplicifanicnté na Constitui-
ção de 21 demarco de 1010. a altribuição que o
Congresso. Amazonense 

'considerara implícita: na
Constituição."de .17 de agosto de i'!9;: de liceii-

1 vicc-góVériiàdor, a lei 11. f.S, não lendoCiar
tu c, 111-

delia.
sido revogada .por outra, estava i>a p'.eni
.eira de'sua acção,¦ quanclo. r,liiiz:tndo-s
mirou no.góso cia sua licença o sr. Sa 1'ei.xolo''

¦O ségundp', assim se exprime': .
»A lei n',  de 22 de maio de 1S97, rege

os pràzps para o goso das licenças concedidas
pelo Congresso ao governador e ao \ icc-ger, orna-
dor, nos termos do artigo 40 da Constituição ele
2! de março de 1910''.

Darci apenas a stunmula da resposta. Respondi:
"Não é possível responder, affirínativamente,

ao segundo quesito 
" .

P'oi isin o que demonstrei, estudando toda a|
eleição cio listado, relativa, á licença, para-mos-:
irar que essa disposição se circumscrcvia ás li-;
cenças coucedidas a funecionarios administrati-!
vos ou de outras categorias,, mas funecionarios |
.subordinados á adniinistraçãü do .Estado, c não;
ao governaciçi; c \-iec-governador. as licenças com-1
petia aii Congresso.co.nccder, I

Eis o uicu sc'g,tjnd'o passo na clirecção elo bom-1
bardeiode Manaõ.s. (Hisoj. \"'Terceiro': A perda, do cargo imposta pelo ei- j
tado artigo 40. ao governador, e ao vice-goycr-.l
nador que sahcm do Estacio senj licença, constiuie |
uma pena eliminai? No caso affirmativo, podei1
ser appl.L-atia .sein o processo regular da respon-
sabiüdadc,'. d/is. ariigos íi c 53 da Constituição
ou essa' peija p(i.dc ser 

'imposta_ 
mediante a ap-

provação de' um parecer e sciii.auçlicucia do
funecionario. iuculpado ? " , ¦'•-"...

Kãb jiuéro Jer'todo. o, dcsenvoLinieu:.) da mi-
nha resposta, Respondi., senhores, f|tte a'.perda do
cargo imposta .p(clo .ai;ii;;o f.í. ao governador e
\ice-goveniador que sabem do Estado sem liceu-
ça, constiuie, •perante ,11,)Constituição, do ' ,\mazo-
nas. verdadeira pena que só podia ser imposta

esso
do 'Amazonas, em face da sua legislação e da sua
Constituição. Demonstrada a nullidade absoluta
desse acto, a conseqüência necessária era que
elle não'se podia impor ao respeito dos poderes
constituídos. Xão sei se outra conclusão em di-
rei to seja possível, uma vez estabelecida essa pre-
missa.

O acto nullo,. nullo intrihsecamciite, nullo por
falia de competência na autoridade que o pratica,
c 1Í111 acto que sc não impõe ao respeito de
ninguém. Este principio está na essência do nos-
so"rcginien, os escriptores americanos, 0?^ grau-
des mestres do cohstilucionalísmo nos listados
Unidos; iodos elles vao'até o ponto de suslcn-
lar a nullidade elos actos 'do Poder Legisalivo,
quando contrários á Constituição do paiz, e todos
elles ensinam que uma vez dada essa nullidade,
esses actos são como se não existissem, não con-
stituem vinculo de obrigação, não se impõe ao
respeita, nem dos cidadãos nem dos poderes do
Estacio. São elementos rudimentares, que na
scienciá que nós juristas professamos, podem ser
sophisníados entre os interesses políticos, na op-
porttinidade conveniente,' mas em direito; em jtis-
tiça, não pôde haver-sobre çlles questão íienhu-
ma.

(1 Senado apreciará cm todo caso o desenvolvi-
mento dado por mim .1 essa lhese. llom ou
máo, fraco ou forte, jurídico ou injuridico, elle
era o da minha convicção e eu os expendi
como a minha consciência m.os ditava.

.Mas lanto não era o interesse que inspirou
a minha opinião, que outros jurisconsultos, ouvi-
dos, . sobre, o mesmo assumpto, responderam do
mesmo modo que eu linha -respondido.

11 parecer que*, vou juntar ao meu discurso —
e- agradeço ao honrado senador a oppòrttinídade
..ue me proporcionou ele o-deixar conservado nos
annaes do Congresso — não .é um documento
clandestino, obscurocóu desconhecido. Conhecido
clle era aqui tanto como o outro parecerpor mim
dado á solicitação do sr. senador ' Silverio • Xcry.
Conhecido,, porque- aqui mesmo -foi impresso e
aqui largamente distribuído pelos' interessados,
entre .os membros .de uma" c 'de ;Oiitra- casa do
Congresso, advogados, juizes e cidadãos em gc-
ral. 

' 
. .' / ¦

Styimàfss áe outros jurisconsultos
Xo folheto que p contém, a esse meu pare-

çer precedem pareceres de outros .advogados de
alto nome na nossa jurisprudência, os. dos .srs..
Cândido de Oliveira": e Clovis 'Bevilaequa. Xão
são hiiiiiens j.piülicieos,,,..ca4e,:nie conste. Juristas, vi-
vem ele consílltiírf súoíè' a-lei, cujo. estudo proles-
sam: juristas, professores das nossas, faculdades,
laureados 110. Direi! o c uni dçljes .consagrado, çojii •
li^Iiohri.c sti])reina de .ser o aútoS^Qó^nosso.^CÓdiT."go CiviJ., ; '

Eis cino se pronuncia o sr. Cândido, de Oliveí-
ra sobre este (piinio quesito, onde d nobre se-
nador pelo Amazonas encontrou o corpo dé deli-
cio da minha aclhesão ao bombardeio clc Ma-
náos: " Anarchica c inconstitucional, como foi

a deliberação tomada pelo Congresso do
Amazonas, na sessão de 15 ele dezembro
de io1^,,.|g.f^fc-yfkij.ve!n'.eiite atteiitado con-
ira 11'rin'cipios' indiscutíveis da Constitui-
ção Federal, elo Código Penal, e dás pro-
prias leis prpcessuaes do Eslado. ella su-
bordina-sc ao brocardo conhecido tle Di-
ícito — ()uod uttllitm est, iiutlum proditcil
èffccium. Assinu verificado como se acha,
ejüe o atuo do Congresso do Amazonas, clc-
ereiaudo a perda do cargo elo vice-goverr
nador, dr. Sa Peixoto, é altentatorio ao
difeítci, hão deve sei- -respeitada pelos ou-
tros poderes do Estacio .....' ¦.'.....

."su fóóuula ailribuida a 'mini pelo honrado
senador, e.*ia:; fórmula da • lhcsc': nà'o -era minha.
Xão fui eu que disse que não devia ser respeita-
(Ia, eii disse (pie não se*impunha ao respeito. Ca-
bia aos poderes polifieos deliberar se respeitariam

;Ou não, se: deviam ou não respeitai": mas a minha
opinião tifilia sido' simplesmente (pie sendo mil-
; Ia e.-ísa' deliberação'não' s:c ínipuiilm 'ao respeito
dos outros' poderes. O' s>-.' Cândido clc Oliveira,
in.lo mais longe, entendeu que não. devia ser
respeitada' pelos2 ò\(frós pderes do Estado e nem
o governo da luiao tern' obrigação clc ampa-
raLar;

(Continuando a lérj:
1 (¦•'*...e- néni o governo da União tem òbri-

¦ - • gação de amparal-o antes, a exemplo do
que tem oceorrido outras \ezcs, pôde ex-

• i-r-cer a attrihtliçãò, (|lte lhe vem consigna-
da na Constituição, art. 6", n. ,;". quando
para esse fim regularmente requisitado'."-.

Xoicm os honrados senadores que da minha
parte -não -houve aiiirmação alguma nesse sen-
lido.

Eu não costumo deixar a meio enunciadas as
minhas opiniões. Xão dou opinião nas êhtreli-
ilhas, não escondo a minha maneira de pensar.

tado, de 11111 e outro lado, até Hoje se lembrasse
tle me arguir de me haver manifestado sympa-
thico aos que, 1111//1 u mililorc. cnlregaram o governo
e a sorte do Rio de Janeiro á politica ela acluali-
dade.

E quantos, quantos outros attentados por ahi
não vão passando sem (pie en me tenha levantado
para contra elles protestai*-?. I

Mas, senhores, se realmente a palavra de cutem
fala nesta tribuna tivesse ainda o valor de servir
de barreira aos attentados officiaes. aos crimes
dos governos republicanos, dever era nosso dei-
xar passar attentados (pie aqui não recebesse pro-
testo imniecliato no prcsupposio de que desse pro-
testo surgeram a emenda, o correclivo, a repara-
ção ao mal praticado.
A tribuna parlamentar reduzida a palan-

que de farrapos
Mas,'provada está a 'inutilidade absoluta eles nos-

sos clamores 11a tribuna parlamentar, reduzida
hoje a uma espécie de palanque tle sarrafos, de
onde nos agitamos deante da curiosidade de um
publico indifferentc' ou distraindo. '

Eis ò que é a tribuna parlamentar, cujas vo-
zes, cujas indignações, uejos actos de reacção,
entre nós, não servem senão para que sobre elles
se bata moeda com defesas promptas c ai viça-
reiras feitas dos máos governos aos crimes offi-
ciaes. E cada vez que um membro da opposição
se levanta, cada vez que uma voz independente
clama 110 deserto, ahi vereis um amigo solicito do
governo que sc ergue para em nome da Republica,
em nome ela Constituição, cm nome da honra do
Exército calumniado. c esmagar o atrevido, o in-
solente. o indiscreto, o louco, o dementado.

O sr. Alfredo Ellis — Que epier anàrchizar.
O sr. Ruy Barbosa —¦ O anarchista, o prepagor

inipenitente de revoluções, o caluniniador incorri-
givel dos homens puros.

O sr. Alfredo Ellis — As vestaes.
O sr. Ruy Barbosa —¦ As vestaes administrati-

vas, as cabeças, as grandes cabeças coroadas des-
lc regimen de soberania popular.

A bandalheira da prata
Ora, senhores, já custa a lida ingrata dos que

se consagram a esta fé. Senhores, tíinda' ha pou-
cbs dias, desta tribuna, clamava eu contra a banda-
lheirá indefensável do negocio dá prata e o que
hoje sé ánnuncia é aue essa indignidade eslá defi-
iiitiyaiuente consumada-.: é epie o governo vae ce-
der.é que não só vae dar aos interessados todas as
reparações que1 cxigc-111. como vae entregar a es-
trángeíros. cedendo exigências de um diplomata
europeu os cunhos da nossa moeda para'que, con-
Ira a nossa vontade, ella seja cunhada numa casa
de moeda estrangeira.

iC 11111 acto da nossa soberania em que nenhum
governo neste anuncio cederia, ainda eputndo ein
tudo. -.òv'iiiais'' es'1'.ive.sse resolvido,"a ceder. -'Por-

qcianlo.i nas relações' de .DireitcT Civil, principio
corrente c nãò-eonteslado por ninguém e consa-
graclg em Iodos os'Ciisps,fé (pie. tendo obrigação de
fazer ou não fazer, a falta da obrigação se li-
niita á prestação de perdas e clamnos.

Xinguem me pode constranger a mim advogado
a continuar na defesa, de uma causa (pie eu
contratei, mas que não estou mais disposto a defen-
der. Xinguem me pode constranger, a mim, medico,a
prpseguir, contra a minha vontade, 110 tratamento
de uni doenle. O recurso de prejudicado, neste
caso, eslá nas perdas e clamnos.

Mas obrigado, constranger a que se obriga a pro-
seguir na acção ipie o' repugna, isto. nenhuma in-
dividtialidade no mundo se dobra a fazer epiando
ainda lhe resta alguma consciência da sua per-
sònaliclàdr e elo seu brio.

O sr. Alfredo Ellis — Se a Nação não está
morta.

O sr. Ruy Barbosa — Comprehender-se-ja que
1 gowrno, admiti indo a hypothese Aló tlamno,

mandasse os que delle sc diziam victimas aos
tribunaes, para nos tribunaes embolsarem a re-
paração devida. Mas, se não houvesse nó 'go-

verno. dentro elo governo, eleantedo governo, so-
bre o governo uma potestade superior e irresis-
tivel, com a qual o governo se sentisse sem for-
ças jiara arcar, o governo certamente não abriria
eiii favor deste negocio c desta espécie de ruins
interesses" a excepção 'que se vae abrir, enver-
gohhandò este paiz (apoiados), enlameando' esta
Nação c prostituindo" este governo para nunca
mais se levantar da deshonra em que se terá
submergido. (Muitos apoiados. Applausòs nas ga-
lerias).

() sr. Alfredo Ellis — E' uma nação agoni-
zanté,

O sr. presidente (Fazendo soar os tympauos)
— Attenção! Observo mais unia vez aos cida-
dãos que, oecupam-as galerias,1 que não [iodem
dar signaes ele appróvação ou reprovação.

O Ssn&do, salão de empréstimos
O sr. Ruy Harbo-ja ¦— Mas, senhores. a(pã

mesmo, 110 seio desta casa, não ha muito, nesterc-
cinto, presenciou • o; paiz uma grande coisa con

não ter-
minar' sem deixar, de meu discurso .de hoje, ao

iinçnós essa semente; para pôr, ao menos uma
vez, á prova 

' o valor desses protestos que
tanta importância diga o honrado, senador pelo
Amazonas.

A indicaçã é a seguinte: (lê):

mais aiigustiosa e intolerável de quan-
•emos, sendo ele justiça deixar aqui as-

riiuralmi;. desde já que á. policia c a'municipal,-

dade ò cabem ioda a culpa por esta verdadeira
„,..;,. .,,1, nóe nestes últimos annos devasta ar Mmld|l 

Uu: SS últimos annos devasta c
• • -'dade.calami'

desmoraliza a nossa linda cid
Co ctfeito, atravessar uma das nossas avem-

qualquer hora .Io dia ou da- noite, do-
esquina, mesmo com precaução, oudas, a

brar uma
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viajar num desses vehiculos, dirigidos por es-
Maj.u m.u • „,. ., tonographia da cida-
trángeíros' que ígnoiam a ioi<"«i ^_ ^a„a.
tle, ou muita vez pi nacionaes de menor edade,

de tão delicado of-

Àccrescente-se, onde convier., ao regimento In-
terno do Senado-, 'esta disposição :

"Art. Do edifício do Senado e especialmente
do recinto destinado ás suas sessões, não se po-
dera utilisàr quem quer (pie seja,' senão para o
serviço dó Senado, na fôrma" deste Regimento,
ou do Congresso Nacional, quando funccionarem
juntas as duas Câmaras, na fôrma do Regimento
Commum.

A mesa • não poderá consentir que nesse, re-
cinlo ou nesse edificio, se reuna. qualquer outra
assembléa, ainda composta de senadores e depu-
tados, senão íunecionarem. 110 desempenho ele
seu mandato, em sessão do Senado Federal, do
Congresso Xaciohal ou das suas commissões.;

' Sala das Sessões, õ de setembro de 1913.
— Ruy Barbosa".

Com isso eu concluirei, sr. presidente, com a
consciência ele haver, ainda uma vez, procura-
do concorrer — apezar de convencido da esterih-
dade de meus esforços — para a moralidade, se-
riedade e legalidade do regimen de que somos
servidores, certo de haver correspondido ao com-
promisso que contraiu ao levantar-me hoje nesta
casa, quando vos protestei epie a injusta; a im-
qua, a gratuita, a absurda, a monstruosa àrgui-
ção elo 

"honrado 
senador pelo Amazonas havia

ele ter resposta cabal.
Dei-lh'a com os próprios documentos de ftue

o nobre senador se serviu; dei-lh'a até onde a
evidencia das coisas pode chegar; dei-lh'a mos-
trando que o bombardeio de Manáos nunca en-
centrou em mim senão a maior das condemna-
ções. E vou sentar-me, certo de epie não terei eles-
merecido dessa consideração com queime cercam
os meus concidadãos e os meus amigos.

'Pendo renunciado na vida política a todos os
outros interesses para não conservar senão o da
estima publica, o do bem commtun. o elo servi-
co da lei, a minha consciência se sente feliz,
ainda uma vez, com a cerleza de que os meus
actos estão acima da malevolencia dosineus ini-
inigos,' e que aquella linha recta entre o direito
c a liberdade, com a qual um illustre membro
desta casa, o sr, Alcindo ¦Guanabara, uma vez
definiu a minha vida. essa linha recta nãò'_sé
terá torcido ou quebrado pela influencia de iu-
teresses ou pelot.coneair^de paixões.

Depois de cjueixar-mé' 
"com amargura a que

tenho direito de gratuidade da aggressão do nobre
senador pelo Amazonas,- eu terminarei agradeceu-

•dri-lhe a oppórtiinidade que me forneceu de í.iiais
esta vez provar 

" 
aos meus concidadãos, como

¦em 'toda1 a" minha vida o principio dminahté e'
invariável,.. é.>'o da justiça, o do. direito :e o. da
legalidade.' Eu não {enho neste regimen ,outra coiivcnien-
oia é outra, aspiração a que servir, senão a dos
princípios constituo: .naes viciados'hoje pelos in-
teresses dos partidos' e dignos de uma reacção
liberal -que os restabeleça, que os consagre e epie
os 

'mantenha. 
(Muito 'beriv! Palmas nas gale-

rias.').

ou mantos para o exercício
íficiò constiuie um vperigo muito ¦ sono. bem ga-

iiüasé cheios ele temores, os •pedestres, nao
ltU'ua ' ,,,,„,.„, cuc aguardarem resigna-
possuem outio íeciuse que .1^
lamente como verdadeiros chnstaos, o dia em

,c.pirão o seu tributo á fúria dos autos. Ou-

o ão é o pensar do próprio chefe de policia
ua-i o na i. troducção ele seu ultuno rela tono,

SSev apavorado: "Mais do (,ue outro qua quer,
o servW 'lc- automóveis constitu.-se. objecto de

recanções populares que se ameudam, podendo
raisonnar-se, ele um para outro momento, em

actos ce rcacção deplorável, sc um çorrectivo
lêíaLnão for severamente applicado aoS>exces-
sos de vclo.cidade e ás suas conseqüências .Am-

ela bem que assim fala a nossa primeira atiton-
dade policial. ,

ente a policia, alarmada, com a fre-
idade dos' accidcntcs ele veiu-

culos. procurou tuna souíção que terminasse de-
íinitivanieiitc com este lamentável regimen ele

coisas na elaboração de uni regulamento' que;,nao
logrou, por innumcros motivos, que sena faslul.o-
so aqui enumerar, plena execução. Os termos da

-'ivra autorizada do dr.

Justame
queneja e ,a

lüWIER

i|uc o governo lives competência
de intervir naipicllc caso, i\ão .Iui consultado a
esse respeito; a esse respeito não dei opinião.
Xão tem ninguém o direito de me atlribuir opi-
nião qtté eu não enunciei, argtiindo-me ele fazer in-
siliúaçõcs de que sou incapaz.

A these i!a intervenção, o conselho, a indicação
pertence a ou:ro. |-,' um jurisconsullo insuspeito,
estranho á politica o que sustentou ser neste
caso incontestável •¦'. competência elos poderes da
Llnião para 

'inlcrviir iiá política dos listados.
Lis. senhores, a opinião 'do sr. Candid

Oliveira. ' ¦ ¦ '
Como elle, 110 .mesmo sentido, opinou i
ivis Bevilacqtia

ICspartilhos
• Os mais recentes e elegan-

tes.

sr. pre^ u-
o seu

Está' officialnicntc contratado o casammito eío
sr. marechal llemnes Rodrigues da Fonseca
com mlle. Nairdo Tefle von líoltz, filha dos
srs. barões de Tefle.

Os progenitores d.a noiva, seguindo o tradieio-
nal costumo da sociecl ide Iranccza, reuniram
hontem, em um almoço intimo, os noivos e.sua
familia, para a coninuinicação deste auspicioso
acontecimento.

O almoço ele bodas teve logar no, p.ilaceic dós
srs. barões de Teffc á rua Paysandu, tendo to-
unido parte o sr. marechal IL.rmes cia Eohseea,
mlle. Xair ele Telle, dr. Álvaro de Tefle a ;sc-
nlio'-a. clr. Oetavio'dé Tefle c o sr. José Artlutr
de Teffé. '.--. V- • •

A's 12 1|- horas da tarde leve inicio o almoço,
quò obedeceu a delicado «nicmj».

Ao «dessert* o sr. senador almirante, barão de
Teffé fez á sua exma. familia a eonimunicaçào
deter recebido lia ecreià de um inez o pedido da
mão. de sua filha, por parte sr. marechal He„, ....,,_.  marechal J.ier

Ira a qual nao protestei. e.Deusjnc livre .epie. me nies'd:i l/onseca e'r|ue erii eom ve dade ro elesva
necimento que havia ttaclo ose1 • "sentimento.aceusem de havcl-a- applaudido. Xão.ha ainda uni

mez. se me não engano, que estas cadeiras sc
encheram, que nellas se sentou uma grande as-
seínbléa, ,que estas lujies: nas quaes arde o di-
nheiro elo Thesouro, se accenderam, .qqe. os em-
pregados desta casa. andaram de um lado. para
outro como se se tratasse clc serviço do Senado.
Eu correria o risco dé uma- situação desagrada-

questão são, segundo a pai;
chefe de policia, 

'os seguintes:
•• Reconhecendo o caracter grave ela situação c

a immiriehcia dos'perigos acaso 'decorreu'-• a
municipalidade, cm boa hora, vae legislar sobre 0
assumpto, ouvindo a policia, de modo que, esta-
tuiclas as infracções e as penas corrclativas, 111-
equivocamente seja declarada a competência da
autoridade mira lavrar o auto, impor a multa,
ordenar a cassação da carteira, naqitclles casos
tão numerosos cm que ihe cumpra agir com rapi-
dez e acerto. . ,

Será esse o termo inicial de uma seqüência cie
medidas úteis, sc . a nossa doutrina forense nao
vier nullifical-a, mercê da sua tolerância prover-
biál,i quando a jurisprudência, por toda a parte,
fulmina cm sentenças condcmnatorias, proferi-
oas cóm irrecusáveis fundamentos e critério in-
flexível, a negligencia, a imprudência c a impe-
rieia profissionaes, apuradas nos casos análogos,
sobrepondo mesmo aos interesses eventuaes de

proprietários, conduetores e passageiros de jvehi-
culos o supremo direito de transitq dos. peões.
Ctilo o supremo direito de transito elos peões.

A i" delegacia auxiliar, cujas- attribuiçõcs com-
preheiidem o referido serviço, informa. (pie é de
706 o numero ele desastres ocasionados por au-
tomoveis durante o anno findo.. Nesses desastres,
excluídos os faclos meramente casuaes, a policia
çgnsegtiívv determinar a responsabilidade de p.\
motoristas.-por ella indigitados á acção ela jus-
tiça. No einlanto só: 27 foram recolhidos á Casa
ue Detenção;.por mandado judicial, e destes ain-

:d.a lograram, absolvição i-í. E' pósil-ivaniente o rc-
gimen da itiipimidade.

Discriminando os aspectos mais- graves desse
eslado ele coisas, licito não fora' esquecer a nn-
possibilidade material de uma vigilância que dif-
licultasse, reprimindo-a. na maioria dos casos a
transgressão das posturas, quanto aos excessos de
marcha e outros, impossibilidade explicada pela
irrisória deficiência elo quadro cffectivo da Inspe-
ctoria de Vehiculos, composta ele 50 íiscaes. An-
tes ele tudo o legislador precisa estabelecer a jus-
ta relação entre o pessoal e o serviço attribuido
aquella iuspectoria, corrigindo semelhante exi-
güidáde. Por outro lado, á saneção penal dos ar-
tigos ^'17 c 306 elo Código, reduzida pela bene-
voleiicia dos julgamentos, desvirtuada pelos_ es-
tratagemas da chicana, íallece aepiellé vigor inli-
niidaiite, sem o qual se afigura inconcebível a
existência de lei repressiva. Sejam, portanto, as-
segurados os effeitos ele intimidação com o ne-
cessáriò augmento elas penas fixadas nos mesmos
artigos; a sua aggravação, toda vez que ohnoto-
rista abandonar a. victima do accidente, não lhe
prestando soecorros e o acerescimo de privação
definitiva do exercício da profissão nos casos ele
reincidência.

.Modificada assim a nossa lei penal, devemos in-
corporar ainda ao seu texto ó ''delicio de fuga",
que as' legislações 

'iranccza, allemã, sueca, inglez:'..
italiana, .stiissaAe belga já estabeleceram, admit-
tinelo' como cireumstaiicia attenuante, em com-
pensaçã'0, a permanência do motorista 110 logar do
accidente. einquánto' não cbnipareciir a autoridade,
que se. absterá, neste caso, de. realizar a prisãc
jein flagrante".

A policia instituiu uma série tle medidas refe-
rentes á vigilância c á repressão elos infractores
emejuanto que a municipaliclade construiu refm
gios-amplos em vários logradouros públicos, alar-
;go'Ü varias ruas, c abriu novas praças para evi-
tar a. congestão do trafego.,, A. acção. desses dois
ramos da administração publica encontrou, porém,
um obstáculo invencível por parle do poder judi-
c.iario ipie só não quiz cooperar, nesta obra tle sc-
gurança social como, peior ainda, cerceou a au-
toridade tpietem por dever garantir, a pessoa c: a
vida elos cidadãos. Deante desta evidente má von-
laele dos meretissimos magistrados,, toda inicia-
tiva tendentp a .evitar e reprimir os abusos, as
omissões voluntárias e as faltas culposas desse'
novos instrumentos de. morte, é assim nullifi-
cada. I laja-vista, os "• haheas-corpus" em massa
dados a " cliauffeurs". que. o requeriam para cs-

de

di-;
Cl

1 listado, aos princípios ele direito c á verda- |•de dos la'cíos.'"
*' Consiiiue.; como ficou dito na resposta ao tcr-'|

.1111 acto fundamental-

— Fintloo,almoço foi envi: < a idêntica coir-.
municaçào ao si-. Oscar de Teh^ Ü senhora, mi-
riistro do Brasil em Portugal.' —'Mlle. Nair de ' Tefle recebeu grande nu-
mero tle cestas c «còrbeilles» ele flores naturaes
desuaamígac.

—.'OsV., marechal Hermes da Fonseca rece-
vo! se. induzido pela ápparencia, naquella oceá- ; .beu.mu.tas cartas, cartões e tclegratnmas de pa- capar á acção da policia e o numero despròpor-
sião. e chegando a e:},ta casa, tivesse próciiriido rabens. cional das absolvições passadas em julgado, dos
neste recinto a minha' cadeira. Xão existia. Es-! . — O casamento do _ sr. marechal Hermes .da alvarás de soltura por improcedencia ela aceusa-
laVa occiípàíla pelos membros.do.caucits do Par- j Fonseca com mlle. Nair de Tefle está mareado . ção e dos processos mandados archivar. De 200
tido Republicano Conservador. (Muito bem; para aproximo dia 8 de dezembro. , réos de crimes ele imprudência, negligencia c im-
apoiados.) S. ex. ainda não resolveu sobre a sua viagem perícia, julgados durante-os annos de'1907 a 1012,

de mipeias, que provavelmente será pelo velho' foram cündcinnaclos apenas 56 e absolvidos, eles-
pronunciados, etc, 144. As cifras são-autlienti-
cas e não dizem ainda ioda a verdade.

Seja como fôr, a questão, que é elas., mais gra-
ves, quer sob o aspecto administrativo e quer
sob o aspecto jurídico, exige uma solução inadia-

Uma grande assembléia, uma numerosa assem
j bica politica, aqui se achava sentada, funeciona

leio Congresso! va", deliberava', sob a convocação do vice-presi"A deliberação tomada pcio congresso l va, ticnuerava, soo a convocação do viec-p
do Ainaznuas na sessão tie 15 de elezem- i dente desta casa., qtié eu lamento nesta oceasião
bró de uno é contraria á Çoiisíituiçãò do ¦ não ver oççupando a sua cadeira. Mas. não era o

mundo.

Bebam

ceiro' quesno, " in-iine ,
.mente nullo. em direito.

Portanto, nao está nó

pelo Congresso., observada rornialidãdcs esta

raso ele ser respeitada
sváclb; e da União ".
, contestes as sêmen-

ros." jurisconsultos que c sr. Sá Peixo-
car fura da política afim de oiiter de

pelos 'outros poderes-do
Eis ahi, srs. senado;

ças de

bclècidas na sua Uonsíiltuçao, para casos seme-
lha mes."Quarto: Xão havendo ainda 110 Estado' do
Amazonas a Cantara dos Senadores, o poder
competente para julgar a falta de abandono do
cargo, porque a Constituição ccnimcilia o julga-
meulo desse i:í'o ao Senado, mas essa assem-
bica não linha começado a existir. Só mais
tarde, cm um prazo que a Constituição fixava,
é que ella com

uma maneira má is insuspeita uma solução para a
consulta com que sc achavam relacionados os seus
interesses. Essas sentenças apoiam a minha deci- testar contra este intentado.

'énado, era a convenção de um partido opposto ]
ao meu. li coiíl que direito ha neste paiz um par- !
tido ou uma facção politica qualquer a cjue se!
reconheça a facilidade soberana ele se servir do
edifício do Senado, para nèllc realizar as suas
deliberações"- (Muitos apoiados! Applausòs nas
galeria?.'!

O sr. Alfredo Ellis — São os senhores da sen-
zíila.

(! si-, presidente — Attenção!
'.) .sr." Ruy Üarbosa — Agradeço ao nobre se-

nador a oceasião que me proporcionou para pro-

WM $3ff*THr*&
A melhor de todas as cervejas

O sr. ministro ou Niaç.ão aiitori-ou a Com-a-
hhia Mo -yana clc Estradas de Ferro òNavega-
çào a abrir ao trafego a nova estação clenonii-
nada Alto, situada nò kilom tro 325, da linha
Rio Grande, bem c 1110 as tarifas apresentadas e
que deverão ser appliçadas a mesma estação.

AiiMlErD '''axcndí

ÍSena. lour/o e exeu
ção, a liquidação jr.i
mc::.;e techni^o o (;'.:
a attenção dos srs

sao, cqniirmam o meu parecer, sustentam a mes-
ma these (pie eu havia sustentado. E porque, se-
nhores, só a minha opinião neste sentido havia
de ficar inscripta no rói elos bòmbardeadores de
Manáos?

Porque não lavrei um protesto? .Donde:
Sabe todo o mundo epie a posição de um ho-

meri publico c as suas opiniões não sc affiriiiam
..unicamente pelos seu
pela sua convicção notória...

Limito-me a , O sr. Alfredo Ellis — Seus antecedentes

ondeOnde esta no regimento desta casa!
a altribuição pela qual o seu presidente podia
permittir que nestas cadeiras se sentassem os

uaraHT.saíi-iisKOTEiEi

"azendas

s mais modernas.

a ter a sua existência .
ado reler-vos a demonstra-

idica c assumpto, absoluta-
iria cansai sem proveito,
senado

membros do seu partido, que aqi
uma assembléa que não era nem ..
ral. nem o Congresso Nacional,
cm câmaras conjuntas?

Direito era meu de, 110 dia segi
3soaes, mas ainda do nobre vice presidente, do Senado, para o Par-

lido LiheraJ 00. para o Partido Civilisla o mes-
mo direito. (Apoiados.,! Ou de graça ou inedeahte

. innccionasse
Senado Fede-
funecionando

te, reclamar

O si*, ministro cia Viação dispensou, por falta
de verba, diversos funecionarios que- se achavam
additiose que estavam contra tados em suasse-
cretaria de Estado e cate percebiam gratificações
especiaes.

vel, definitiva e completa, que. tendo em vista o
interesse publico, venha garantir com o direito c!"
locomoção e vida dos transeuntes contra o des-
respeito, a temeridade c a impericia dos "cliauf-
feurs". motoristas e cocheiros, sob pena de sc-
rem affixados um dia, como medida de utilidade
publica, cartazes pelos muros da cidade prevê-
ninelo os seus habitantes dos perigos em sahireni
á rua.

ELYSIO DE C.M5VALH0

Mi SER C;lI1,isari:i
(LÍÊiéi^i^-Ji Chegou o novo sortitnento.

ftUNIERn
1. hapelaria

Os últimos modelos

Ao sr. mi listro ela agricultura informou por
t leoramma o sr. Gabriel Gociinho, repre-eii-
taut.: do Museu Comm.re ai na Ba ia âe que .'-'
governo daquelle Estado deliberou wLirihuh
hoje os prêmios obtidos pelos expositores na Ei-
posição tle Turim, éà
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DOMINGO, 7 DIS SETEMBRO ÜJi^y I.)

espancou um iiulivi luo de nome Braulino Silva,
deixando-o prostrado, óinquunfo o irmão JoãoGadelha, acompanhado do snbdelcgado de policiae de praças do destacamento policial, agredia a

AS PROVIDENCIAS DO MINISTRO
1 ' Declarou-nos hontem o sr! ministro da Mari-

nha que as portas do gabinete do director da
secretária fqrapi interdictadas, por não querer
o mesmo director fazer entrega dc documentos
que a oonunis.são pedira.

O commandante-, Henriquq Nòbrega cstcye
hontem ! em conferência com o ministro, dando-
Ihç ns razões ,do seu acto,

Segundo fomos in formados, a razão apresen-•tarla pejo director da' secretaria ó a de fazerem
parte -da commissfio de inquérito, subalternos

scijfj... ! i
O ministro resolveu dissolver a commissão e

nomeou, outra,, que ficou assim constituída; ai-
mjrantcí Gapiicr, 'almirante commissario reforma-
do Ernesto Leal c o auditor dc Marinha, Mario
Bulcão.1

¦S. e?c. ¦ tambenii resolveu, para tornar efficáz
a fiscalização das despesas da Marinha, baixar
os. seguintes avisos:"Sr.; chefe do ,cslado-maior da Armada --
Não havendo explicação a|guma para os aceres-
cjirios de sobrcsalcntcs que se verificam ria tomada
dr'contas do.s responsáveis deste ministério, ac-
evescinros que só denotam ou omissão de lança-'
niénio n.fi receita', ou 'falta absoluta de fiscalisa-
çao;na|-despesa, dando-se por escripto como des-
pendido o. (pie realmente não o foi, c tendo em
vista . o. preceito salutar do artigo un do para-
grapho 7" do regulamento anncxo ao decreto
n. .|.5qj' A, , dc ,ío de junho de 1X70, que re-
coniinqrida, com particular altenção, ipic a receita

precedq á despesa, como é de rigor em escriptura-
ção regular; ¦ resolve, afim dc garantir tanto
quanlo, possível' os interesses fiscaes na parle
relativa no serviço de fazenda na marinha de
guerra,- que na fornada dc contas pela Contabi-
lidade,da, Marinha seja, d'ora em dcante, glo-
síiilã' copio i fictícia ioda a despesa que não esteja
precedida da receita correspondente, jioia c ma-
nifesta,,a impossibilidade de despender objectos
sem .qtie ellr'; tenham sido previamente adqui-
ridos. ';

O que. para. os devidos effeitos vos dou por
bem rccominendado ".

" Sr.i director geral da Contabilidade da Mari-
nha.--' Tendo'a pratica demonstrado que o meca-
nisino , fiscal estabelecido |iclo regulamento aii-
nexo"ajoi decreto n. 4'-5<tr A, dc 30 de junho de
iS^óJ.nem sempre, tem fiel execução, principal-
mente, i quanto ao 

'Livro 
dc Pedidos, por não ser

o- registrp a cópia fiel da requisição destacada,
de-modo a não se poder fisealisar a carga feita
na cnptra-prova, como determina o artigo 75
daquellc regulamento, recommendo-vos que d'ora
cm dèarite nenhuma conta se liquide sem que

sejam ias conlra-provas conferidas com as respe-
-divas ; requisições,

Cunmrr. por isso, que providencieis 110 sen-
tido de serem as mesmas requisições remeltidas
í .!'' srecão dessa Contabilidade, onde, cataloga-
das, por procedência, serão opportunamente in-
cqrporndns ás contas da gestão a que pertence-
reii): mas isto somente depois de conferidas e
processadas ,às 

' 
facttiras. a que estiverem appen-

sás.. ou depois de devidamente examinados ns
documentos que mensalmente vos são tránsmitti-
dos pelas delegacias fiscaes.

li quando essa remessa á 3? secção não se
puder realizar por se acharem, as requisições
incorporadas a contas de outros .responsáveis,!
deverá o üquidáhte, sob pena de fcsponsabilidã
de. recorrer a ellas 110 archivo, lançando e assi
guando a competente nota dc conferência.

O -.que tudo \os dou por bem recommendado ".
-., "Sr. t chefe do estado-maior dá Armada —
•Sendo unia necessidade fiscal a fiel observância

do preceito estabelecido pelo artigo 1J5. para-
irapho S°, do I rogulamento ánnexo ao decreto
n. 4/542 A, de -30 :dc jutiho'de 1870, pelo qual

são balanceados mensalmente os paióes de mau-
fimentos. e havendo saldos devem ser estes con-
templados no. pedido do mez seguinte; assim
vos declaro parátfos devidos effeitos".

Câmara dos Deputados
Presidência do sr. SoereS dos Santos.
Na hora do expediente falaram os srs. Homero

Maptista, Jucques Oüriquc, Antoino Nogueira e
Pedro .Moacvr.

i> SR. líO.UERO BAPTISTA requer um voto
dc pczar pelo falloçimcato do general Francisco
Rqdrigiics Lima, relembrando os serviços pres-
tad.os ii pátria na paz e na guerra pelo illustrc
morto.

() SR. JACQÚES OURIQUE por sim vez pres-
toa a sua homenagem ao mesmo cxtinçto, decla- contra um preeedcnt" funesto

tiros de rifle um irmão ile Br.uilin
Abilio, vibrando-lhe depois cacetadas.

As chia; vlctimas foram recolhidas á
Casa gravemente feridas e os criminosa

lacio Monroe, verificando que nem sequer o pre- \ niiam impunes
sidente da Câmara havia sido convidado para o 

'
baile, retiraram-se inimediir.amentc, o que foi
uiii^ procedimento honro-o pela demonstração
de inequívoca solidariedade para cDin o presi-dente desta Câmara, põe os pontos nos /'/' ; de-
fine perfeitamente a questão c prova que, apezar
de ser eu o oreTi

nome

Santa
coiiti-

dos

ANTARCTICA
ISHOO, garrafa, em toda parte

?Ri:S!l)Ei\CIA DA REPUBLICA
Com o sr. presidente da Republica conferen-

ciou hontem o sr. dr. Hérçulano de Freitas, mi-
nistro do Interior c Justiça.

—Com o sr. marechal Hermes da Fonseca con-
ferenciou homem, pela manhã, no palácio do Cal-
tete, o sr. general Vcspasiano dc Albuquerque,
ministro da Guerra.

—Osr, presidente da Republica, attendendo ao
cpnvité que ha dias lhe foi feito pelos srs. drs.
Aguiar Moreira, Ricardo Ramos c Octavio Gui-
r.iarãçs. directores do Jockey Club, pretende as-
sislir, hoje,- á lardc, ao "Grande Prêmio", que
terá Jogar naqüelle prado.

—(p sr. marechal Hermes da Fonseca, cm car-
ruagcjm de Estado, acompanhado de sua casa
militar, passará hoje em resista, 110 campo de
S.i üliristòvão, ás forças dc terra c mar, que !
vão formar cm honra á data dc nossa indepcn- I
ciência política;
• :—0s srs. dr. Zeferino dc faria, major fran-
ci.s,coí Santos Marques e José Antônio da Silva,
e\i'rcc|orcs da Sociedade. Amante dá histrucção,
cptiyjdava.rii o sr. presidente da Republica para
ass;sfir á feita <i\ie se realiza naquclla sociedade,
no -dia i.j. . proxiniq.

i— Estiveram .hontem no palácio do Cattete os
•rs. senadores Urbano dos Santos e Pires ferrei-
ra; deputados Ciúiha Machado, Cunha Vascon-
cellos, Jãçqites ' Oiirique, Mcira Vasconcellos c
Lento Hoffres.

HAXSEATICA—A mais pura, a mais saudável

',]
ir

«

|.v

ei

Mais um eonflieto na
faVella

Njo morro da Favella houve lumlem
om eonfüelo. por questões íu.lois, en-
Ire Ja\;nie dos Saídos Soares, Manoel
Marlins ,e Manoel Barbosa.

Ai.-eiidilldo a polieia -Io S" districto,
verificou esta .que Soares apresentava
Mm, ferimenlo por l'aç'a, nas costas, e
Marlins. pqr btila. no pescoço.

Ambos foram soccorridòs pela Assi--j
teneia •Munieipal. recolho ii d p- s c depois \
ao nosm.tal 'da Miseriiairdia. |

Marbosa foi preso e auloado na de- j
legaria do S" districto.

Calçado

') mais si lido o 1 ve.' tutfftcET »p,itóraaaK7"7*

.Vsj''. itjspecior girai da Xavegac.ào, levou ao!
'jliheeiiiHUito ei 1 sr. ministro da Viação que u j".'reiieia da Linpre-u Viaçiió de S. Prane sço

¦ ¦formou,- nor, tcjegramiha, áquclla ròpariição,'¦";• |'oi'o vapor «Serenno Vieira» e não o vapor
**Alac|i.ticlo» que nar.lViigoti no ri i Preto,

B^|rrò)iC':i'ine'ntc haviam noticiado os jor-1
Bttinital, poiso primeiro dosios vapo-.l
StualmentJ estava lazç.i Jj ü serviço
®l:l« i

rando-se solidário com o requerimento do seu
collega pelo Riu Grande do Sul.

0 SR. ANTÔNIO NOGUEIRA responde a um
discurso proferido nu Assembléa Fluiiiinerise pelo
dr. Mario Vianna. Declara que não ha eoacção
contra o Poder Legislativo do listado do Ama-
zonas, como fazem suppor os illüstres políticos,
que assigriam telegranimas aos Congressos Fe-
deral e dos Fstado.-.

Explica como se deu a dualidade do Senado e
da Câmara c allirma queaelualmente funeciona,
''•11 Manáos, o Poder Legislativo, em plena liber-
da :1c.

Mostra a semelhança do caso amazonense com
o caso fluminense, ao tempo do governo do dr.
Allredo Bncker e. entra a demonstrar que na
dualidade do Estado do Rio houve o rccur.sooara
o Congresso Federal, único poder epie poderiaresalvar a questão, emquanto que no Amazonas
os seus adversários se contentam com um «ha-
beas-corpus» que, embora concedido, fez depen-
der a solução do eonflieto do poder político, ao
qual os pseudes congressistas do Estado, que re-
presntam, não quizeram ss dirigir. ,(

Passa depois a responder um artigo d'«.\ Xoi-
te», referente a uni decreto sobre a «Amazon
lelcgraph», defendendo a representação do Ama-
zonas da injuria que lhe foi irrogada, historiando
a. s'niplicidade do caso em foco, e pergun ando,
finalmente, quem deveria pagar serviços que lo-
ram, tão somente, prestados ao publico, que .se
serve do telegrápho subfluvial entre, Bclcni e
Manáos.

Perorando, diz o orador, que a inanidade dos
augmentos, que rebate, prova á evidencia a faci-
lidade com que a imprensa acolhe aeeusuçoes
conlra rs homens públicos.1» SR. Pe.DRO MOAC.yR (movimento de atten-
çno) — Duas palavras muito ligeiras, por tra-
tar-se de assumpto por sua natureza bastante
delicado. —-^

\ . ex. e a Câmara nào ignoram que hontem
se realizou no palácio Monroe um baile sumptuoso
ollereeido ao nosso competente e illustrc ministro
cias Relações Exteriores pelo sr. embaixador dos
Estados tinidos da America do Norte.

Li nos jornaes, ba dois dias, que o alaidido
embaixador, sr. Edwin Morgan, foi pessoalmenteao Senado para convidar aquella alta corpora-
ção, que é um dos ramos do Poder Legislativo da
Republica, a comparecer á solemnidade com ques. cx. queria, em nome do seu governo, distin-
nuir os méritos do sr. ministro das Relações
Exteriores. ...:'. '• •,;.;.-<

Os jornaes de hoje referem, trazendo uma
long* lista das pessoas que assistiram ao baile,
que elle foi honrado eom a presença do sr. pre-sidente da Republica, dc todo o ministério, e,
naturalmentej de grande parte dos membros do
Senado que recebeu, para isso, um convite es-
pccial -muito significativo do embaixador ame-
ricario. '*-•

O SR. RAPHAEL PINHEIRO.'... porém anti-
protoeollar...

OSR. PFDRO MOACVR-Nào se tratava de
baile de caracter particular.O sr. embaixador americano, como toda a
gente, tinha ctérii b direito de offerccer bailes
Pu quaesquer festas análogas a pm dos membros
do governo ou a qualquer cidadão hrasileiro
que s. ex. julgue estar no caso dc merecer essa
homenagem de sympathia do representante dc
uma nação estrangeira.

Traíaodo-se, porém, dc um baile de caracter
official, para o qual foi convidada uma pane da"representação nacional, não vejo razão, por mais
que detenha minha attcnçào sobre o assumpto,
para a exclusão verdadeiramente incorreeta...

O SR. RÂPHAEL. PINHEIRO e outros-
Apoiado.

. -O SR. PEDRO MOACYR... da Câmara dos
srs. deputados que é outro ramo do Poder Lcgis-
lativo cia Republica, nos convites que foram feitos
pelo embaixador americano para P alludido baile.

O SR. RAPHAFL PINHEIRO - Consta-me
epie, tendo sido solicitada a lista do protoeollo,
ella foi fornecida integralmente.

O SR. PEDRO LAGO - Por outro lado, tatu-
bem consta que o Embaixador amerieino enviou
convites ao ministro das Relações Exteriores. O
que não devemos fazer c aceusar o FmBaixador
americano. Temos uma secretaria das Relações
Exteriores e a verdade é que essa secretaria nào
liga importância a este ramo do Poder Legis-
lativo.

UM SR. DEPUTADO-Com 1 ninguém IigH.
O SR. DUNSHÉE OE ABRAXCIlES- Só s •

pódc attribuir esse incidente a um descuido, alias
iamentabilissimo, porqueaté agora u Câmara têm
sido sempre honrada pelo ministro...

O SR. PEDRO LAGO-E nós eslame b sem-
pre promptos a desculpar-

O SR. RAPAEL PINHEIRO/- Assim o dis-
cimo do nobre deputado tema grande vantagem
de dar a responsabilidade a quem cabe.

O SR. BUENO DE ANDRADE -Consta-mo
que o sr. sub-secretario das Relações Exteriores
foi quem riscou a Câmara da liâta dos eonvi-
dados.

OSR. JOAOU'M PIRES—Não apoiado. Posso
garantir que o ministro das Relações Exteriores
não tem responsabilidade nláürnn da omissão da
Gamará n s convites do Embaixador Americano

O SR. PEDRO LAGO - Ha a aflirmação de
um deputado de que o sr; stib secretario das Re--
laçòes Exteriores risjou o nome dos deputados.
Isto é o tpic é preciso averiguar.

O SR. PEDRO MOACVR'—Isto é o que eu
declaro... (irecanv.se muitos apartes). Sr. pré-
sidente, v. ex. verifica que com a minha habitual
bonhomia estou consentindo que es nobres dcpti-
lados estejam fazendo um discurso :i margem do
meu, com os seus apartes. Mas estes apartes
são realmente preciosos porque esclarecem ccf-
tos aspectos da questão que, j 1 agora, me pa-
rece mais grave do que realmente stippliniia.

O facto é o facto. Eu não desc imbuirei res-
ponsabilidn.de'; porque não pertenço ao governo;
nào tenho relações, o que muito me honraria,
aliás, eom o sr. Embaixador americano, cie ma-
neira que não posso apurar a origem da respon-
sábiltcladc desta incorreeta 1 missão, .absrluta-
mente nada dip omalica (apoiados gcrae>) para
a Câmara dos Deputados.

Seja como íór, quer a nmissilo tenha partido
do sr. Embaixador dos Estados Un dos, quers. ex. tenha realmente determinado que se fi;es-
sem convites á Câmara e Cises convites não ti-
vessem sido expedidos a cada uni dos seus mem-
bros, por descuido da chancelaria das Relações
Exteriores ou p. r um propósito deliberado de
omissão...

OSK. PEDRO LAGO—Consta-níe que não fo-
ram dirigidos convites nem ao presidente claCii-
mara nem á Commis-ào de Diplomacia.

O SR. PEDRO M()ACVR-(,)uer num- quer
noutra bypotbese, a verdade que se imrõj eom
toda a evidencia a todos os espíritos, dentro '•']
fora d.-t Câmara dos senhores DeputaJos do Br .
sil, e que esta Cumaru foi yiçtiiliil de uma f It.j
grave de tielercheia oipoiados geraòsl eontra n '
qtial iu'is de emes respeitosamente lavrar o no.-.-
so protesto j apoiados gèraesl.

OSR. JOAOLIM PIK'|-:s - V. ex. pcr*mit c'?j
Eit c o dr. Miguel Calmou ao'cli'cgarmds ItFe ao
sabermos que p. dr. Sabino Barroso não havia i
recebido cor % nos r ,-.;r.unos immediatamonle i
como signal íiç: prótei t i, ¦

\'o/.e-, muito bem.
OSR. PEDRO.MOACVRl A deç-laraçào-for-

mui que acaba de ser feita pelo nobre deputado
pi Io PiaMhy.de- quês ex. e o no. re deputado pelaBáhiãj o dr. Miguel Calmou, ap cliegarum ao' p i-1

?]vei'Sêjs infiuencias poliíícas da
ia proíesfcim confra a in-

ciusão dos seus nomes
;na Conwenção do sr. Luiz Vianna

BAHIA, ii—A. A.)—A «Gazofacio Povo» cen-
i liniia a pilblicai; os protestos de diversas inllu-
i cneias políticas contra a inclusão dos seus no-
I mes na Convenção do Partido Republicano Con-

; servailor, convocada pelo senador Luiz Vianna,
; no dia '.",1 do mez lindo.

Política paulista
Com a provável entrada do sr. Adolpho Gordo

para o Senado, é candidato ii sua vaga na Ca-
mara o sr. Antônio Lobo, actual deputado esta-
doai paulista.

Um novo partido político em
5. Paulo

S PAULO, G—(A. A. i—O «Cjtnmcrcipde São
Paulo» annuiícia a formação cie uni grande par-
tido político, promovida por um grupo de lavra-
dores.

*& agitação na Bahia
ANGICOS, f>.— Dcante da attitude ameaçadora

da situação dominante, o partido opposicionista
protesta perante v. cx. achar se sem garantias
para comparecer ao próximo pleito eleitoral —
llonorato Germano, Miguel Trindade, Santos
Moreira, Satyro Gouvêa, Gosíné Teixeira.

VILLA NOVA, õ.—Protestamos falta garan-

o menos competente oiúo apoia-
gTacsiaiadu perde- por lavrar cztc protestocolhetivo, não no meu aonie individual, mas no

da Câmara dos srs. D; pulados. Estou aqui repre-
sentando mais do que uma córtezia diplomática
internacional ; exprimo o protesto necessário

que, se passassesem reparo algum da Câmara das srs. Depu-
tadps, ainda mais contribuiria para enfraquecero prestigio moral que é essencial a esta corpo
ração dentro do regimen republicano, perante a
opinião publica (apoiados geracs..A Câmara e v. ex. sabem, o povo brasileiro
todo sabe que nós somes abusados muitas ve-
zes com ru/áo,ojtras vezes sem ella,pelos erros,
pelas desatinos, pela desorientação, cm malcria,
política .'ilministrativa, que comnicttemos aqin
dentro; mas, sejam quaes forem os nossos erros,
seja qual for — udmitto mesmo — o desprestigio
a que, pelo conjunto desses actos, tenha des-
cielo a Câmara dos Deputados, o único juiz é o
povo brasileiro, e a Câmara dos Deputados do
Brasil é um poder político da Republica (apoia-
dos, mtrto bemique merêes t th raspeito c con-
sidcraçào, não somente dos nossos concidadãos,
mas muito especialmente da parte de todos
aquelles que são acreditados em nome de petm-cias estrangeiras, junto ao nosso governo tarou-
dos; Muito bem).

Sim, mesmo porque o Governo, pcrniVc o di-
reito internacional, não é apenas o Poder Exe-
cutivo; o Governo, perahtí o direto, píraiíte a j tias eleição e vos pedimos providencias em nome
praxe, parante o" noSsis in'tèrn".'ciohalisla.s, é o | da Constituição, para garantia de nossos direitos-

— Pelo direetorio Joaquim Siqueira.
SANTA CRUZ — Viemos protestar perante o

chefe da Nação e pedir garantia pára a eleição
de 11 deste, visto o governo elo listado exercer a
muxiniíí pressão, tolhendo direitos constituídos
Republica •— Abilio Bezerra, José Climaco, Feliz
Medeiros', Joaquim Bezerra.

gonjtincio 1 os 3 Podei ei da Eeptili ca : — ó o Su-
premo Eribiuiál Fcde.al, é o Pouer Executivo,
rcpr.C3Òntadõ pelo pres dente da Republica e pc-los.srs. ministros, é o Poder Legislativo, ao me-
nos, representado pela sua duas mesas, isto é,
pelas mesas do Senado e da Câmara dos Deputa-
dos. (Muito bem I).

Keleva ponderar que, no caso em questão, o
convite feito ao Senado da Republica, para com-
parecer ao baile ollereeido ao sr. ministro das Re-
laçòes Exteriores, foi um convite' pessoal.

OSR. RÂPHAEL PINHEIRO-Anti proto-collar.
O SR. PEDRO MOACVR - O Embaixador

Americano (aproveito o aparte elo meti nobre
cPllcgá) tomando uma attitude que o X. D. qua-li fica de anti protoeollar, mas em cuja analys ¦
não quero entrar, neste momento, porque não
vem ao caso, o embaixador americano, dizia eu,
deu ao Senado a honra de ir, pessoalmente con-
vidal-o para assistir eòsa solemnidade.--

Porque não podia o embaixador americano ou
alguém por elle, caso houvesse subrogado essas
funeções, ã Serrotaria do Exterior, vir á Câmara
convidal-a ou ao menos, ao seu Presidente, parareprésental-a num baile ollereeido ao sr. minis-
tro das Relações Exteriores, quando é sab'do que
o sr. Lauro Mullcr manem c deve manter com
a Câmara vincules e relações qup não são dc
menor importância, do qu : os vínculos e rela-
çòcs que mantém e deve manter com o Senado
da Republica ? (muito bem ! )'OSR. BUENO DE'ANOADA—Nós também
votamos orçamentos. • »)¦•<•¦-.,. •

; OSR. PEDRO MOACYR—Tive muita hesita-
ção antes de subir a esta tribuna : porque, como
disse, ao exordiar esta pequena allocução de pro-
testo, o assumpto, envolvendo personagens cs-
trangeiras, é por sua natureza muito delicado.

E' bem possível que s. ex,, o embaixador dos.
Estados Unidos; nào tenha a principal culpa, ou
culpa alguma, neste deplorável incidente.

O SR. IA''QUÊS OURIOUE-Apoiado..
0 SR. PEDRO MOACVR-.... mas vá ii,mie-g.;

toca a minha respeitosa, porém, firme ceriíjtinií-t-
Si a responsabilidade couber ao sr. enibsiixa-

dor dos Estados tinidos da America do Nórté^o
protesto que ac.'-.' dc lavrar contra este. lameivr
tavel proceder servira, ao menos, creio eu(,:iià
minha ingenuidade de Qptimista, para eyitar-que.
outras «çaffès» sejam coinjhcttidase epie a Cama1 ra dos Deputados ain.la possa vir a ser tratada,
pe'os representar' ¦- I • outras potências estran-
geiras, tom amcsint inleffercnça, eom o nvçsni
descaso (n ute bui.il; muito bem) e porque não di-
zer tudo ? como niesmo desrespeito I (Muito bem!
Muito bem !).Si a responsabilidade é dos órgãos
superiores 011 inferiores de uni departamento da
administração publica, ainda esta nossa censura
vale mais, porque significa a rcacção digna epie
é oppòstn pela Câmara dos Deputados a qualquer
outro poder da Republica (muito bem) que nos
pretenda reduzir a condição subalterna cjiievir-
lual ou iiiipliçiianiciitc se contem no deplorável
incidente.

v''<tus ligeiras Palavras que acaba ele proferir,
li aduzi icobcm < u mal...

\uzes—Traduzindo muito bem,
O sr. Pedro Moaeyr... o sentimento ela Cama-

ra,penso defender os sentimentos do povo ao qual
ífic orgulho de Pertencer.

i.Muito bem ! Muito bem.O ora br é vivamente
cumprimentado ror todos os deputados.»

Osr. SOA K ES DOS SANTOS ir.residenUó.A
Mesa nada pode adcuntiir sobre o deplorável in-
cidento a que acaba ele alhulir o nobre deputado
pelo Rio Grande do Sul.

Occasionalmente oecupando esta cadeira pela
ausência do presidente elfectivo, cube-me dizer,
entretanto,.que a minha aeção, como deveria ser
a do referido presidente, é dc solidariedade com-
pleta com o meu collega (muito bem).Espero que
as palavras tí.o dignas epie acabam cie ser pro-
nunciadas possamèchoar ele modo a fazer sentir,
per epiem de direito, que nós somos, de factoj
um poder const tuidò, legitimo e independente,
com direito a um desaggrávo, Era o que eu ti-
nha a dizer, (Muito bem. Muito bem. Palmas no
recinto.)

Passando-se a Ordem do Dia e não havendo
numero para as votações foram postas em dis-
cussãp as matérias do impresso, sendo encer-
rados os debates sem que houvesse oradores;
encerrando-se a sessão as II horas c lU minutos.

Centro Republicano do Pistricto

Senado
A ses-ào de hontem foi toda prepenchida pelonolavcl discurso cíp senador Ruy Barbbsa;que pu-

bücainos na ;;• pagina.
O orador terminou por apresentar a indicação

sobre a sessão da sala do Senado a trabalhos
não parlamentares, a epie foi apoiada e enviada
;i commissão de policia para dar parecer.

Em seguida foi suspensa a sessão.

Será effcctuada boje, ás 'l horas da tarde, na
sede social, a reunião dos sócios do Centro para
eleição da nova commissão executiva.

Nessa reunião a assembléa resolverá sobre a
altitude desta agremiação política ne> pleito
presidencial c nas próximas eleições do Districto
Federal.

Consta que será eleito presidente do Centro o
senador Lauro Sadrc. -

; $s eleições no Espirito Santo
i VICTORIA, 0 — (A. A.) —O resultado co-
nhecido da ultima eleição estadoal é o seguinte:
leronvmo Monteiro, 8.013 votos; Felinto Martins,
LtiiS."

Experimentem a bôa manteiga «BOL» pas-
teurisada.

Kilo -!e'J00. «Leiteria Boi-.

A Câmara se declara aggravada
Explicações do sr. Edwin JVIorgan

O facto da Câmara dos Deputados não ter
recebido convite para 'o^íbaile que o embaixador
americano offer.cceu ao ministro do Exterior foi,
hontem, discutido naqiíèlla casa do Congresso,
córao jniblicâinias ?na secção rcsp^çtliva. ,. , -,.

DjvulRíido o caso, p sr. .Kd.win Mòrüan dirigiu
nb sv. Sabino Barroso a seguinte carta:"
\" Aiiierican Enibassy — Rio ele. Jtnicirò, d -dc
setembro de 1913. — .Exmo, senhor. — Acabo
ele saber, com muita surpreza, que, v. cx. não
recebeu convite para o baile offerccielo por mim
ao exmo. sr. ministro do Exterior, hontem, 110
palácio Monroe. j^J

Lastimo deveras -o-Iracto," o- que me apresso
a conimunicar a v. cx., pois, como presidente da
Câmara dos ¦ Deputados, ¦ v. çx. -esteve cnlre os
primeiros na lista dos convidados, na qual, aliás,
er. não deixaria de contemplal-o como amigo par-
licuhir, lal qual suecedeu com alguns membros
da digna Câmara que v. cx. preside, e com os
quaes tenho a honra ele entreter relações pes=
soaes.

Como x. cx. deve bem compreliender. numa
festa das proporções daquella dc que se trata,
em que existe sempre o desejo de agradar a lo-
dos, ha sempre o perigo dc se omiitir algum,
;\< ve;:cs justamente aquellc que eom maior cm-
pchho c satisfação desejaríamos contemplar.

Altribuo o la])so a um descuido puro e simples,
que lastimo, e muito sensibilizado ficaria se ou-
tia interpretação ao facto fosse dada.

Pedindo a v. ex.. portanto, mil desculpas, te-
nho a honra de lhe fazer os mais sinceros pro-
lestos da minha mui alta consideração c parli-
cular estima. — (Assignaelo) Edwin Morgan."

—Xa próxima semana, o embaixador ameri-
cano pretendo fazer uma visita á Câmara do.s
Deputados. á

Academia Brasileira
,4 eleição dc uni acadêmico

Foi eleilo membro da Academia Brasileira, nasessão de hontem, o sr. Alcides Alaia, autor da'Rumas Vivas», de «Tapera, ede uma monogra-
phiii erudita e-interessante sobre Machado de
Assis («Estudo sobre humorisnio>\ obras quettindarum.splidamçntc a sua reputação ele escri-
pior. r "¦¦

Alcides Maia apresenta certa feição singular
nus nossas letras; acoimaram-n'0 de praticantede literatura «regional», o seu regionalismo,
porem, não entra em eonflieto com o espirite)
commtini da nossa literatura e- antes é uma nota
distineta e uma elas faces mais elegantes da sua
alma intensamente: brasileira.

A sessão de hontem na Acactemia foi anima-
ilissimu.

A coir.parene.ia excepcional c numerosa in-
diciva em verdade que havia de' ser renhida a
competência dos candidatos. Havia a g nua un-
ciódadc entre os que se ingressavam pelos can-
didatos. Eram elles: o nosso escriptor de mari-
nhas Virgílio Várzea, autor de numerosos livros
encantadores onde se descrevem as scenas da
vida praicira do sul e que, apezar de candidato,
foi o única que pareceu desta vez não interes-
sar-se pelo êxito da sua candidatura; Alberto
Torres, o publicista e jornalista que todos esta-'niós acostumados a admirar pelo espirito pro-fundo e philosophico com que ainda ha poucoagitara as questões de nacionalismo na inipren-
sa;eem(im, Almachio Diniz, escriptor fcciinclis-
simo, autor de romances, contos, obras de ja-isprudenc a, de esthetica, de critica, de pbílo-sophia, o,ao mesmo tempo, de todos, o epie mais
tem ambicionado uma cadeira na Academia
Brasileira, róis é esta a terceira ou quarta vea
que a cila se apresenta candidato.

Era natural, por tudo isto, que a sessão da
Academia apresentasse um aspecto dc vivacida-
de c de animação pouco vulgar.

X;1o se podia com segurança prever o resulta-
do do pleito.

As opiniões muito divididas desnorteavam os
cálculos elos óptimistas.

A presença do exmo.sr. Ruy Barbosa,presidem
te du Academia, pela absoluta raridade do caso,
era um sy rapto ma' agradável elo interesse ligado
ã eleição.

Não menos excepcional foi o voto elo copse-
Iheiro Lalayette, cuja saúde o tem privado de
comparecer ã Academia.

A eleição teve o mérito ele attrahir ii sala dc
Syllogêo muitos acadêmicos que lá raro ou nitiv
ca apparccem, nas sessões ordinárias.

Notámos,assim, a presença dc Alcindo Ciiuna-
baia, fnglcz dc Souza, Luiz Murat, Hcraclilo
Graça, Clovis Beviláqua, Pcdrj Lessa, Paula
Barreto e outros, alem dos «habitues» elos sab-
bados.

Annunciadá a eleição, desde logo se verificou
na primeira apuração dos votos qti3 nenhum
dos candidatos conseguira a maioria absoluta.

Xo segundo escrutínio entraram os três mais
votados Alcides Maia, Almachio Diniz e A. Tor-
res;e ainda que o primeiro destes tivess,c,um pc-
queno acerescimo de votos, houve necessidade
dc um terceiro turno.

Neste ultimo, Alberto Torres teve li votos,
Almachio 8 e Alcides Maia I? votos, conseguindo
assim a victoria sobre os seus competidores.

Parece-nos ter sido o resultado o melhor pos-
sivel, sem desdouro dos candidatos que tiveram
menor votação. Alcides Maia érealmente uni elos
nomes representativos da nossa literatura conte-
poranéa o, ali, como Felix Pacheco, vae repre-
sentar a geração nova com o intenso brilho ela
saa alma c temperamento de artista. A' Acade-
mia,que assim se renova, e não quer envelhe-
ecr, acceilando os bons elementos dentre os ul-
timos que upparcceram, cabem lambem as nos-.«
sas felicitações.

RAMER Roupas Brancas

Sortimcnto completo.
'tE

H&ertura tio s* congresso Operário

SAXAGRVPPE - Cura influenza.

OXYGSNIO—A preços módicos e em qualquer
quantidade. Informações na rua S. Pedro 11. u7.
Telephone : Norte 1.231. Caixa 4ij, endereço t^-
tcgraphico MAÇAM—Rio.

OjChefe do estudo maior da Armada recebeu
um telegramma communienndo a chegada elo
navio escola «Benjarnin Çoristànt» ao porto
ele Cherbago. 1

a preferida, 30 i.
mais barata que aestrangeira. Únicos agentes, Pereira da Ctinlia

& C. - Rua S. Pedro 33—Rio.
RIOÜIER

O senador Ruy Barbosa continuará o seu
tavel discurso depois cPanianhã, ',). no-

íacçao em filmas—ürgsnísaçao

F.' esperado em
arte de Abreu, que

O sr. ministro da Agricultura nomeou Arthur
Loureiro e C andino ela Fonseca Nctto, para aja-
dantes Inspeciona Agrícola do 1S- districto 

'no
Estado de Minas Geraes.

^axnrivirjaixK; iíí.X3V'^

Novo sortimcnto

Dc artigos para. creanças.
3ello Horizonte o sr. dr. Du-
ali vae tratar .Ia or.oinizaçào

elo Partido Iveublieano Libera! Mineiro.
Ao dr. Duarte ele- Abreu será feita grandemanifestação de apreço.

Está mareado para o dia 11 do corrente t.m
grande ioceliiig em Bcllò Horizonte, promovido >
pelos còiiiinercíantes daquella cidade,

Xa Prefeitura Municipal, pa?am-sa amanhã a-loliiascle vencimentos do mez lindo da Süperiníclidcncia do Serviço da Limpeza Publica. Cas;S. José e guardas municipaes de letra A. ai.

O melhor-artigo

O menor preço.

BEBER HAXSEATICA é saber beber.

Colhido por um bonde
v0 menor Francisco T-ejKsria, ao atra-

vessar hoiilem, a rua (isuerat Fedra,
foi colhido pclii bondo n. 758, linha Gás-
cadura. cujo iii-otornciro, regulainenlc
ii. t.õS.t, Augusto Amara!, a policia do
JV cjistriclo prendeu.

o infeliz, que tem Ires annos de
çda.clc ti recemeti.graves .íerimejite peloeorpej, «depois clç medioado -pela Assis-
toiVciu -Miinjeipal, recolheu-se á rèiir-e-
diva resid ene ia, á mósiiía rua n. ÍS5,

§

'

Amanhã, ás / horas ela noite, terá logar a
abertura do Congresso Operário, na sédc do
Centro Cosmopolita, á rua do Senado ns. ^15 o
-''' •

A conimissão organizadora do 2" Congresso
Operário recebeu mais a adhcsão da União dos-
Operários Sapateiros de Belém (Pará). O opc-
rariado mineiro terá, 110 ¦ Congresso, como seu;
representantes as sociedades Associação Bcnefi-
ecnte Irmãos Artistas c União Operaria (Jtiií
de Feira) Liga Operaria Machadcnsc (Machado);
Centro Operário Sydicalista, Syndicato dosS-Cãr-
pinteiros c Syndicato-dós Pedreiros c Serventes
I.Mello Horizonte). 1

CHEGADA DE DELEGADOS

Chegaram hontem a esta capital, afim de.to-
mar parte no Congresso, os delegados elo Centro
Opcrarip 1" dc Maio, dc Pelropolis, os compa-
nheiros Francisco Manoel Borges c Carniine Au-
tonio Xastaci; do Rio práride do Sul, represem
tanelo a Federação Operaria do Rio Grande do Sul
e suas federadas, os camaradas Luiz Derive, Lu-
cidio Marinho Prestes c Francisco Cardoso.

Amanhã devem chegar as delegações dc São
Paulo c Santos, Minas, Niclheroy, ele. Além
destas são esperadas outras.

A' ultima hora, chegaram os delegados da Fe-
deração Operaria dc SanUis c suas federadas, os
camaradas Joaquim ela Silva, Francisco Garcia;
Manoel Campos, Manoel Perdigão, Agostinho
Marrciros c Antônio Vcuoza.

SESSÃO PREPARATÓRIA

Hoje, ás 6 horas da tarde, reúnem-se os de-
legados em sessão preparatória, para approvái
o regimento interno, para servir de, encaminha-
mento aos trabalhos elo Congresso.

i .'i-

Parece que ò Parti.lei Republicano Liberal
neiro disputará também a i leiçáó para presidielo listado.

Consta que o candidato do P. R.' Htarte de Abreu .

II-

M.

Mme. ZÍZÍNA
A orande cartomante brasileira dá consultas

diariamente, das 11 horas ;is 8 da noite.
Rua Quitanda -3 57, sobrado

o clr.

Política de
S.cms do 3311

FORTALEZA, .'. - X.»

sacyaçao
ue no Ce;i\i

0 sr. ministro ela Vlni
• cio
par-

ipin ei
e sangue"raneisco

> Ipgàr Arara, do
Sóttré, acabam ele elar-se ¦ iolenlas

que foram protagonistas os i
ia, primos do deiJpào GíuIc

abellisttí Moreira ela Rocha
Francisco Gadelha, «icomp íua Jo .:e cap

m ;:,n-
ÍCC ias
i'mãos
iiiladp

agás,

,s iieio e
•er a re
uma |

\sr. pjesitieiM
1 d gnc cniitti

ncómpanluii
nliciro Antônio de Sot
cessão ele uma estrada de
e-ilação ele C; rqueira <-'.za
Sorocabana e passando p

1 passou as mãos e o I' S. Paulo, para c|iti: s-.j
peito o requerimento,
anta, e 111 que o , n e

a Nogueira pede e coi •
ferro cjue, partindo da

na Eslr.uü ele Vv^rrp I
.1 núcleo co.lonií"' e.- ¦

Monção, termine nu Villil Bbrify, situada u>'co
marca do í:i. Paulo dos Agudos.

Teve a mão deee-
padr 1,

A nacipilftl .M.ar;an:!H ?i;;ho, ooíii.'
cando, lioiilem, a mão direita numn
serra, _na niareenaria á n.;a Vísocc-ía
de ttaúiifi, leve a decepe.c;*.

A Âssistencii M.ti!i-i'çi])kl iJiftíJCQu «
^rtcla, Cllie Se PúCOUietl eif;pc'.fi -ti. ri':±r)c-''ilv" 'VHdeii.í.v-A, á rua Dr. 8«niar<iioonumero m.
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DOMINGO, 7 DE SETEMBRO DE 1913 „ O IMPARCIAL

THEATPOS
<1 pagiiacci e Cnvalleria rusticana»

'crcira».
-«'Os cstrahguladorcs de Paris».

Diversões do dia
Theatros:
Municipal

cm «matinée».
S* .José—«Zé
Carlos Gomes
Cinemas:
Idt-al—Prògramma imponente.
Paris—Magníficas fitas.
Diversas:
Maisun Moderno*, Rambolk, ntas cmematog.va-

phiças, etc.
Circo Spinelli--Grande funeção.

PRIMEIRAS
Theitro Muntcipa.'

CARMHS,
liizc'.-.

opera cm .<. actos, de

infestar o seu

A- opera de

mil encantos

ripplausos tão

O publico leve hontem, no Municipal, um es-

pectacíilo cheio. A Carmcn, que tantas vezes tem

sido assassinada (musicalmente)'1 aqui no Rio,

reviveu hontem, cheia de viço, cheia de moci-

ilude, em plena vivacidade e cm plena harmonia.

A IVqlkyria, embora tendo agradado cm toda

1 linha, não conseguiu eíectnisar o publico, o

que é natural,-, aiténdendo-se á genial complica-

çaó da musica wagnériana. Iscbcau não conse-

Kiiiii também cleclrisar o publico,- embora cx-

ccütáclá com grande maestria c tendo recebido

muitos applausos dos admiradores de Mascagni.

Dou Carlos, applaudida lambem, não linha grau-

:les cnsanclias por onde pudesse o publico ma-

chthusiasino.
hontem, sim, cheia de vida e de

nicridionacs, mereceu do publico

cnUiusiasticos quanto justos.

Se entrarmos cm cxaggcradas minúcias, certa-

mente acharemos aqui c ali os defeitos inevita-

\eis cm qualquer companhia, por

veja.
I'.' de justiça, porém

.1 conjunto apresentado
lemos visto c ouvido,

papel de. protagonista a sra. Re-

Voz extensa, mallcavcl, pastosa,

jualidades de escola necessárias a bem

interpretar a admirável composição de Bizct, sa-

Ijcndo eiuittir sem esforço todas as notas, can-

laudo com expressão, imprimindo sentimento c,

além do 111:1 is, draiiiatisando com segurança c

desenvoltura exigida pclo papel. Os ap-

lhe deu o publico foram merecidos,

10 .1" S.llpf,'Kf'J.'Í^.ci'm?nle sc chçon-

que com inais propriedade se mova
". íicto, na.,\rélcs..csta.lag,em de -Lilla

gia histórica cujas, letras das outras parles elle
já havia escriptó. Em seguida a 1 mediei Leon-
cavallo escreveu Çliatlcrtoii,

Essas duas operas não causaram o suecesso da
primeira,

Como Puccini, o autor do 1 pagiiacci, escreveu
La boltemc.

A respeito das duas La bohenic deu-se o facto
interessante : a de Puccini foi composta um anno
antes da de Leoncavallo, mas a deste represen-
tada uni anno antes da daquclle.

£.17 boheme cie Puccini viu a luz da ribalta
na Opera Comiquc e a de Leoncacallo no Rc-
naissaiice, ambos esses theatros parisienses

Ainda de Leoncavallo cita-se a opera Zazá.

, 
'. 

, 1, "As pupillas do sr. Reitor-?

A companhia de operetas c revistas perferi-
cente á Empreza José Loureiro o que já lia ai-
guns dias se acha nesta capital de regresso de São
Paulo, fará terça-feira, í) do corrente, seu reap-
parçcimcnto no Recreio com a linda opereta
portugiicza As pupillas do sr. Reitor, cujo li-
brelo foi extrahido do romance do mesmo titulo,
de Júlio Diniz, pelo sr. Alfredo Miranda.

A musica dVIs pupillas do sr. Reitor é do
maestro portuguez Felippe Duarte.

Os.papeis estão distribuídos aos artistas Olym-
pio Nogueira, João de Deus, Alberto Ghira, José
Monteiro, Anthero Vieira, Alberto Ferreira,
Lino Ribeiro, Abignil Máia, Emma de Souza,
Judith Gareez, Amélia Silva e Lucilia Silva.

As novas pegas do Carlos Gomei

A companhia Eduardo Pereira yae de vento
em popa. De dia para dia progride mais.

As peças, que no começo, eram postas em sec-
na com alguns .senões, são actualmente bem re-
preséntudas. Por isso a concorrência publica vae
sendo sensirclmentc augmentada.

O actor Eduardo Pereira-, no sentido de cor-
responder á acceitaç.ão que sua companhia tem
tido da parte do publico, está'tratando de montar
novas peças.

Já se acha cm ensaios aciiantados A cantora
das ruas que, por toda a semana entrante, dará
sua premièrc.

Uma outra peça que breve será representada é
A revolução portugueza, drama patriótico cm

1 actos.

Um' dos artistas aue h<vje cantam no Municipal

dr. CarloSjdc Araújo, respectivamente directoa
daquèlja ciiipreza e. representante da inosma 110
Brasil; dr. Oliveira Passos,; director do Theatro
Municipal; maestro Alberto Nepomticeno, sopra-
no Elena Rakowska c maestro Mariuuzzi.

*
Pe'as casas do diversões

Theatro 
Municipal

Os amigos das «matnées» vão ter boje ocea-
siáo de assistir no Municipal duas queridas operas
como sejam «Os palhaços» e a «Cavallária Eus-
ticana».

Tomarão parte no espectaculo os artistas Etc-
na Rakowska, José Palet, Gtiisçppe de I.uca,Ber-
nardo de Muro, Eduardo Faticariti o Maria Rog-
gero.

Pelos interpre.trcs, pode-se calcular que o cs-
pectaculo de boje será soberbo.

*

Carlos 
Gomes.

O theatro Carlos Gomes é actualmente uma
das casas de diversões predilectas do publico.To-
das as noites fica repleto de um publico e;co-
lhido.

*

SJosé.A companhia do S. José continua a propor-
cionar esplendidos espcctaculos aos seus frequou-
ladores.

AGENCIA' P> m ry *, n «? n

o £

Especialidade em «Annuncios compensadores». Serviços de redacção
composição e illustração de annuncios a cargo de technicos

profissionaes. Verificação diária das inserções e re-
mossas- de jornaes comprovantes

Remettemse orçamentos de propa-
ganda a pregos os mais vantajoso^

Trabalhos de dactylographia e traducção de todas
as línguas. Serviço rápido e perfeito

Edifício do <Jornal do Commereio»

i

cin ema 1'aris.

melhor que

declararmos
honlt-m foi dos

aqui
mais

que
ho-

niogençps que
'fixemos 110

ginà Alvarez.

com

O prògramma de hoje do Paris está
íico.

Todas as litas são lindas. Certo agradarão im-
nlenso, o que deixa prever grande concorrência.

,

•w 
jraison Moderno

\vL lista casa de diversões da empreza Pas-
choal Segrclo tem hoje em seu prògramma ma-
gnilicas fitas.

Circo 
Spinelli

A luncção do popular Circo Spinelli está
hoje variada e altrahcntissinía. Isto sc traduzirá
por uma grande concorrência.

Estatística da Assistência Publica e
Privada do Districto Federai ¦

foi
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F5.IO DE «XA INTEIRO

ei. 111 a

pláusos que
tlcsüe
trará actriz
dittiah.te ..-o,..
Pasíia.

\'a parte
Muro, com

lliusiaslico
um eximio

do
seus agudos c

de Dou

quem o

DeJosé tivemos o tenor

nosso publico travou cn-

conhecimento na Isabcau. De Muro

Don José. E' um tenor que sabe

bel canto. Inútil é dizer que os

as fermatas despertaram na pia-

téá o mais franco c communicativo cnthusiasmo.

O barytono Faticanti, que fez Escamillo, é

possuidor de uma" voz forlc c cheia, mas, infeliz-

mente, pouco mallcavcl, o que prejudica bastante

loi

o segredo

«-rim  lii ¦

i

o seu canto. Em todo

vivacidade as copias do

iiHicaso souiic

tourcador, no

que foi uma

cantar com
j" acto.
acceitavcl

de Micacla.
O maestro

orchestra,

A senhorita Roggero,

Siéglitida, na IValkyria. leve hontem lamentáveis

hesitações na parte
tas estiveram bem.

brilhantemente a sua

nhecimento da partitura c tirando bellos effei-

tos.
Sccnarios c guarda-roupa convenientes, c có

roá bem ensaiados, dando-nos bellos concertan

tes.
Hoje, em malínce,

cana e Pagiiacci. —S»

C)s demais artis-

Marinuzzi regeu

com perfeito co-

canta-se Cavallcria Rustí-

OS COMPOSITORES DE HOJE NO MUNICIPAL

Dois silo os compo-
sítores, cujos nomes íi-
guram hoje no cartaz
do Municipal. P i c t r o*p Wascagni c Kuggero
Leoncavallo.

S«obre o primeiro já ti
yemòs occas'ão de fa-
lar quando, quinta-feira
ultima, foi cantada sua
obra «Isabeau>. Publi-
cáraos também o seu re-
trato.

Vamos, agora, dizer
alguma coisa a respei-
to de Leoncavallo, não
fugindo, assim, ao com-
promisso que tomámos
de, em poucas linhas,
traçar a biographia dos
compositores que forem
vindo á baila, graças A
audição de alguma de
suas operas pela com-
panbia lyrica que actual

Irriçntcrio! delicia.
Ruò-gerò L-concavalla, como Mascagni, é ila-

iano?*Ma.s sc c-ste nasceu cm l.ivonio aquelle
riu pela primeira vez o sol cm Nápoles no anno
de: isr»8-

Começou a'sua vida como mestre de orchestra
de câf('s concertos em Paris.

A primeira opera que cohipozfoi /pagiiacci,
essa mesma que hoje vae ser cantada no Muni-
icip.il.

,\ premièrc de / pagiiacci rcauzou-se cm
Milão no anno de l§f.'2. _' Os freqüentadores de lyrico no R10dejane1.ro
coniiecéni de sobejo essa lilha primogênita de
Leoncavallo, considerada pelo nosso publico irmã
o-eméá da Cavallcria Rusticaun, de Ma<cagni,

porque aqui ainda não esteve uma companhia que
cantasse uma «ciii a outra.

/ pagiiacci, d:sdc a sua poeira audição,
agradou- «'Isto 

animóii Leoncavallo que no
escreveu / mediei, primeira parte

BARYTONO EDUARDO FATICANTI

Anniversario

Faz annos hoje o sr. Gilberto Pereira Goulart,
aliimno da Escola Dramática, onde cursa a se-
gunda série, c terceiro annista da Faculdade de
Medicina.

Por esse motivo, o anniversariante, que conta
grande numero de amigos—todos os que gozam
da sua convivência—-receberá muitos abraços.

Artista que nos cumprimenta

Do barytono Eduardo Faticanti, da Companhia
Lyrica, da La Theatral, recebemos amável car-
tão de cumprimentos.

O actor Leite acaba de organisar uma companhia
para trabalhar no Pará

O actor Leite é um rapaz de grande energia.
Numa epoeba cm que os os artistas viviam aqui

no Rio lutando com grandes difficuldadcs, elle,
em vez de vagar pelas immediações do Stadt
Muchcn, tratou de organizar iima"companhia de
comédias nacionaes e seguir cm «tournce» pclo
Estado deS. Paulo.

Esta «tournéc», que foi longa, deu os melho-
res resultados. Finda cila, o actor Leite veio
para o Kio.

Aqit não descançou; pois, sem perda de tem-
po, contratou algum; artistas, formou uma
«troupo homogênea, organizou repertório, cn-
saiou peças, cotnprou sccnarios.,,

Tendo agido desse modo, marcou o dia 22 do
corrente para, com sua companhia,' seguir, a
bordo do «Cearái, para :t capital do Para, onde
deve estrear no theatro da Paz.

A chegada do actor Leiít> em Belém coincide
com as Testas do Níizaretli,quc; dão íi capital do
grande eslado do norte grande animação,
ças aos habitantes que vém das cidades
terior.

Como o theatro da Faz será pequeno para con-
ler todos os espectadores, o actor Leite desír
gnará alguns artistas para. trabalharem 110 Cí-
nema Ideal, dando espectaculos por sessões, ao

Proseguindo no inquérito para que loi comuns
siònado pelo sr. prefeito do Districto federal, o
desembargador Ataulpho de Paiva dirigiu á sra.
d. Leopoldina Levei,, presidente da Associação
das Senhoras de Caridade de S. Vicente de Paulo
o seguinte officio:

'• Districto Federal, 10 de agosto de 1013 —
Exma. sra. d. Leopoldina Levei — Apresentando
a v. cx. os meus mais respeilosos cuinpriiiictí-
los, tenho o prazer de reiterar por escriptó as
lisonjeiras expressões que pessoalmente já tive oc-
casião de dirigir a v. cx. acerca da benémiritá
Associação das Senhoras de Caridade de S. Vi-
cente de Paulo, de que c v. cx. a digna presi-
dente.

Lendo attentamente o relatório, que recebi de
v. ex., sobre os trabalhos da importante associa-
ção referentes ao período de março de 1912 a
egual mez de igi.il ainda mais inteirado fiquei da
benemerencia da instituição que v. cx. tão devo-
tadamente preside.

Uma lão importante ordem de,caridade e soe-
corro espiritual merece, sem duvida, um longo e
expressivo capitulo especial 110 livro em que, pu-
blicando o meu actual inquérito sobre a assisten-
cia publica c privada 110 Rio de Janeiro, a Pre-
feitura do Districto Federal, officialmenle di-
viilgará os seus resultados acerca da pratica da
philantropia c da previdência social entre nós.

Mas, para que eu possa alcançar o fim busca-
do, pondo cm justo destaque a Associação das
Senhoras de Caridade de S. Vicente de Paulo,
necessário se torna completarem-se as informa-
çõesi que v. cx. bondosamente'me forneceu.,çonV
os novos elementos que passo a solicitar com o
maior empenho.

Assim peço a v. .-c. resposta ás perguntas con-
tidas 110 questionário que destinei á Associação
em seu conjunto, isto é, ao centro de onde dima-
nanvas suas obras parciacs ou secções.

Muito agradeceria a v. ex. se nesse primeiro
questionário fizesse registrar os dados globaes rc-
latiVos á Associação, se.guindo-os de um histórico
em que. sejam consignados os pontos capitães de
sua brilhante evolução desde que se fundou ale
agora.

Se v. cx. dispuzer de alguma publicação, rela-
torio, memória, etc. onde esteja feito esse liisto-
rico será favor me enviar, completada pela narra-
ção dos factos sobrevindos á data do apparccimen-
to de tal moriographia,

De posse desses dados estatísticos, descríptí-
vos e históricos, poderei fazer um estudo com-
pleto da Associação cm geral.

Em seguida tratarei detalhadamente de cada
secção.

Neste propósito, muito apreciei a minúcia com
que 110 relatório por v. ex. a mim offcrccido se
expõem o movimento c os benefícios de cada uma
dessas uteis secções,.pois, além dos abi tratados,
interessam ao nosso inquérito outros pontos.

Parece-me que, se fosse distribuído a cada uma
das secções uni questionário, conseguir-se-ia uma
considerável collecta de informações que me seria
deveras agradável transportar para o meu li-
vro, «

Tanto mais razão tenho para assim auppòr,
quanto um questionário por feliz engano enviado á
secção do Espirito Santo voltou respondido na
perfeição.

Nessas condições, ouso pedir a v, es, que «s
sirva endereçar a cada uma das secções o., respe-
ctivos questionários, que envio juntamente com o
destinado á Associação em conjunto,

V, ex., em sua grande bondade de coração,
achará, por certo, desculpa a tahtn ImportimaçÜe,
que sõ me animo a dar por conhecer quanto são
profundamente sinceros 03 sentlhientas chrlslüos
de v. ex., mercê dos quaes let-;t sido v, ex, uma
benemérita da caridade.

Receba y, ex. os protestos de minha mais dis-
tíneta consideração — Ataulpho Nápoles de
Paiva ",

Foi exonerado hontem o 1' tenente Adolplio
Philomeno Frony, que oecupava o logar de nuxi-
liar du serviço da Carta Geral da Republica.

Vão scr postos á disposição do sr. inspe-
ctor de Fortificações da Republica, os !'•' tenen-
tes Marcollino Fagundes, José Bento Thomaz
Gonçalves c Miguel Zalazar de Moraes, alim de
servirem como auxiliares.

Apresentaram-se' hontem ao Departamento
da Guerra, os seguintes ofliciaes :

Tenente-coronel Alfredo Leão da Silva Pe-
dra, do TiO- batalhão de caçadores, por ter vin-
do da Bahia; major medico dr. Armando de
Calazans, por ter de seguir para a IP rc-
gião; capitães Júlio Francisco de Scrpa, do 17-
de caçadores, por ter sido transi*, rido, Manoel"erreira do Bomlim e Silva, do mesmo corpo,
por ter vindo do Pará doente de beri-beri, Car-
merino Gondim, do ''• batalhão de engenharia,
por ter sido julgado prompto em inspecçào a
que foi submettido e ter assumido as funeções de
adjuneto da M- secção da G. íi e José Rayrairndo
Guimarães Padilha, do 8' regimento de cavai-
laria, por ter de seguir para o Rio Grande do
Sul; 1 • • tenentes José de Abreu Araújo, do 4- re-
gimento de artilharia, por ter de recolher-se á
sua unidade, Thcmistocles Cordeiro de Mello,
do mesmo regimento, por ter vindo do Recife,
brancelino Xavier Lisboa, por ter revertido para
a P classe; Arthur Villaça Guimarães, por ter
sido transferido para o P regimento de cavalla-
ria; 2" tenentes Arthur Maria da Veiga Liguei-
redo, do *»¦ de caçadores, por ter sido classiíi-
cado e Heitor Augusto Borges, por ter concluído
um anno de aggregacão.

O sr. ministro da Guerra, por aviso 11. 676
de 4 do corrente, declara que, em vista de que
communica o ministério da Viação e Obras Pu-
blica-. cm aviso 11. 257 de 213 do mez findo, é desi-
gnado o major do quadro supplementarda arma
de artilharia Alicio Gama, representante deste
ministério na commissão tcchnica mixta, insti-
tuida pclo artigo 18, da le^u, 2.050 de 31 de dezem-
bro de 1003', comiíií.ssiío 'que; -se tem de recompor
para a revisão do regulamento do serviço radio-
tclcgraphico e para cumprimento do estabelecido
artigo l'J da citada lei. .' , v .-''i •¦•'! —'Pelo Conselho Superior de Saudp,'deverá scr
inspeccionádo o capitão do 47" batalhão de caça-
dores, Manoel Ferreira do BomJim c Silva, vin-
,do do_nortç, doente de beri-beri.

—¦ O sr. ministro da Guerra por aviso n, 677
de 4 do corrente, declara que, attendendo ao pe-
dido constante do aviso n, 2.930; do ministério da
Marinha, de 27 de agosto findo, permitto ao rc-
servista do Exercito Manoel Patrício Vieira, con-
cluiro,scu tempo .lqguj, flf serviço como soldado
do Batalhão Naval, visto não haver feito declá-
ração alguma quando verificou praça náquellò
batalhão, '

—- A. transferencia do 21 tenente Enrico Ro-
drigues Peixoto, é do 10- regimento de infantaria
para o 55 de caçadores c não como foi publicado
cm boletim desta repartição de T> do corrente,

—. Deve comparecer ú Junta Militar de .Saúde
da T, 6, alim de scr inspeccionádo, o cabo de
esquadra asylado llerinenegildo llyppolko Do-
minguss, que requereu asylnmcnto.

O sr. ministro da Guerra concedeu passa-
gera de 1" ciasse de Pelotas, n esta capital, ao 1 ¦
tenente- Mario Velloso da Silveira e família, para
scr descontuda dentro do actual exercido.

J-"oi concedido por dois nnnos : para o 5;
regimento do infàlaria, ao cabo du esquadra do
55; batalhão de caçadores Antônio Gonçalves de
Menezes e para o P batalhão de artilharia de
posição, ao soldado do P regimento de infanta-
ria Eugênio Porto VíMa Nova, conforme reque-
reram,

—. Os requerimentos em que o cabo de esqua-
dra cio V batalhão de artilharia de posição Ma-
iioel do Souza Ramo 1 e soldado do 2- regimento
de Infantaria Guilherme Pegado pediam, respe-
ciivanifiite, para servir addido o licença para
limitar-se em casa de suas famílias, feram inde-
feridos.

Feio sr. ministro da Guerra foram transle-
ridos na arma de cavallária ; do 8' regimento

para o 'j1 o I" tenente ívo Leite de Sallc.se desto
para aquelle o P dito José Joaquim da Graça.

Ainda na arma de cavallária: 1* tenente João
Aymbirõ Mendes do 2' regimento para o 3" e os
2's tenentes Henrique de Azevedo Futuro da-
quclle regimento para este ; Keginaldo Cesàr
Tietê, do *'• 

para o \? ; Raul de Mello Muller de
Campos, do IP para o 4; regimento, c Gabriel
Macedonia Pereira, do !)• para o 2' regi-j
mento.

Está convidado a comparecer com urgência
ao Registro Militar da ti* Região, amanhã, 8 d«
corrente, cm objecto de serviço, o capitão 4a |
Guarda Nacional Raul Gomes Vieira.

O commandante Superior da Guarda Naoio- 'j
nal communicou ao inspector da 9' Região havei j
designado o tenente Ouirino Machado Curvcllo!;
para substituir o capitão Álvaro Antônio Fcr- '
reira Franco no serviço de alistamento militar
de uma das juntas desta Capital.

Em inspecção de saúde a que foram sub-
mettidos o capitão addido ao 1" regimento de l
artilharia Severino Cailo? de Abreu e ?• tenen- -
te intendente Pedro Vic.toriano Maciel da Silva,
foram julgados ambos promptos para o serviço.,

Eis o resumo do Corpo de Exercito conW
posto de 12.810 homens, que formam hoje :

Armada : officiaes, 300; praças, 3.700; totaií '

parcial, 4.000.
Escola Naval, Exercito o Collr-.gio Militar:,

ofliciaes, 40; praças, 580; total pnrcial,62n.
Exercito: officiaes, 360; praças, 5.720; total;

parcial, tí'080.
Policia: ofliciaes, 110; praças, 2.000; total par-

ciai, 2.110.
Total: officiaes, 810; praças, 12.000; total par-1

ciai, 12.810,
Tomam também parte na parada, 1010 animaes,

assim destribiiidos:
Armada .
líscolas..
Exercito1
Policia,.

â
Total. 1

— Seiviço para hoje:
Superior de dia capitão Arthur Xavier Moreira.-'
Dia ao posto medico' da Dirécção de Saúde,'

dr. Álvaro Cerqueira, \f
-Auxiliar do-ofliciiil de dia, auxiliar.de escriptó

Orcsimboidos Silntos.'í'' .> >'• f
Q 2: batalhão de artilharia dá a guarda

Palácio do Cattcto.
A brigada • estratégica dá as patrulhas pf,

estações do Mídureirae D. Clara; |
O P batalhão de engenharia dá o oflicial^p,

ronda, ....
A brigada .estratégica,,dá. ainda o officiaPp

dia" a laspecçác. j
Uniforme 1",

PASSEIO MARÍTIMO

BARCAS DA CANTAREIRA
DESEMBARQUE SA ILHA DO GOVERNADtot

DOMINGO /Çü,|
Partido do eáesPriaroux: ás 2 horas dài,^o';

ITINERÁRIO;— A barca passará avista»
seguintes logares ; Ilha das Cobras, Enxai]
(Escola Naval), Pedras das Passagens
d'Agua, Raza, Palmas, Milho, Rijo, M1
tmeta, Viraponga, Boqueirão (em voltai, J;
Saeco do Valente, N. S. da Ajuda, na pra
Preguezla, Ilha do Mestre Roiz, Cocotá, ji.%
onde'os srs. passageiros terão uma htf/raíj

1 ilha, /

i;"

15 c 5 minutos an
percorrer

A. barca dará aviso de
da partida,

HAVERÁ' BÜFFET A BORDO

PREÇO DA PASSAGEM.

gra-i
do in-

Ruggera Leoncavallo

111110 seguinte
de uma trilo.-

passo que os do theatro da Paz serão com-
pletos. , 

'

Tudo leva a crer que a «tournée» da Compa^
nhia Leite será muito prospera.

0 festival das artistas HariaTavarcs e Maria Angélica

Honlem fizemos referencias á festa artística
que as actrizes Maria Tavares c Maria Angélica
vão realizar, depois de amanha, no Carlos Go-
mes. em honra ao Exercito c -á Marinha.

Hoje podemos dar notas mais detalhada:;.
A peça a scr -represeatada já íoi escolhida. 1

E' cila "As surpresas do divorcio". _ I
As actrizes orgânisaik.ras do festival preíc-1

riram esta comedia devido o suecesso que causou
seu desempenho, ha dias, pela Companhia Eduar-
do Pereira. . .

Sabemos mais que o actor João Barbosa dirá
uma poesia, de sua lavra, pela qual saudará
a Marinha c o Exercito. ... . I

O marechal' Hermes da Fonseca já foi convi-
dado para o festival, promettendo comparecer.

Vae scr unia bclla noite a de terça-feira, n'o
Carlos Gomes.

Tudo faz-crer que assim seja.
Álbum artístico

La Teatral fez distribuir com o titulo supra ele-
gante brochura contendo vários artigos e re
tratos.

Entre estes acham-se os sr:. Walter Muccln e

iS^MíBMWISíWSKWBIStilWSíS"!™^.!-

Dotal iras!
Sociedade de Auxílios Mútuos
Constituc doíres, por casamentos, do 3 a

30oonto3 de réio.
Os joi/cns do ambos os ssjíos eneontrarão

na «Dotal Brasileira» um valioso auxilio
para poderem raalizar a sua mais nobre
missão—a constituição da famiísa.

Ha sua sédc, ó rua do Hospisio n. 35, 1
andar, so darão todos os eselarceimsntos ns-
eess^rios.

i

Um menor apanhado por um auto-
movei

flolestlas de pelle, rheumatismo syphilítico, chagas cancerosas e
todas as doenças derivadas do sangue impuro, curam-se com o

Marea reíristrada e aDprovada. pela Directoria de Saúde Pu-/
bliea do Rio de Janeiro

Ultima descoberta da medicina allemã, que. sobre todos os outros depurativos o
tizanas tem as seguintes va-niag^ns, qua absolutamente garantimos:

p—Não exiçir dieta especial. ..-.- ,
3--Não ser pilrgatiVs, evitando assim o iacomaiode c ainda o estado de fraqtiez,?

em que iicain os doentes tratados com depurativos purgantes.
¦'•.-•—Não arruinar nem sequer alterar o organismo do doent
4-— Substituir com vantagem o 603 e us injecçOes mercuriaes.
\r—Não ter sabor, visto que cada pílula se toma com um gole d água.

O menor Luiz
hontem a rua da
toníovel 11. 2'.4\>\
mentos em

O infeliz

-dgar Velloso', ao atravessar)
assàgeni, foi colhido pelo au-

2:'.451.', recebendo gravíssimos feri-'
diversas partes do corpo.

foi soecorrido pelj. Assistência Mu- |
nicipál, recolhèndo-se depois á respectiva resi-
deiicia á rua Dezenove de Fevereiro n. 47.

O «cliauffeür» Ângelo Quaresma foi praso pela
policia do 7- districto e autoado.

Fábrica de papeis pintados
|i2 horas da tardeInaugura-se noje, as

brica pe papeis
Silveira Cardoso
[Sabeii W:

a
pintados, pertencente'a firma

tk C.j á rua Visconde de Santa

(3---Scr acoadicionàdo num pequeno tubo de buxo, de fôrma a poder^andar ate ri
algibeira do collcte. . , . j

7-—Não serem em resrra precisoj mais de 6 tubos para um tratamento completo, \
que representa uma grande economia, sendo rarissimos os casos cm que seja pre^js|
tomar mais alguns. . ;¦'..-.'--'•;, V*

«-•-Fazei- .sc-nti? grandes-melhoras logo no primeiro ou segundo tubo, melhoras q|
só po? si va.loris.am o.medicamento.

9'—Abrir o apaétiTe e dar o bem estar geral ao doente. í
São estas as grandes vantagens deste tratamento sobre todos os outros, que poder|

scr coaarmadas por milhares de pessoas que tem tomado este -preparado.

Qiilqaar Ãaga eu placa sy?hilitlea desapparace a olhos vistos, como por encanto, cij
este depurativo. .. „r-

Quem tiver a má sino de apanhar o cancro duro e tomar o Depuratol, garanti^
ficalivre; para sempre da mais ligeira manifestação syphüitica. Em fact.d;.s|.f
philifiço e só gasta rios de dinheiro, inutilmente, quem quer. Que o saibam Ar
sc um tubo grátis aòs médicos que o requisitem para experiências nesta. cidad;|

¦ Tubo com 3J pílulas, ,S dias"de tratamento, õjOOÜ.
Pelo Correio mais 400 réis.
Vende-se em todas as pharmacias e drogarias.
Depositários: V. Silva & Comp., rua da Asscmblú;'.

Sete de SetèEib ^,01.HHfê1 - mH5SS»
e Ro.lolpho HessíC
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"-,/" O IMPARCIAL i¥

UM NAS TREVAS
Dois «wagons» de carvão desprendem-se da cau-

da de um trem de lastro, e chocam-se na de
um de passageiros, fazendo alguns mortos e
17 feridos-As providencias da Central - A re-
moção dos cadáveres e feridos- Os curativos
na Assistência - Os feridos na Santa Casa
-Outras notas.

A população carioca íoi surpreendida, ás pri-
meiras horas da manhã, dc honteni, com a no-
ticia dc mais um horrível desastre, havido na
principal via-ícrrea do Brasil.

Dc íacto, um desastre se deu na Estrada dc
Ferro Central do Brasil, na Estação da Serra,
mas todo casual.

O trem R 2, rápido mineiro, que aqui devia
chegar ás 9 c 45 da noite, trazia uni atràzo re-
guiar.

Ao chegar á estação da Serra, encontrando a
linha interrompida, elle ficou ali aguardando or-
dens.

Momentos depois, chegava um trem vindo do
Rio c então foi resolvido a baldcação, passando
os passageiros deste para aquellc, e os daquelle

; para este.
Então o R 2, seguiu para o interior, c logo de-

pois devia partir para a capital, o trem que se
havia transformado em R. 2.

A soa partida não se verificou logo devido o
agente da Serra ter sciencia dc que 0110 cturnò dc
luxo estava cm caminho daquèlla estação.

Emquanto o R 2, aguardava a chegada do no-
cturno de luxo em Serra, cm Rodeio, o E 11,
manobrava para receber em sua cauda dois car-
ros de carvão com 40 toneladas cada um,

Na oceasião exactaniente em que a machina e
os demais carros encostaram nos vagões de car-
vão, estes receberam impulso, e, apanhando a
grande declividade existente entre a estação de
Rodeio c a da Serra, avançou célere em virtigi-
nosa velocidade c precepitou-sc sobre a cauda do
R 2, que se- achava parado na Serra, alcançhdo
o carro-correio e os dc 2" classe, devido á tran-
formação, acima referida.

Um choque horrível: Vagões inutilizados, cor-
pos mutilados, gritos dc homens e dc mulheres...

Passado o primeiro momento, os homens mais I
' -fortes c aquelles que por cumprimento dc dever

tinham que agir, enveredam pelas trevas cm bus-
ca de avchotes, e instrumentos que pudessem des-
vencilhar dos escombros aquelles infelizes.

Emquanto os funecionarios da Estrada presta-
vani os primeiros soecorros ás victimas, era re-
quisitado, com urgência, um trem dc soecorro
que partiu de Belém, afim de fazer o trabalho da
desobsfcrucção.

Emquanto isto, o engenheiro residente em Ro-
deio, enviava ao dr. Frontin, o telegramma se-
guinte:• "RODEIO, — 6 — o — 1913 — Trem Eu,

,. nol/raado em Schcid para tomar 2 carros de
fjparvão, estes dispararam com o choque violento
ffii foram attingir a cauda do R 2, em Serra, ha-•endo 110 accidente muitos feridos c segundo in-
^formações agente, lambem mortos, sigo com soe-'
corras médicos e providenciar desempedimento
linha. Peço,.vossa presença se fôr possível com
urgência— Mario Bello (assignado)".' Logo que o. sr. Paulo de Frontin teve sciencia
do desastre deixou a ;sua .residência em Cosme
Velho c foi para ,a .-feBtaijãooíGentrail,- -de 'onde"¦'? cornmunicou com o engenheiro residente, ten-

..' -^ então informações detalhadas do terrível de-
re.

; -oram combinadas, então, outras providencias
mi "seus auxiliarcs, drs. Humberto Antunes e

,• Valentim Dunham, sub-directores da 3" c 6" di-
,'í!isões, partindo para b local, ás 5 1 |n horas da

•' "inhã, uni trem especial, conduzindo os enge-
, eiro Humberto, Carlos Stcvesson e Araújo.

fomentos depois, chegava á""gare" da Central
em conduzindo as victimas: Octavio Vascón.
s, funecionario dos Correios, c uma menina:sete annos, fülia do soldado da policia do Es-

: o do Rio José Alves da Silva.
VÍsses corpos foram enviados ao Necrotério da
í/xia, com guia da policia do 14o districto
Jfi -também fez medicar na Assistência 17

. -idos, dos quaes Ires foram cm estado muito
ave para a .Santa Casa da Misericórdia c os
Tiais rccolhcram-sc ás suas casas.
.) dr. Paulo de Erontin, antes dc partir para o
/ar em que se deu o horrível desastre, mari-¦ ¦ «a. aífixar na pedra dc avisos o motivo da clic-

|da, em atrazo, do expresso mineiro, facto este
ie coincidiu exactamente com a chegada do trem

;otn os jferidos e mortos e a dos trens de•ihalhadores, tendo alguns populares provocado¦fyurbios; mas com a prompta intervenção da'¦'.cia do 14o districto, foram moderados os ani-
, I ficando a agencia da Central guardada por 20
,.asv embaladas c por guardas-civis.'¦s 

;\ hors' da tarde estava dc volta o dr.
|o Frontin, director da Estrada, que deixou¦ ffltlia completamente desimpedida, tendo antes i
í'ido rigoroso inquérito para apurar a causa

• ^/desastre.'1*$pelo (|tic apurou, 's. cx, opina pela casualida-
t-V; tanto qnc um pobre guarda-freios, com co-
fe'i:em inaudita, tentou evitar o violento choque
fi\\p abandonou o seu iiosto quando foi atirado

ge, gravemente ferido.
*jf.'mama-se este abnegado Laureano Torres de
Vieira.

1 OUTRO DESASTRE
'$;i!ii S. Diogo, ás primeiras horas da manhã,

ç5',trem descarrilou c tombou sobre a linha,';;,:.' 110 emtanto, fazer victimas.
-•fina hora. depois a linha estava desimpedi-
Continuando a circular os trens com regular!-

Na Assistência Municipal
ffltaíu .''.olorosas, hontem, as varias scenas que-. m .como theatro a. Assistência Municipal.

• momento a momento entrava um pac uni"uma esposa, á procura do seu parente,
iíjtas foram ,as 

'pessoas (|iic se retiraram alli-
,;'5.'-.-Outras,' jjorém, cheias dc angústias, cn-
,,avam o ente1 querido a gemer dolorosamcn-
1 -ndo-se entãp explosões dc lagrimas c so-

ias, mnifas foram as scenas observadas.

Í*M 
Central de Assistência esteve até tar-

Sr 4/0, sendo grande o movimento dos que

dc 36 annos 'dc 
edade, residente á rua Frei Ca-neca n. 401, eom ires ferimentos na região fron-

tal e fractura sub-ciitanea do íioinoplata esemer-
do;

Antônio Pereira Filho, praticante do* Correio,morador á rua dc S.' Carlos 11. 13, apresentando
fractura exposta do terço inferior da perna direi-
ta c súb-cutanea da perna esquerda, dois íerimen-tos na região frontal e contusões na espadua di-rcita e ílanco esquerdo;

José Alves da Silva, soldado da policia flumi-nense, dc 28 annos dc edade, residente cm Ni-ctheroy, com contusões e
culações tibio-torsicas;

Heitor de Mello. Cordeiro Gitahy, amanuensedos Correios, de 38 annos dc edade, morador álistrada Real dc Santa Cruz 11. 2.342,•''áprbsen-
tando escoriações na região frontal, nariz, pai-pebras c região inalar.

José Ferreira, trabalhador, morador
Lav radio
do pé esquerdo;

Josc Antônio Gomes, empregado da- Central,de 63 annos de edade, morador á rua Frederico

DOMINGO, 7 -DE , SETEMBRO..DE
cfficaaineiitc ¦ alguns academi-

escoriações nas arti-

do1 rua
/.1, com fractura exposta dos artelliós

Auxiliaram-n'os
cos.

Os empregados dos Correios
Muito soffrcrauiicom.ar catastrophc os empre-

gados dos correios que viajavam no sinistro
trem.

Eram elles os seguintes, chefiados pelo z*
official 'Emílio da' Silva Simas:

Antônio Pereira Filho, praticante.de -i» classe,
gravemente ferido;

José Mafrizio Barroso,, servente de í» classe,
gravemente ferido;

Miguel dos Santos Ribeiro,, praticante de 
' 

1»classe, gravemente ferido;-
Heitor de Mello Gitahy, amanuense, ferido;
Oscar Gcrth, servente,, ferido.
O chefe da turma, official Silva Simas, ficoutambém ferido.
Menos sorte'leve o praticante de 1" classeOctavio Diógenes de Vasconcellos, que foi ¦ en-contrai- a morte.nessa viagem fatídica.
Os feridos, depois.de 'medicados, !foram reco-lindos, uns ao hospital da Misericórdia, outrosas respectivas residências.
A administração dos correios, logo que soube

que se achavam na 28» enfermaria os ¦¦ funecio-narios Antônio Pereira Filho, Miguel dos SantosRodrigues c José Mafrizio Barroso, fel-os remo-ver para quartos particulares, por conta daquèllarepartição.
Gravíssimo é o estado do praticante Pereira1'ilho, havendo, porém, esperanças dc salvar-se.

;,-' O praticante Diogreries
O praticante de i«. classe Octavio Diógenes de vVasconcellos era ¦—¦--- - ' • ¦• '

acompanhado de uma- numerosa força dc infan-lana da Brigada Policial, de armas embalada, cfie yanos guardas-civis, munidos de cassc-tètcs,
partiu para o local,

Ja era tempo, pois; o, povo começava . a < ape-arejar os carros, ameaçando cornmctter outrasmaiores tropelias, em desabafo da-sua, indignação.l eyc então ¦ a autoridade dc empregar umgrande esforço para restabelecer a ordem, o-queso conseguiu depois-dc muito trabalho.
f Ja então havia vários carros quebrados, istoc, com as jancllas.e,portas inutilizadas.

Deante da altitude-da policia os populares dc-ram uma colossal vaia na' actual administraçãocia Estrada derf erro Central do,Brasil.
A policia do .14-districto'

O dr. Edgard Pahi, delegado do 14o distri-cto, esteve 110 1 local i dando as. providencias .'queachou acertadas. ,
Durante o ataque- que. .0 ,povo. levou, a effeitocontra o material,da estrada, foram cffectuadasalgumas prisões, - logo relaxadas.

O Reconhecimento do cadáver damenor
Mais tarde foi reconhecido o cadáver da menor

de . côr branca, • recebido '• no • Necrotério da Poli-
cia.

Tratava-se da- menina- Aida, de sete annos dc
edade.

A. infclizinha. era filha do soldado losé Dias,
da Força Militar-do Estado do Rio dc Janeiro.Ocnterraincnto de Aida realizou-se á tarde, sa-hindo do Necrotério da Policia, após o exame
medico-lcgal, • para o cemitério de S. Francisco

avier.

Origem da egreja da LiH.em
Piamantina

Episódio colonial

o -n. 2, para ser promovidoa amanuense. •
O pobre moço era muito, estimado na sua-re-

partição, onde causou a mais. dolorosa impressãoo seu trágico passamento.
O cadáver de Diógenes foi removido para oNecrotério da Policia, .onde,, á tarde, os médicoslegistas da policia o -examinaram.
Em seguida sahiu. oA enterro, que. teve grandeacompanhamento dc amigos e collcgas do mallo-

Srado funecionario publico.
As despezas do cnlerramento correram por con-a da repartição a que . pertencia o praticantejclavio Diógenes dc Vasconcellos, por ordem.Io governo. ...
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A Central g-uardada
A administração da Estrada de - Ferro, Central

do Brasil .pediu: á 'policia, para fazer giíardar asua,estação inicial,' na|praça^da Republica.
Esse pedido foi satisfeito, sendo augmentada

a força que ali tèm ¦ permanentemente.
Receia o , pessoal daquèlla. estrada que o . povo

queira usar dc alguma represália.
Nada, porém,, de anormal oceorreuaté á-ltarde

naquella. estação.. ' .1

RIEDADE

um sumptuoso templo
Çue ficasse aos futuros porexemplo»

Era cm fins dc maio de 1893 Eu sahira, no
meu1 costumado passeio pela tarde, a cspaircccr
pelo bairro da IYuz. No alto da Venda Nova as-
sentci-nic no pedestal do cruzeiro e lancei a
vista pelo vasto horizonte que se me apresen-
lava. t Ao sul, na linha azul-escura da Cordi-
lheira Central, dominava eminente o Itamhc,
como vetusta pyramidc egypcia; pelas encostas
do 'nrorro dc Santo Antônio extendiam-se as
casas "alvas como cordeirinhos, que se banha-
\.'im na fonte", cm pequenas praças, estreitas
ruas -e tortuosos beccos, sobresahindo os cam-
panarios flechados dc algumas egrejas.

O sino da egrejinha da h-uz badalava triste-
nienle, na frescura da suave e doce tarde dc
niajo. Invadiu-me repentinamente o desejo dc
visitar aquclle monumento tio Tijuco colonial,
baixo, ennegrecido pelo tempo, desfazendo-sc jáem ruiiias. \'o vetusto adro cresciam livrcmen-
te gramnias c hervas damninlias; e do antigo cc-

,! miterio, invadido por virente vegetação, só resta-
> va um lanço carcomido dc muros.

Achando aberta a porta, entrei. Só havia uns
restos da antiga grandeza c magnificência no
altar-mór, cujos degráos iam-se elevando, numa
florescência artificial dc rosas vermelhas c ei-

.rios accesos, até á imagem histórica da Senhora
da Luz, ricamente envolta numa capa de seda dc
damasco azul, pontilhada de cstrellinhas douradas,
vivas c palpitantes, ao rubro clarão das luzes.
Os outros altares, nús, cnncgrccidos, ostenta-
vam santos mutilados c cm farrapos, tapetes
roidos c descorados, como se, numa barbara in-
vasão de iconoclasta-., só ficasse miraculosanien-
te inattingido o thronq estrcllado da Rainha dos
Anjos.

O sacristâo, um velho encurvadò, escuro, cn-
fiado numa sobrecasaca tão vetusta como o dono,
perguntou-me se eu não desejava ver, na sacristia,
o^ retrato da sra. d. Thcreza dc Jesus Perpetua
Corte Real, virtuosa fundadora do Recolhimento
da Luz. Accedendo ao pedido, entrámos na sa-
cristia — estreito cubiculo, mergulhado numa
meia sombra, onde se notavam vagamente, numa
confusão dc desabamento, imagens, guiões, ei-
riaes, cruzes, regisl ros desbotados, brandões, tam-
bores... A um canto, junte a uma janclla semi-
.aberta, ao lado dc uma arvore secea, onde se
enrascava a serpe scduclora do paráiso, cm vc-
lha t-clá suspensa á parede, delineava-se uma fi-
gtira ascética! do freira, os olhos mysticos cr-
guidps paia o alio, como inundados na luz eter-
na c impcreciycl "do Além. O sacristâo retirara-
se para a nave da egrejei o eu me deixei cahit'-:i mui banco, envolvido pela suggcstiva melan-
eólia daqucllas mina;. ,S'»»/ Incrimác rcrum! V,
•rpudia-mc riitidahicntc á memória a historia ver-
dadeira da fundação daquelle templo.

micro-
ipprox

A -menor-AWa, de-Tannos, morta.-tambem, no desastre

No Neepoterio
Mcyer,. o, apresentando, contusões c;'escoriações
na ^palpcbra superior direita e quadmli esquerdo^

Francisco Marques Peixoto, coiidtfctòv dfe irem,
residente á praça da Republica t'8y', com ¦ feri-
mentos na cabeça c perna direita; n

Antônio Dias Barbosa, de 38-annos de edade,
empregado da Central, residente cm dr. Fron-
tin, com escoriações 11a perna esquerda c con-
tusões no hypocondrio e narina direita;

Accacio da 'Silva, de.-2Q.,,a«inos dc edade, cm-
pregado da Central, niorador.em Madurejra, com
três ferimentos coiUiis'ôã?tí*Pregiões . íronto-oeci-
pitacs c inalar direito;

Maximiano Euz, empregado'da Central, resi-
dente cm Belém, apresentando .ferimentos na rc-
gião palmar direita c contusões no thorav;

Oscar João Gerth, empregado publico, de 33annos de edade, morador á rua Miguel dc Priàs,
34. com ferimentos contusos ¦ no iabio superior,
ante-braços, mãos, terço-súperior da perna direi-
ta c quadril direito;

Miguel Santos Rodrigues, empregado <publico,
residente ;'i rua Maxwell, 116, apresentando feri-
mentos na região frontal e escoriações na pernadirc;ta; , ,

üar(0j.fiO o-[ "'-'
/.Grande foi o ;movimento hontem, no Necro-
lerio da Policia, logo que foi conhecida a exten-
são do desastre. <

Todos procuravam descobrir. parentes • ou - ami-
gos, ver o cadáver do praticante Diógenes e
reconhecer o de- uma pobre ' creança, do sexo
feminino, dc cór branca c apparentando cinco
annos de edade.

Os funecionarios daquèlla dependência da po-
licia e os médicos dc serviço, a postos, á todos
attendiam... •

A' tarde, foram os dois cadáveres conveniente-
mente examinados pelos • médicos Tegistas.

Na Santa Casa
Não foi menor, o movimento na-portaria do

hospital de Misericórdia.
Apezar dc ser'pequeno o-numero-dc feridos

para ali removidos, • muitas foram as pessoas.af-
flictissimas que, não mais' os encontrando no
Posto Central da Assistência, -para a - pia insti-
luição corriam a ; procural-os.

Davam-sc também ali scenas dolorosas, aggra-

SUCCEDANEO DO TELEPHONE
Uma.lâmpada .incandescente pôde falar, isto é,

empregada como: receptor tclephonico. O
mecanismo do phenomeno é fácil dc comprchcn-
der. Sob-a influencia da corrente microphonica
que o percorre, o filamento soffrc variações de
temperatura que o fazem entrar em vibração.
íssas vibrações se transmitteni á redoma, que

pôde. cm seguida,-se é suficientemente delgada,
imittir som.

A experiência c mais fácil. dc fazer, quando' filamento da ' lâmpada é mais grosso,. sendo
intão maior sua variação dc temperatura. De-
/em-se empregar lâmpadas dc cem velas, pelo inc-
aos.

Nas experiências ultimamente feitas na Fran-
ça, a lâmpada ora alimentada por uma cor-•ente continua dc 1 io \olts c tinha-se inter-
:alado sobre o circuito uma bobina dc indnceào.
Iara impedir as correntes telephbiiibàs enviadas
a;, lâmpada dc perturbar a rèdc dc alimenta-
;ão.
; O filamento e um condensador estavam insc-idos no secundário de ¦ um transformador tele-'honico, cujo primário comprehendia uma bale-:a de accumulador e um microteleplionc. Nestas
ondições, quando se falava deante doihonc, ouvia-se distinetamente a voz,
nando-se o ouvido da lâmpada.
«OVO METIJODO DE ESTERILIZAÇÃO 1)0

LEITE
O ultimo numero da revista allemã " Molkcrci

ícitung" indica um novo methodo, descoberto
:i:. Allemanha, de esterilização do leite. Com

\ uixilio de uma bomba premente, introduz-sc ocite proveniente do recipiente principal em um.aso, onde é mantido atunja pressão dc quatroitmospheras, sendo depois aquecido indirecta-,
nente, ao passar, durante alguns segundos, emórma dc chuva muito fina, em unr esterilizador
1 temperatura' de. 73—75° C, devendo-sc. rçsfrial-o•m seguida, Mmídiatamente. As vantagens- desse¦ncthodo, comparativamente aos processos cm-irègádos até o.presente, residem no' facto qitc a'mcroflora- palhogenica é destruída, sem que oeite soffra qualquer alteração chimica aprecia-

vel.
O produeto conserva as'ipl-oprièdadcs do leite:ru' e pj-esta-se perfeitamente mesmo após á:stcrilização,á-fabricação do queijo. Pódc, alémlisso, ser conservado o dobro do tempo que oleite cru'. Também, - com a coagulação não sealtera o seu gosto.

RESÍDUOS DAS" FABRICAS DE CERVEJA
A fabricação da cerveja deixa numerosos rc-siduos, borras dc cevada, lupiilo esgotado, ler-mento, ácido carbônico, cervejas velhas, etc., de

que se não tira actualmente quási nenhum resul-tadoe que apresentam, entretanto, um interesse
serio. Sua utilização, além de produzir notáveis
benehcios, poderia • fornecer íi agricultura umalimento de grande valor.

A borra de cevada, quando fresca, vende-se
por preço muito satislactorio, sendo, porém, seu
cõmmercio limitado ;i vizinhança das arundescidades, por ser de diflicil conservação. Pelo con-
trario, a borra da cevada secca é muito procuradano inverno, na Europa ; misturada em proporçãode .'j kilogrammas de. borra com 2 kilos de-nelàço, dá um produeto do mesmo valor aliüien-
tar que a aveia. ' '

A levedura c um resid;;o cujo valor mercantil
poderia ser considerável,

Tratada convenientemente, poderia fazer van-
tajosa concurrencia ao fermento empregado nas
padarias. Pode egualnientc «servir de 

'alimento
aos animaes, isolada, 011 incorporada A borra de
cevada. Na Allemanha tenta-se, ha alguns annos,
propagal-a como alimento para o homem. Es-á
applicaçào que, sem duvida, SÓ..,sé;se estenderá I 

'espirito 
pira as alturas. em^gríto^áncihtotMÍlentamente, c todavia das mui; interessantes,

porque o valor nutri'ivo da levada ra fresca ê
sensivelmente o mesmo que n da carne. No
momento em que de todos cs pontes se assigna-
Iam a penúria e carestia da. carne e suas con-
seqüências sociaes, este facto merece, sem dn-
vida, ser tomado cm consideração.

LUTA CONTRA OS RATOS

oereiia e límpida .surgira a manhã dc i° de
novembro dc- 1755. Como a Egreja comincniora
nesse dia ,1 festa dc Todos os -Santos, os tem-
pios dc Lisboa, repletos dc fieis, despediam um
repique alegre dc sinos. Súbitameiitê, um ruido
subterrâneo, como o rodar longínquo dc unia
carruagem colossal, foi se tornando cada vez
mais pronunciado c horrível. O solo, agitado
por medonhas convulsões, como um mar cufu-
recidd, entreabria-se cm tendas sinistras, c as
casas se desmoronavam e caliian:, como navios
batidos cm escolhos. Línguas de cliammas, sa-
hidas da terra, consumiam os escombros das ca-'itás' c outros edifícios que haviam escapado á
ruma; o incêndio ia-se alastrando, cm pavorosacrcpitãção, ate p .Tejo, cujas águas, trausbor-
dando citi progressão assustadora, ameaçavam cn-
gulir a cidade.¦¦ Dics inie!

O povo sabia que o nuy.qucz dc Pombal odia-
va os jesuítas e que só esperava oceasião propi-
cia dc cxpulsal-os do reino, lira castigo contra
o inimigo de Deus, pensava ó vulgo. Julgavam
ter chegado o fim do mundo. EntrcIaiWo. nessa
grande calastroplic, o marquez soube elevar-sc
a altura das circúnistancias, não perdendo a cal-
ma.'. Para manter a ordem, mandou que todos os
ladrões c inccndiafips apanhados cm flagrante
(e hão foram poucos), fossem sunimariàmcnte
enforcados, ficando os corpos suspensos paraescarmento de outros scclerados. Quando lhe vi-
eram perguntar algumas autoridades que se devia
fazer da infinidade dc mortos que havia pelasruas,,respondeu-lhes :—Primeiro tratar dos vivos,
depois "sepultar os mortos.

Parte da prisão do Limoeiro cahira por terra;
os guardas e presos fugiram espá-voridos; sobre
uni lanço dc muros, passeava agitado o infeliz
conlratador dc diamantes. Fclisberto Caldeira
Brant, exclamando á cidade, como um espectro
de maldição :

— Ladrões, restitui o dinheiro que me roubas-
tes ! \

Aprcsentando-sc depois a Pombal, pediu queibe indicasse uma prisão para se recolher c ac
mesmo tempo providenciasse sobre o andamento
do •'seu processo, pois era innocenle c queria
proval-o. O ministro prometicu fazer-lhe justiça
quando se normalizasse a situação da capital;
mas' depois não ponde ou não quiz fazcl-o.

. As_ casas c os palácios despejavam nas ruas
mulheres allucinadas, homens scmi-loucos, cre-
ancas c velhos, pobres c ricos, senhores c escra-
vos, fidalgos e lacaios, que corriam para as egre-
jas, num brado unisono dc terror, atirando o

;;;13/ e sairiam

' 
rosto Ccntr

O infeliz praticante cios Correios, Octavio Diógenes de Vasconcellos
Marfisio Barroso, servente dos' Correios,
annos de edade, morador á rua Gomes

h. 15, com fractura siib-cutailea do terço
ferimentos nas re-

il de Assistência os .médicos dc
I e os que foram chamados cm suas resi-

solicitamente, soecorreram os seguintes
¦• -!

mo da Silva Lima, empregado publico, de
*^ys de.edade,.. residente á rua General Poça-'"¦nvesentando três .ferimentos contusos-na

fusões'tua face, pescoço, ¦articulação
^"•"i.c-.du e fractura dos incisivos su-

¦ 

| 

.

, -.'.. o, negociante, casado, dc 33 an-
rua Baepèndy, com contusões na
lerdo, c mão do mesmo lado;
ls dc edade, filho dc José Ah cs
ijop^ Estado do Rio, ápresciitan-~0 frontal do lado direito e

, 
\

¦ i.h dc conduetor dc trem,

KtKÇ^mKV&U1'1'

José
de 30
Serpa
inferior d'ò femur direito c
giões hyppgastrica e dorsal;

Laureano Torres de Oliveira, guarda-freio, mo
ràdor á rua Sá Freire, 55, apresentando contu
soes nas pernas e nas regiões hynogasirica c dor
sai.

Para o hospital
Terminados os curativos, foram vários dos le-

ridos removidos para o hospital da Misericórdia.
Esse serviço foi feito com varias ambulâncias

do Posto Central.
Aquelles cujo estado não apresentava gravidade

retiraram-se para as respectivas residências.

trem de subúrbios, pejados

Os médicos
'restaram sòccorVários foram os médicos que

ros aos feridos.
Todos elles foram muito carinhosos, moeuran-

do suavizar os spffriinevitos das victimas do hor-
rivel desastre.

Entre esses médicos ^ ^.iv? os drs
Pereira, Ruy Vaccari, João SóledadeJ
fredo c Cayrès Pinto.

yadas conv os- gemidos dos feridos e os. gritosdolorosos do praticante Pereira Filho, cujas per-nas pareciam estar csmigalhadas.-
O povo amotina-se

Logo que; começaram a chegar os feridos-da
catastrophc da Serra, a estação inicial da praçada Republica apresentava um aspecto desolador.

Gritos de dôr. gemidos 
"lancinantes, 

.choros, so-luços,' iinpfecaçõès terríveis se ouviam de todos
os lados.
.Nesse momento entravam um- expresso-de
Santa Cruz e um
de passageiros.

Deante daquelle quadro fúnebre, os passagei
I ros, íiiáp grado a pressa de que se achavam

suidos, foram se deixando ficar pelas plalafoe no saguão.
Era grande a indignação popular e. de re-

pente, partiu o primeiro grito subversivo.
Logo outros^ vieram, e o povo tentou atacar omaterial da listrada, aos gritos de — quebra!

quebra!
Immediatamentc o agente da estação, cheio dc

j pavor, correu ao telephone e se communicou com
Oswaldo j o 14" districto policial, implorando providencias

João Al- j urgentes.
s Acto continuo

- Misericórdia ! Senhor I Misericórdia !
Milhares dé pessoas já haviam perecido na ter-

rivel hecatombe. Naquella confusão, no panicehorrível, numa velha egreja dc Lisboa, perdidana multidão alarmada, uma joven e formosa fi-
dalga da familia da Corte Real, prostrada perante
o altar da Virgem, prometteu elevar-lhe em qual-

i quer log.ar\uma sumptuosa egreja. se escapasse da-
I quclle cataclysma. Com uma convulsão do solo, o
I templo estremece, abre-se uma fenda lateral' e
j uma flecha de raios solares vem dourar os cabel-
I los de Nossa Senhora.

— Misericórdia ! Misericórdia ! soluçavam.
Como a egreja ameaçava desmoronar, a fidal-

; ga subiu rapidamente ao altar, abraçou-se com a
j imagem c sahiu de envolta com a tumultuosa
; multidão, que corria para as portas, num brado
j continuo:

—Misericórdia- ! Misericórdia !

os-
nuas

Desde íoi 1, os principaes produetos do solo.
particularmente a lugerna; são consideravelinen-
te prejudicados pelos ratos silvestres, na maior
parte -da Itália • septentrional e central. Na- pro-vincia de Modena, assim como nas outras prov.in-cias liniitrophes dá' Fmilia, tem-se empregado,
como meio de luta pratico e pouco dispendioso,
porção de milho moido envenenado com phos-
phureto de. zinco. Esse tratamento deve serappli-
caijo a todos es terrenos cultivados- com luzerna,
aos prados permanentes c temporários, aos.fossos
de escoamento c aos caminhos carroçaveis cpie li- 

'' 

mitam c percorrem os terrenos trabalhados, du- I Embarcando para o Brasil, no anno seguinterante os mezes dc setembro e outubro, em qiie ! "• 'fhéreza de Jesus Perpetua Corte Real cum-os ktos são mais numerosos. E' muito limitado I P.1'!" a Promessa fundando no Tijuco (actualmcn-o nuWo de ratos que resistem a esse tratamen- I le Diamantina) um recolhimento dc orphãos eto. Entretanto, justamente nas zonas da provin- : expostos, com uma poética egrejinha, onde secia de Modena, onde tal prophylaxia fora appli- ! venerava a.imagem salva do terremoto,' sob a in-cada com muito cuidado, em setembro de 1912, ! vocação de N. S. da Luz.
verificaram-se, no fim do-mesmo anno, grandes jprejuízos nos campos de trigo; facto que tem sido I * * *

o dr. Edgard Pahl, delegado,

r-üirf
:¦'. '¦-¦»~#vtt<v^m$>8fâp

attribuido . aos ralos da'ultima geração que, no
momento do tratamento viviam amaminentados
pelas mães, em terrenos lavrados que não foram
tratados por economia mal comprehendida.

Os infelizes ralos da . Itália, (pie se contentam
parcamente em devorar lúzernas, capim e gram-mas. são ferozmente perseguidos. " Manger
1'herbe. dautrui ! Quel crime abominable !" Osseus homonymos e parentes do Brasil são cota-
dos, considerados, tèm prestigio político, frequen-
iam as recepções dos paredros da política nacio-
nal, oecupam posições eminentes,- como disse o\elho salyrico :

O pecúlio civil entregue aos ratos
E' direito de amplíssimos decretos,
Afim dc roedores prcdilcctos
Encherem-se dos nossos desbaratos.

¦ ¦ - '»i';i-;;?ií

O .sacristâo vem avisar-me de que.se ia fazendonoite c eram horas de fechar as portas. Retirei-me, scismando tristemente. Do antigo recolhi-iv.enlo, mutilaram-no, desfiguraram-no, conver-tos portuguezes, que restava ? Quasi nada IAlaos profanas tocaram naquelle veneravel monu-menlo, multilaram-no, desfiguraram-no, conver-tendo-o no actual edifício, sem estylo, sem tradiçao--altestado permanente da ignorância prelenciosa dos homens (*)Tempio; edax ! Homo cdaciar !

CIRO ARNO.

(¦-) — Hoje, graças ao zelo c aos esforços dorevino. padre José Pedro Lessa, a capclla da Luzem Diamantina, vae-se transformando mm» w,»í
tica e formosa egrejinha.

•anstormanio numa poe-
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fl alta do preço da eapne
em Pofto @legpe

«MEETING» DE PROTESTO
PORTO ÁLEGKEj G (A. B.)—O intendente da

rapital, dr. Montaury, entrevistou hoje vários
marchantes acerca da elevação do preço da car-
nc. tendo os mesmos declarado que nenhuma re-
clucção podem lazer nos preços, attenta a escas-
se/ de carne, preterindo mais suspender o abas-
tecimento desse gênero de alimentação.

Essa escassez é motivada pela procura do gado
dos municípios visinhos de Porto Alegre pelos
tropeiros da fronteira.

O clr. Montaury está estudando o caso com in-
teresse, alim de satisfazer as justas reclamações
da populaçjo.

Consta que amanhã realizar-se á um iiieettng
dc protesto pelo facto da elevação do preço da
carne.

Êhegada de deputados a
Pjello Jíopizonte

BELLO HORIZONTE, (A. A. 1—0 nocturno
chegou a esta capital com um atrazo de cinco
horas.

Chegaram, embarcados nesse trem, os srs. dr.
8«Wno Barroso, presidente da Câmara Federal,
deputados Ribeiro Junqueira, Alaor Prata, As-
Kilpho Dutra, jayme Gomez, João Penido e o se-
nador Bueno de Paiva, afim 

"dc 
tomarem parte

na convenção do Partido Republicano Conser-
vndo, que se reunirá amanhã, á noite, no edili-
cio do Senado, para a escolha dos candidatos á
presidência c viec-presidencia do Estado no fu-
ttiro quatricnnio.

E' possível que a commissão do partido eleja
mais dois membros, elevando o seu 1 úmero a
nove. w>, '-¦

Um augmento de soldo dos
agentes de policia e dos sol-
dados do Corpo de Bombeiros

BUENOS AIRES, 6 (A. A.)—Foi hoje apresen-
tado o projecto de serem augmentados os soldos
dos agentes dc policia e soldados do Corpo de
Bombeiros.

Esse augmento tem por fim crear uma caixa'mutua 
de seguros para.o caso de accidentes fa-

taes ou passageiros e um fundo dc reserva para
a distribuição de prêmios ás praças qne se distin-
guirein por acto de valor a abnegação.* 

A imprensa em geral elogia a idéa, reputan-
do-a justa e altruistica.

O ? de Setembro em

MONTEVIDE'0, 6 (A. A.)—A colônia brasi-
leira desta capital offercccrá amanhã um grande
banquete ao dr. Bruno Chaves, novo ministro
brasileiro junto ;:o governo Uruguayo.

A festa promette revestir-se de excepcional bri-
lhantismo. ., a "'

Elogios feitos pelo sr. Souza
Dantas aos filhos do minis-
tro argentino no Rio • .

BUENOS AIRES, G (A. A.)—O dr. Souza Dan-
'.as, ministro do Brasil nesta capital, em palestra
hoje com um jornalista, declarou que uma das
melhores impressões que trouxe da visita hontem
feita a La, Plata, com o clr. Sá Vianna, júris-
consulto brasileiro que aqui se acha a passeio,
foi a da palestra que teve com dois filhos do dr.
Lucas Ayarragaray, ministro argentino no Rio
de janeiro, que mostraram talento e erudição
pouco communs. ' ,.-

Um banquete dado em Haya
pela secção hollandeza da
Conferência da Paz

HAYA, G—A secção hollandeza da Conferência
Inter-Parlamentar da Paz, òflareceu em Scheve-
ningen, um banquete de oitocentos talheres ao
sr. Kunsaal, sendo pronunciados vários discar-
sos louvando os resultados da conferência c a
confratérnidáde e solidariedade que sempre rei-
naram durante os brabalhos.

Jogos olympicos
ROMA, (i—Começou hoje pela manhã no >Sta-

dium» o Concurso Internacional de Gymnastiea
dos Catholicos, 110 qual tomam parte cerca de
duzentos grupos.

A estatua de Annita Gari-
eni

BELLO HORIZONTE, G (A.A.) -Foi contra-
tado um artista cinematographico para tirar va-
rios «íilms» da praça da estação, no dia 20 dc se-
tembro, no acto da solemnichide da inauguração

ida estatua dc Annita Garibaldi.

O 7 de 5etemfaf>Q no H}o
Gpande do Sul

PORTO ALEGRE, G (A.A.) — Realizar-se-ão
amanhã, nesta capital e cm quasi todas as cida-
cícs cio .interior, varias festas commorativas da
passagem da data da Independência.

O franco da PpQüincia do
K^io Grande do Sal

'ORTO ALEGRE, G (A.A.) Amanha o
itíáncp da Província, transferirá a sua sede para

o novo e bello edilicio construido para esse
lini.

No antigo edilicio. funreionará a caixa dc dc-
Ipositos populares pertencente ao mesmo banco.

Jlefcado de Qelio
Jf-íoipizontg

BELLO HORIZONTE, G (A.A.) - O movi-
jmento das vendas de gêneros no mercado da
capital foi de 1.-20Ü contos de réis.

O 7 de Setembro na
Bahia

BAHIA, 6 (A. A.)—Em homenagem á data ae
i dc Setembro realiza-se amanhã, no palac.o Rio
Branco, a distribuição das medalhas commemo-
ativas do Congresso de Instrucçao.

A solcmnidadc será presidida pelo dr. J. J.
Reabra; governador do Estado.

A Liga dc Educação Civica realiza amanhã
üina sessão civica, á qual comparecerão os alu-
ranòs de todas as escolas municipaes.

O Instituto Histórico reunir-se-á em sessão so-
1 nine, lalando sobre a data que se colninemora',
1 jornalista Hcuriuuc Cancio.

Uma conferência dos chefes do estado-'
maior dos exércitos da Allemanha,

Áustria e Itália a reali-
sar-se em Berlim

LONDRES. G — 'Sesrunclo informa o Daily
Mail, cm lelegramnurde Berlim, os chefes de
estado-maior do exercito das nações que fazem
parte da Triplico Allianç.a terão uma importante
conferência por oceasião das manobras militares
da Silcsia.

Uma explosão em Auber-
villier*

PARIS, G—Dou-se uma violenta explosão num
deposito de fogos de artificio em Aubervilliers,
arredores desta capital.

Ficaram mortas cinco pessoas c dez feridas,
algumas gravemente.

Encerramento do aeneral
IMégrier

PARIS, 6—Realizou-se hoje o enterrameuto do
general Négrier.

O fòretro foi acompanhado até ao cemitério
do Père Lachaise pelas personalidades mais em
evidencia dc Paris, sendo o sr. Poiiicaré, presi-
dente da Republica, representado pelo general
Dalstein.

ASIMIOL.
Cura asthma, bronchile e coqueluche

=58 a pPcterrdiüá aiiidiiya
lulun-HKi

LONDRES, 9 — O Daily Cliroiiicle insere
um telegramma de Constantinopla dizendo que
o delegado búlgaro Natchevitch desmente as no-
ticias propaladas pela imprensa a respeito de
uma pretendida alliança entre a Bulgária e a
Turquia.

I O«Gascogne»adiou a Yiagem
BORDÉOS, G— A partida do Gascogne, an-

nunciada para hoje de manhã, foi adiada por se
ter dado a bordo um conflicto entre a equipagem
e os operários mecânicos. „,--,

As inundeçõesna Argentina
Cincoenta mil ovelhas afogadas'

BUENOS AIRES, G (A. A.) - Calcula-se em
cerca de meio milhão o numero dc ovelhas que
morreram afogadas por oceasião cias ultimas
inundações no sul da Republica.

A tragédia do Tigre
BUENOS AIRES, G (A. A.) - O jornal «La

Argentina» continua publicar interessantes infor-
mações que muito contribuirão para esclarecer a
mysteriosa morte da sra. Carmen 0'Connor de
Elliot.

Insiste-se em affirmar que se trata de oceultar
um crime, por motivos que ainda não são bem
conhecidos.

Um duello evitado
MONTEVIDEO, G(A. A.)—Devido ã interven-

çõo de airiigos, foi evitado ò duello que se devia
realisar entre os srs. Ângelo Mendsz, jornalista,
e Pedro Mones, político piirtenccnte ao partido
nacionalista.''' " '''''''

As cervejas da

Assassinato de uni aito funecionario
do min.sterio das ilações Ex-

teriores de Toldo
TOKIO, G — Foi hoje apunhalado por um in-

dividuo desconhecido, é está em condições gra-
vissimas, o director de uma das secções do mi-
nisterio das Relações Exteriores. '

O iiggressor foi preso immediatamente, tendo
declarado ás autoridades que commettera o dc-
licto na persuasão de que o offendido fosse o dr.
Sun-Ya-Tsen, chefe do movimeiuo republicano
na China c um dos principaes instigadores da
revo lição cm que se encontra o paiz.. TOKlü, O — O dircclor dá secção po-
Jilica do ministério dos Negócios Es-
trángciro.s, M. Abe, quo foi apunha-
lado por um chiiiez, fanático, que o
confundiu, segundo allega, -com o Ciiii-
dador da Republica Chineza, Sun-Yat-
Sen, faileceu -hoje, cm conseqüência
dos ferimentos recebidos.

Os italianos já não combatem
/ na Tripolitania

BEN-GASJ, G — Um destacamento
das"t,ropas italianas procedeu a um re-
conhecimento entre Berigasi e Tolmclta,
penetrando no território dó Aiiaghir, en-
confeinçló as populações complelamen-
le. tranqliillas. •

Alguns chefes de Ghezab apresenta-
ram-so ao connuaudo geral das IrOpas
de oecupação,. declarando que aeccita-
vam o domínio italiano o protestando'fidelidade ao rei Victor Manoel III.

O chanceller do consulado Argentino
no Rio---Fallecimentos

BUENOS AIRES, G (A. A.)-Falleceram nes-
ta capital a senhora Elvira Caprilc e o dr. Al-
berto Posse.

—O Chanceller do Consulado da Republica Ar-
gentina no Rio de laneiro, sr. Modardo de La-
torra,obteve uma licença. »
O jurisconsulto brasileiro dr. Sá Vianna

no Rio da Prata
BUENOS AIRES, G (A. A.)—A. .imprensa des-

ta capital refere-se e descreve minuciosamente
as manifestações de apreço feitas em La Plata,
ao dr. Sá Vianna.
¦^¦¦¦i — --_,, i.| 1. 1 ¦!..., 1—•——eeee»

Diplomacia argentina
BUENOS AIRES, G-(A. A.)—Fala-se aqui

muito nos nomes dos drs. Figueiroa Alcorta e
Manoel Lainez, para o carga de -ministro da Re-
publica Argentina, junto aos governos de Portu-
gal e Ilespanha, vago pelo fallecimento do dr.
Ediiar Wilde, oceorrido hontem, em Bruxellas,
sendo ainda muito incerto • sobre qual dos dois
rccahiráa escolha do governo.

10 m 00

SA.Q AS. MELHOR
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A pianista brasileira d. Guio-
mar Novaes

S. PAULO, G (A. A.)—A pianista brasileira
sènhorita Guiomar Novaes, que acaba dc regres-
sar da Europa, onde obteve grandes triumphos
nos concertos que deu em Paris, Berlim, Bru-
xellas c Londres, para só citar as principaes ca-
pitaes onde esteve, dará o seu primeiro concerto
110 theatro Municipal, no próximo dia 15.

O café «robusta»
S. PAULO, G(A. A.)—O secretario^ da Agri-

cultura tclegraphou ao clr. Pedro de Toledo, mi-
nistro da Agricultura, pedindo que seja prohi-
bicla a importação de sementes de cale «robusta»
por saber que vários fazendeiros deste Estado
hzeram encommendas dessas sementes, cuja in-
troducção seria um grande perigo para os nos-
sos cafezaes,_clevido á praga de que ellas são -vc-
hiculo,

BEBAM Saborosa
cerveja
escura

Cento e cincoenta pessoas afo-
gados ao passar um arroyo

LONDRES, 6 — Telegra-pham de Sim-
Ia, índia Ihgleza, Pendj-áb, que morre-
ram afogaads 150, pessoas, quando pre-
tendiam passar a vão a ribeira de Hos-
hiarpur. :

ESCOLft REMiriGTON
melhor caminho para boas profissões, da-

ctylographia, tachygraphia e pratica commer-
ciai, Quitanda, 72.

NOTICIAS DE PORTUGAL
LAGOS, 6 — Fundeou neste porto a

divisão naval de instrucçao da marinha
de guerra porlugueza.

LISBOA, (J — A Gamara Municipal
e-ppõe-se a que seja remettida ao ex-
rei d. Manoel a caixa que contem o
presente dos monarchistas.

Parece que a dedicatória inscripta na
jóia áv/j que o presente é feito pela ei-
dade de Lisboa, o que a Gamara, re-
prcsenta-nle da cidade, considera abu-
sivo e não verdadeiro.

Referindo-se a esta questão, noticia
-a Capital que o encarregado de nego-
cios da Inglaterra teve hoje uma con-
ferencia com o sr. Antônio Macieira,
ministro dos Negócios Estrangeiros.

Acontecimentos anormaes?
MAÜRID, 6 — Noticia a Correspon-

dencia de Espaüa:"Glicga-nos, á ultima hora, a noticia
de que em Portugal se estão passando
acontecimentos anormaes."

Deelaragões do intendente da
eidade do f^io Gfande

PORTO ALEGRE, G (A. A.)-0 coronel Alva-
ro Augusto de Carvalho, intendente da cidade
do Rio Cirande, declarou a um representante da
«Opinião Publica» de Pelotas, que são aceusados
como autores das manifestações -hostis cjue de-
raiu em.resultado o conflicto^ com a policja da-
quella^.cidade c de que'já ' damos noticias em
nossos anteriores telegrammas, são os srs. Pe-
dro dcMcSllo Guimarães e Carlos Pereira.
:-, Accrescentou o coronel ' arvalho que na noite
do tiroteio ordenara ás forças de promptidão
toda.a calma e que- só fizessem fogo contra os
populares casoisso se tornasse nescessario.

Disse.mais o coronel Carvalho que a causa
principal desse attentado foram 03 ataques diri-
gidos pelo delegado de policia contra a policia
local, no discurso pronunciado na noite dos sue-
cessos, instigando o povo a provocar a policia.

O me mo jornal noticia que a casa da viuva do
dr. Trajano Lopes foi guardada por numeroso
grupo dc campeiros, mandados vir do interior do
município.

O presidente Saenz Pena re-
eebe os intendentes de

Buenos flires, que vi-
eram ao J^io

BUENOS AIRES, G (A. A.)-0 sr. Saenz Pe-
na, presidente da Republica, recebeu hoje, cm
audiência especial, os membros do Conselho Mu-
nicipal desta capital, que ultimamente visitaram
os intendentes cariocas.

O presidente da Republica informou-se. minu-
ciosamente a respeito das manifestações de con-
fraternidade de que foram alvo ahi os menciò*
nados conselheiros munjcipaes.

' M «¦!-"--¦--—¦ ¦¦-' e.MM —¦¦ ———— —II II ¦ll_1

A viagem des sbberaaos. di Grécia
BERLIM, G—"Chegaram, hoje a esla capital,

dirigindo-se immediatamente. para Potsdam,. os
soberanos da Grécia'. "V1 "' •

O duque dos Abruzzos

AINDA OS MOEDEIROS FALSOS"

Foi preso mais um
S. PAULO, G (A. A,)--Francisco Augusto

Real, preso hontem na»sua residência á rua Frei
Gaspar, cm Santos, e que ó aceusado do cumpli-
cidade no crime de fabricação da notas falsas,
descoberto nessa capital, declarou-se innocente,
promptilicando-se a dar vinte contos dc reis, a
quem provar que ellc tenha passado qualquer
nota falsa.

Explicou que dcsappareccra da cidade a con-
sellu dos seus advogados, para evitar qualquer
violência por parle da policia e pretendia einbar-
car para o Rio dc Janeiro, afim dc se apresentar
á policia c explicar o caso, mas tendo visto na
estação da estrada de ferro ura agente da poli-
cia paulista, retrocedeu, por temer a prisão,pois
aguardava concessão do liabeae-corpns, que já
havia sido requerido.

A policia verificou que Augusto Real esteve
oceulto desde o dia27 do mez findo em casa do
construetor Joaquim Moreira Alves, seu amigo,
que está fazendo varias construcções á rua Ma-
noel Carvalhal.

Augusto Real só hontem regressou ã sua resi-
dencia.

Augusto Real chegou, a esta capital hontem ao
anoitecer e devia embarcar pata o Rio dc Janeiro
no trem nocturno.

Augusto Real, que c-tá riquisumo, foi aqui
processado muitas vezes, pelo delegado dr." As':
canio Cerqueir', tendo conseghido sempre fugir
á acçáo cia justiça e constituiu agora o dr.
Evaristo de Moraes, seu advogado no Rio de
Janeiro.

A T. S. F. da Torre Eiffel
communica com a Rússia

«L'Üpinion» noticia que
hica da Torre Eiffel fora

da esta-
am troca-

PAR1Z, G.-
ção radiograph:
das com o maior suecesso communicaçòes com
uma fortaleza russa da fronteira da Allemanha.

Um grande incêndio em Hot
Springs

NOVA YORK, G. — Communicam dc I-Iot
Springs que os prejuizos do incêndio ali havido
montam a mais de dez milhões de dollurs.

NOVvY YORK, G. — Telegrapham dc llot
Springs, Arkansas, communicando ter-se dado

0 prefeito de Buenos Aires vae eaviar
plantas argentinas á directoria

de Mas e Jardins
0 intendente Ànchorena, de Buenos

Aires, vac enviar Lima valiosa colleeção
de plantas da flora argentina á dire-
cloria de Maltas o Jardins do Rio do i
Janeiro, colleeção que foi pedida peloillustre ministro argentino, o sr. dr. Lu-
cas Ayarragaray, quo dessa maneira
gentil entendeu manifestar o seu reco-»
nhecimento ao digno director desse re-
partição, ó dr. .lulio Furtado, que de-1
lineoii e organizou o jardim do pala-eete Colcgipe, propriedade do governoargentino,

w «11:*

QUEREIS tornar conhecida a vossa casa, o
vosso produeto ? fazei reclame sobre o bilhete
postal ou carta-bilhete do governo.

Privilegio n. 7.G1?, dc abril dc 1913. Bouch &
Papini, agentes, Rio de Janeiro — Avenida Rio
Branco, 137,4' andar.
rr* «»f ¦— ,¦¦ _^^

A exportação do milho na
America do Norte

BUENOS AIRES, G-íA. A.)-Tclcgramma9
aqui recebidos dc Nova York dizem que, durante
as duas ultimas semanas, sahiram dos listados
Unidos para aEurupa ãõti.-J22 toneladas de milho
que, com as outras remessas desde janeiro itlti»
1110, perfazem o total de 3.-150.O00. toneladas

O noúo epppeõtimo do
Opuguaç

íMONTEVIDE'0, G-ÍA. A 1—Tnformações ofi
liciuesassegiiramo quegoverno terminará,na pro.xima segunda-feira, as negociações entabolada^
para o novo empréstimo dc 25 milhões.

Exame e ptioiograpíia pelos raios X
tíraídfSoSni^ 

deStrUÍU "" *™ k* moléstias do coração, pulmão, estômago,
Os prejuízos são avultadissimos.

fí Vinda do ex^presidcnfco $00-
sevelt á fímeriea do Sul

NOVA YORK, G.—O'ex-presidente Rooscvelt
tenciona partir para a America do S.il nodia 1
de outubro próximo, a bordo do vapor «Vandyk»,
dirigindo-se directamente para o Rio dc janeiro
e depois para S. Paulo.

Desastre de automóvel na
Hespanha

S. SEBASTIAN, 0 — Voltou-se um
automóvel que corria numa das es tra-
•das dos arredores da cidade..

Um traseunte, que foi apanhado pelo
vchiculo, ficou morto; os passageiros,
que eram tres, ficaram gravemente fe-
ridos.

0 campeonato de tiro
S. PAULO, G (A. A.) — Pelo nocturno dc

luxo, seguem hoje para essa capital os srs. Or-
lando Maria, Augusto de Souza, campeão brasi-
leiro de tiro ao alvo, Erasmino Gogliano e Urias
Carneiro, que vão tomar, parte no concurso para
o campeonato quevahi se rcalisa, representando
o Tiro Nacional de S. Paulo.

Seguem também, no mesmo trem, os srs. Jor-
ge Nicklaus, membro da commissão fiscalisa-
dora do concurso e Lourenço Book, repres3u-
tante do Tiro Nacional dd.S. Paulo.

Faileceu em Paris o conhecido «spor-
tman» Besri Menier

PARIS, 0 — HenriMenier, engeniiei-
ro, "sporiraan" e "elubman" muito co-
nhecido, faileceu hoje.

i i 
¦ n .- 

. . .

Os exercidos da Armada
italiana

ROMA, 6 ¦—¦ Telegrammas de Golfo'
degli Arauci informam que o rei Vi-
ctor Manoel II assistiu, de bordo do"destroyer" "Ardente" ao exercício de
tiiiiü da primeira divisão da primeira
esquadra. O rei ficou excellentemente
impressionado com o espectaculo que
presenciou, felicitando pessoalmente o
comniandante geral da esquadra pela
disciplina e.instrucçao dos marinheiros.

BERLIM, G
Abruzzos.

Partiu para Turim o duque dos

üma' áréve m Smyrna
S.MYRNA, li.-- Declararam-sc' eírí parede os

estivadores do porto.

Loter!a-:dc);Mip Grande
? |Í0' 'Mi- "¦'"•

PORTO «pjOí A-loteria
estrahida hojej "dcií os seguintes preir.
'2099'j acjiii, 43ÍS, 10280,
S28«j 1650; 3d,l?,
7216; ''7-761, 8609;
2886, -1116, -1181,
6508? 681G, G823,
7978;i'8218, 8451,

10S58,Í.0SG.i, 2999,
6119; 8289, lüoO,
5735; 57S6', 7210,
2796, 2827, 3S86,
GUI, 6233, 6270,
7511,. 7515, 765'.',

3964,
10030;
5029,
7:46,
8602,
4318,

8952,
4356,

10572,
5093,
7386j
.S;t')3,

10289;
396-1,

7761
4116
G59S;
79 7S,

2312,
4815,
1713,
5238,
7511,

10151,'8952,

4356,
8609, 10030,
4181, 5029,
6S16, 6S23,
8218, 8151,

10151, 10318, 10687, i0858,

do/'Estado
ios maiores:
4129, 6119,
5535, 5785,
2796, 2827,
6111, 6270,
7515, 7659,
10318,10687,
2312, 4129,
•1815, 5535,

10572, 171.3,
5093, 523S,
7146, 7386,
8602; 8763,

10861.

intestinos, rins, ossos, etc, e tratamento pelaelêctricidade, sem dor, das moléstias emge-»
ral, DR. TOLEDO DODSWORTH, professorda Faculdade de Medicina, e DR. JORGE DE
TOLEDO DODSWORTH-Avenida Rio Branco
108(porcima da Confeitaria Castellões).
— .,._ ^

Os nossos limites coçi o
Pepú

LIMA, 6 —(A. A.) — Ficaram dcfinitivamentft
demarcados os limites na região do rio Sucre a
Acre. i~'

—: — .*
BELLISSIMOS RETRATOS !! só na Photographia

Parisiense, rua da Carioca n. 56.

SVSaãs um combate entre mou-
ros e hespanhóes

TETUAN, 6 — 08 mouros atacaram
uma columna de tropas liespánholas-,
que protegia um comboio de abaste-
cimentos que se dirigia a Mundo e Ar-
raiz. Um capitão, um tenente c dezoito
soldados ficaram feridos.

Os mouros tiveram muitas baixas.

Corre que a Itália m annezar a ilha
de Rhodes

LONDRES, 0 —- Nos meios melhor
iníormados corre com persistência, o
boato vd'e' 

que a II ali a está resolvida a
annexar Rhodes, parecendo que a re-
solução definitiva será brevemente lo-
mada, depois de uma conferência, qiue
vac realizar-se entre os srs. Giolitt-i,
•marquez de S. Gililliano o senador Tit-
tiiui, respectivamente presidente do con-
selbo de ministros, ministra-dos Nego-
cios Estrangeiros, e embaixador cm Pa-
ris.  

Üma festa comoieniora-
tiva de Boccacio

ROMA, 6 — Communicam de Ger-
taldo, perto dc Floréiiça, que se reali-
zou ali uma sessão commemorativa do
•poeta Giovahni Boccacio, autor do "De-
cameron", nascido em Paris e, por mui-'io tempo, residente naquella localidade
de Gertaldo.

Estiveram presentes á commemora-
ção o secretario de Estado da Instru-
cpão Publica, dr. Vicirii, representam
tes da embaixada de França em Roma,
da Municipalidade de Paris o da Sor-
bOiino, além de muitos parlamentares
e homens públicos em evidencia.

A' sessão seguiu-se um banquete, tro-
cando-se ao champagne, brindes da
mais elTusiva sympalhia entre os re-
presentautes dos dois paizes, lrança e
lia lia.

üm útil centro de estudos psychicos
no Rio

A' Avenida Passos n. 28 e 30, no bello e con»
fortavel edilicio da Federação E. Brasileira, exis-
te uma bibliothcca franqueada ao publico, das 8
da manhã ás 8 da noite. E' um útil centro de es-í
tudos psychicos, pois em suas estantes se encon-,'
tram as melhores obras publicadas no paiz e no
estranheiro sobre assumptos espiritas e espiritua-
listas, além de uma escolhida colleeção de outras-
obras sobre philosophia, moral, religião, artes,
sciencias, literatura, etc, etc.

A maioria do publico desta cidade desconhece
decerto essa importante secção da Federação-
Espirita Brasileira. 1

Lembrando-a aos estudiosos dc boa vontade ai
ao publico, cumprimos o nosso dever registrando;
o facto. I

0 submersivel peruanok"Palácios" e o tran«
sporte "Kanguroo"

Visita, official
Realisou-se hontem, á tarde, a visita dos offi«

ciaes da nossa Marinha de Guerra, ao navio
transporte Kanguroo e ao submersivel peruano
Palácios, dc passagem por este porto em via<
gem para Calláo.

Compareceram os srs. almirante Alexandrino
de Alencar, ministro da Marinha ; almirante Ba-*
ptista Franco, chefe do estado maior; contra-
almirantes Garnier, Veríssimo de Mattos, Altino
Corrêa ; capitães de mar c guerra Thedin Costa
e Pedro Frontin ; commandantes de diversos na-
vios surtos no porto e muitos outros offlciaes da
nossa Armada, foram recebidos a bordo do Kan*
guroope]o sr. dr. Camilo, encarregado dos ne-
gocios do Peru; sr. Othon Leonardos Júnior,
Cônsul do Peru ; sr. Dtipás, cônsul da França,
representando o sr. De Lalaride; ministro de
França ; os officiaes peruanos do Palácios e os
representantes da casa Sclineider & C., sr. Edwin
Mime e conimandante E. Hubert, da marinha
franceza.

Depois dc uma detalhada vislja ao interessante
navio transporte, todos os ofliciaes e autoridades
presentes foram recebidos no interior do sub-
mersivcl peruano pelos gentis ofliciaes que o di-
rigem c ahi examinaram detalhadamente toda a
complicada e engenhosa niachina de guerra,'
elogiando ao mesmo tempo o bem acabado da
fabricação e o asseio com que está mantida pela
sua hábil equipagem.

Em seguida desceram ao fundo do Kanguroo,
de onde 

"examinaram 
o casco exterior, os tres

pares de lemes c outros interessantes detalhes
que completam a construcção franceza typo
Laubeuf.

Subindo á câmara do comniando do Kangu->\
roo, foram servidos doces iinnos e «champagae»;
a todos os convidados, sendo trocados amistosos
brindes entre as autoridades brazileiras, france-1
zas e peruanas.

O commandante Hubert agradeceu em nomfl'
da casa conslructora Schneider &C, a visitai
dos ofliciaes brasileiros, sendo o brinde de honra
feito pelo sr. cônsul de França, ao presidente
da Republica Brasileira.

Foi uma bella festa, onde reinou perfeita ca»
maradagem entre peruanos francezes e brasi>
leiros.

BEBAMBrsbhma A RAINHA
DAS 1

CERVEJAS :

Foram designadas as adjuntas Coralia Rosas
Campos, para ter exercício na P escola mas-l
ciilina do o- districto e Zelina. Rebello, na M
do 1-.

OA3A HÍ El M
Charcuterie fresca todos os dias

RESTAURANT À LA CARTE
RUA DA ASSEMBLÉA 117 E 119

<hv



/
arar-

WW .'¦'•'< ' ''''¦'¦ '.'?.¦.-'¦ '¦ ''-:-

10 0- IMPARCIAL

^f#p^É^-?í''*"':'y-':'

DOMINGO, 7 DE SETEMBRO DE 1913

SFTE
' 

AS FORÇAS DE MARINHA
A divisão dc Marinhà'c|üc vae desembarcar hoje

compõe-se de titíatro mil c tantos homens, divi-
did'òs'cm doze.'batalhões, formando uma divisão
com. duas brigada:..

A'vista deter de sáhir a esquadra brevemente
c não poderem' os navios ser desfalcados de todo
ó '/pessoal,' desembarca ' apenas aquelle effcctivo,
qúc, se'não. fossem os próximos exercícios ao sul
da-.Republica, ¦ poderia ser elevado de mais dois
uiil-marujos. ." Todo a força desembarcada sob as ordens
dó sr.1 contía-almirante Francisco dc Mattos, offi-

•i- eial' rccein-pfomovido a este posto, actual dire-
. ctoi-, da Kscola Naval. .'-'>'.

As forças estarão no arsenal dc.Marinha ás
' éirico horas cia manhã, donde embarcarão para

á-Quinla.da' Roa-Vista, voltando a embarcar no
mesmo arsenal.
-E'- a-.-seguinte a composição da força do des-

embarque:
•.Comniandante de divisão — Contra-almirantc

" Francisco de Mattos.
: Chefe do estado maior —• Capitão dc fragata
Arthur dc -Oliveira.

Assistente — Capitão de corveta Henrique
'•' Candil.t. ¦¦'••• - - - ••

Delegado junto ás forças dò .Exercito — Ca-
pitáo-tenente .'Marcollino A. dc Souza.

Ajudantes de ordens — Capitães-teii entes Pli-
nio Rocha, Luiz Anlran de Alencastro Graça, Al-
fredo Pereira da Moita c Aurélio Falcão.
I Medico — Capitao-tenenlc dr. Barbosa Romeu.
• Commissario —Primeiro tenente Maurício Hei
inold. i
( 'i'1"brigada: — Commandante — Capitão dc mar
«••'guerra Alfredo Pinto dc Vasconcellos.

Assistente-—' Capitão-dc corveta- Trajano Au-
gusto dc Carvalho.

Ajudantes de ordens — Primeiros tenentes
L Jos\ic.Piracntcl c Elcutèrio do Canto.

Medico — Capilão-tenente Arthur Lins.
Commissario — Capitão-tcncnte Alfredo Bra-' 

ga Mello.
¦ 2,*(brigada: — Comniandante — Capitão dc mar

c guerra Libanio Lamenha Lins.
! Assistente — Capitão-f.cnentc Mclci.ad.cs P.
Ferreira Alves.

Ajudantes dc ordens — Tenentes Carlos F. dc
Noronha Pilho c Alfredo Sinay.
/Medico — Capitão-tenentc dr. José Raulino.

Commissario — Adherbal dc O. Maciel.
, Regimentos: — Primeiro — Commandante, ca-

mtão de fragata lloracio C. Lopes.').,«, Fiscal -- Capitão dc corveta Eduardo O. Cor-
r«a. .

• Ajudante — Capitão-tenentc Eustachio Martins
Çaniara.Segundo: — Commandante — Capitão dc fra-
gata Raja Gabaglia.

Fisc&l"— Capitão dc corveta Marques dc Azc-

Comniandantes de companhias: — Capitães:
Vicente Rodrigues, Aquino de Freitas e Jorge
Moller. .'¦¦¦¦•

Cbmiuaridantc de pelotões: —Primeiros teucn-
les: jaymc Carneiro da Rocha, Vclloso Pcder-
licirás e Coulraii Teixeira.

Couniiandantes de secções: — Segundos teucn-
les: Francisco Pedro R.da Silva, Octavio dc Mc-
deiros e A. Salomé da Silva.

Porta-bandeira — Guarda-marinha Helvécio
Coelho Rodrigues.

y" batalhão: — Commandante ~ Capitão dc
corveta Rogério Augusto de Siqueira.

Ajudante — Primeiro tenente Otto dc Faria.• Comniandantes de companhias: — Capitães te-
«elites: Alberto de Miranda Rodrigues, Arnaldo
Bittencourt e Manoel da Costa Ramos.

Conimandantes dc pelotões: — Primeiros le-
nentes: Alfredo Bernard Colônia, J. Pinto de
Oliveira c Henrique Carneiro Barros de Aze-
vedo. ,

Comniandantes de secções: — Segundos tenen-
tes: Oscar Eduardo Martins, Frederico Barroso
Magno e Augusto Pereira.

Imniediato
Cardoso.

Capitão-tenentc Américo José

A ESCOLA MILITAR .To.M.V PARTE -NA
PARADA'

Para coniiijéiiiprlir u iiniijVcrsurio dá independeu-
cia nacional, ;i Escola Militar tomará parte na
grande parada dc hoje.

A Escola Militar, que ha nove annos não toma
parte cm formaturas iiesja capital, por isso que,a ultima vez que se apresentou cm publico foi
em 7 dc setembro de iy.04, formará um batalhão dc
caçadores, sendo a seguinte a sua officialidade:

_ Comniandante, -•" tenente instrucior lldcfonsu
Escobar; fiscal, a" tenente Pedro Cárojínb Eci-
reira.de Azevedo; ajudante, _'" tenente José Car-
los DtlbÒlS;

i" companhia — Comniandáhlc, -¦'' tenente
Raul Mendes dc Paiva; subalternos aspirantes á

um á irmã do poeta, oütru á menina Zalira, um ao
artista Eduardo 

"Sá, 
e ou lr,o ao prefeito,

O monumento, está encerrado entre cortinas
aure-verdés, cOi'cá ilO 'prndão cantado pclu ¦ ma-
vioso poeta. -

Ü Passeio rstá festivamente ornamcnlado c
será illuminado a capricho, tocando ali á noite
varias bandas de musica.

O'monumento, que fica no sitio mais lindo dò
parque, o.seu logar dc honra, na extremidade pos-
terior do' gramrimdo central, 'ladeado pelas duas
primeiras seculares, será circúmdado dc larta c
variada illtiminação eleclrica.

.A Prefeitura espera que o. publico se associe, a
uma tão 'merecida homenagem .
CENTRO OPERÁRIO PE AUXÍLIOS MüTüOS

A administração deste centro , solemniza -hoje
a data de siia fundação c posse da nova adminis-

official Wogran P. Cruz e aluiiinos da Escola'de j tração com.o. programma.seguinte:Applicação i|e Infantaria c Cavallaria Antenor
Nabuco e Américo Fiúza dc Castro.

2a companhia — Comniandante, j° tenente Ame-
rico Dias de Souza; subalternos, aspirante JoséSabino Maciel Monteiro, c altmi.nos da Escola dc
Applicação de Infantaria e Cavallaria Henrique
Lath e Edgard do Amaral.' 3" companhia — Comniandante, 2" tenente
Lindolpho Ferreira de Freitas; subalternos, as-
pirantes Mariahó Guedes da Silva Chaves c Octa-
vio Monteiro Ache c alumnos da Escola de Appli-
cação de Infantaria c Cavallaria Victor César da
Cunha Cruz.

— ilymno da independência, pela banda de
musica dc operários do centro ;

II — Posse da nova administração ;
III — Discurso official, pelo sr. Antônio Mala-

quias da Purificação;
IV — Hymno do Trabalho;

— Inauguração do retrato do sr. Firmiano
João Pires de Azevedo, sócio protector do cen-
tro ;'

VI.— Discurso inaugural, pelo associado Pedro
Antônio Celestino;

ViTI — Hymno Nacional, cantado pelas meninas
filhas de sócios do centro.

vedo.
VAi, Capitão-tenentc Carlos Alves dc.-Ajudante

Souza.'
¦ Terceiro: — Commandante — Capitão dc ira-

trata Octacilio X. Almeida. • .¦ ' Fiscal — Capitão de corveta Henrique A. Gui-
flicm.

• Ajudante — Capitão-tcncnlc Mario do Amaral
Gama.

• 'Quarto:-— Commandante — Capitão dc fragata
'Amazonio Dcolindo -Maciel.

-Fiscal — Capitão dc corveta Protogencs P. Gui-
iriarães',' ' Ajudante — Capitão-tenentc Manoel I. B. Gui-
lhon.

i° batalhão — Corpo dc aspirantes da Escola
naval.

2" batalhão: — Commandante — Capitão-tc-
_..iiente Alfredo 11. P. Guimarães.'¦'-'•"' 

Ajudante — Primeiro tenente Oscar Pular.
Commandante dc companhias — Primeiros te-

nentes: Mario Segadas Vianna, Aristóteles Bo-
.gado dc Oliveira e Demctrio Bogado de Oliveira.' Cònimandantcj», de ¦pelotões •— Primeiros, te-
iitòjtes:' Octavio Faria Machado, Alberto Miran-
'cíír Rodrigues c Ghstão Henrique Madey.
-..,:.Commandantes dc secções — Segundos tenen-
'tes: Álvaro Alberto da Silva, Américo Hennigcr
Milho c T. G.JMç, Lima.

,.. Porta-bandeira ,— Segundo tenente Joaquim Ter-
ra da Costa'.'.;3u'batalliáo: Commandante — Capitão dc cor-
Apta Pedro jMáiiot Sarrat.
^-^judânic -- Primeiro tenente Oscar Coutinhó.
wfêamprfhias: -- comniandantes — Capitães- te-
líent-es: • Enéás Ccsar Ramos. -Joaquim Cordeiro
•Guerra e Bencdiclo Ernesto- Nunes Leal.

Comniandantes dc pelotões: — Primeiros-te-
nentes":'Mario da'Costa Braga, Jair de Albuqucr-
que cWan-Tuyl Pereira da Silva 'torres.

Comniandantes de secções:'-- Segundos tenen-
tcs:M. A. Coutinhó, Eduardo de Abreu Lima
e Wcguclin de- Abreu.

Porta-bandeira — Segundo tenente Ccsar Mau-
ii,ty da Cunha Menezes.

(4° batalhão : — Comniandante — Capilão dc cor-
veta 

'Eduardo' 
Justino Prpènça.

.Ajudante— Primeiro tenente Frederico l'al-
cão llassclmaiiii.

.Comniandantes dc companhias: —¦ Capitães-
tc.ncntcs: Espcridião dc Andrade Júnior, Artlnir
EJisiariò; Barbosa c Mario Coimbra.

(Comniandantes dc pelotões: —.Primeiros le-
iiçntes: Manoel da Costa Cunha Lima Filho, Ma-
nocl do Lago e Oscar de Barros Cavalcante, j

jComniandantcs dc secções: — Segundos te-
ncnlcs: .Godofredo Rangel, Plínio Cabral c .1. Bcl-
íor,d- Guimarães.
nentes: Godofredo Rangel, Plínio Cabral c J. J.
Guimarães;

;Porta-bandcira — Segundo tenente [ldcfonso de
Castilho.

15" batalhão: — Commandante — Capitão dc
corveta.Amando dos Santos.

Ajudante — Primeiro Icncnlc Enrico Corrêa
dc Mello.'-

Coiimiandaules dc companhias: —- Capiiãcs-tc-
.-.nentes:-João dc Azevedo Milancz, Dttrval Tci-
xeira c Arttonio Bardy.

¦Coininandanle de pelotões: — Primeiros te-
nonícV: Marcos-Aulran de Alencastro 'Graça, Luiz
Monteiro dc Barros 'c Radanianto dc Campo y
Aniocdó. •

Comniandantes dc secções: — Segundos tenen-
les :r'Armando Pinto dc Lima. Paulo dc Sá Gas-

' tró Menezes e Santa Cruz c Abreu.
;¦. Porta-bandeira — Segundo Icncnlc Paulo Ban-
.dclra.' '

" 6". batalhão: ¦— Commandante — Capilão dc
'corveta Thcodoro Jardim.

Ajudante — Primeiro Icncnlc Aristóteles dc
Castro., .'Comniandantes de .'companhias : -- Capilãcs-lc-

-.nciitcs,:, Fabriçio Caldas, Samuel Guimarães c Os-
car.de .Amocdo Telles.

Comniandantes de pelotões: — Primeiros le-
..nentes: -Eugênio da Rosa Ribeiro, Taliiia Freire':,dc Cá'rv;ilho'e\lbãoA'iccnlc Dias Vieira.
'* Çommandantes-dc secções :— Segundos Icncn-

los,: 
'Antonip.Guimarães, 1 leitor Galliez c Aiilo-

nio'Camara Júnior.
Por.ta:ban.de.ii'a. — Segundo Icncijlc Joaquim

Cruz.
¦ S" batalhão:'.— Couiniandánte — Capitão dc
corveta. Prtidcnció Suzano Brandão.

-• Ajudante --- Primeiro icncnlc Armando Piiitia.
Conimandaiitcs dc conipanhias: --^ Capilãcs-lc-

- 'nentes: 
\ Arthur (Duarte;- Leopoldo Gonicnsoro o' Frederico, dc Sá Castro Menezes.

C,on)iuandanU-s dc, ]>olotôcs: - Primeiros te-
'ncnlcs: Flavio dc. Medeiros, Rodolpho da Fonseca

c Felippe Laincnha Rego Barros.
Comniandantes dc secções: -- Primeiros te-

iicntei-: Sãlalino Coelho, Raul Bandeira c José
Victor do Amaral Saváget.

A TRANSOCEANICA
EMPREZA DE VIAGENS

FISCALISADA PELO GOVERNO FEDERAL
CAPITAL Rs. 20O:00OSOO0

__ m* ¦ V"INSCRIPÇOES - Últimos prestamistas sorteados
Ni. OOO Jb^é')-°o o 

~ Aat°nÍÒ Martins tlas Nevcs> (Rua Ea,i)ia Giúmarães Viagem para a Europa e cambial du

N 024- 7 S,éJie 2 7 l£rncst0 augusto Ccsar, (funecionario do Jornal do Commercio) Viagem para a Europa e cambial*«• vm « de Ibs. ;',).U.il. ?.;..'

NI 045 JbsS^Í<UJü~'|0Sé 
Kodrigucs t'commcrciantc» R"a Gonçalves Dias) Viagem para, a Europa e cambial dj

N. 04-5 
— Séí-içE—.Clemcntino Lu'na Freire, (solicitador, Rua Barão de Guaratyba) Viagem para Caxamlni e*»i \j-r\* car!;i jc crcdito no valor de (J5OS00O. '

N. 035 
-Sóric D-João Paula Falcão, (Rua D.-Anua Nery) Viagem para a Europa c cambial de íbi. 2õ.0;0.

Ni 201 ÍbsS^k|J 0 
~~ AugUst0 ^íullet*> (commerciante, Rua do Rosário) Viagem' para a Europa t- cambi: I de

N. í">31 -~ S^rif ,A,7 Luiz Bcnt0 Çíirriêirq, (cominerciante, Rua Conde de Bomlimi Viagem para a Europa e*»i-w» cambial de lbs. ;IU.Ü.0. ¦ •'

Ni OO1 7 ^'ric,A"7 Josó Ftr:,ítndcs, (commerciante, Rua Visconde de Sapucahy) Viagem para a Europa c cambial
C1C 113S, oU. U. U. ,

N. OOl 
— Sél'ie ,B,~ Antônio Rodrigues dos Santos, (commerciante, Rua do Sacramento) \'iagem para a liurona*»i uui c cambial de 90 libras esterlinas. & i

Ni OOl 
— 

tSér^ 
D ~ D' 'Cki'oHd:i teitftp, (Rua Conde de Bomfim) Viagem para a Europa c cambial de 23 librasChiei nnus.

N. OO 1 
~-Séí|? !•-— Dr. José Maria de Castro Xeves, (Engenheiro Militar, Rua Senador Estevcs luniori Viajei»*»i \j\s a para poços j,-. Caldas e carta de credito do valor de i<s. ÜÕOSOOO. • »

N, AAÇi 
—¦*?*}? Jí —P'1!1'"10 Braga, (commerciante em Curityba) Viagem para Poços dc Caldas c carta de credito• »i m • ^* no vaior de UoOSOOO.

Ni 002t 
~ yÓ"° A ~ Castro Guidáo, Viagem para a Europa e cambial de lbs. 30.0.0. ,

N, 002 de 90:rrb 
B ~ R0|C-lKl'- Wilkes & C>1 (commerciantes li rua dos Ourives), Viagem para a Europa e cambial

N, 002 , ãrnbiapvi0 yü ÍM"4í'oT-ííI^! 
riinccionario. da Coinp.anbia,. Cervejaria .^rahniafrViagem para a J|K8gjj^Ígpft$£ft

N, 002í 
~ S6ric ^ ~ Frederico Mcyer, Viagem para Caxambti o carta de credito do valor dc ü30$00O:

N, o44- 7 ^"'.nh^51'"0 Etchatz, (commerciante, rua liarão dc- ...fgiiatemy), Viagem para a Europa ecainiiialdc JüS. o0 0,0.

N o44nT.^re„?~D' Carmen C. Costa, Rua Visconde de Abaeté, Viagem para a Europa e cambial dc

N C>37 
— S6l7? ,D, 

— Antônio Ribeiro da Silva, proprietário, residente á rua Santa Liiiza; Viagem-para:a Eurboa»», vvi e cambial dc lbs. L'õ.0.0. '
N 3of> 

~ Sí-1'iíí ,B 7 :V,auoc'1 tle Almeida Gomes, (commerciante lia Estação de Bangú) \'iagem para a EuroDã e*"• >'.V>' cambial de W libras esterlinas. r
N. 32S f Ibs^mtToLUÍZ 

KÍCOlÍ' residcnie (;m S> l>:illl°' rua Kuy Bai"bosa, Viagem para a Europa c cambial

N 32& 
— Serie E —João Coolho, commerciante :i rua Conde de Bomíim, Rio de |aneiro, Viagem para Caxambti -6*• ,-'*-,-' carta dc credito do valor de (jõOfOOO. ',...-. " . .:•

N. 328 ib"sSíÍ(0 bP 
~ D* MarÍa GOmCS Piedude' rcsidente C1U s- 

'PanlOj 
passagem para a Europa e cambial de

N. oi 7
N. ol7
N. 24o
N. o51

-Série D — Amandio da Silva Amado, residente á rua Visconde Figueiredo, Rio de Janeiro. Viagem naraa Ituropa e cambial de lbs. íõ.O 0. h '
Série E — Bernardo Pires Velloso Sobrinho, Director da Companhia Previdente, Viagem para Caxuuibúe carta de credito do valor de Oõ.OgOÒO. ">-";""Série E'- O. Maria Cândida da Silva Cabrera, residente em Friburgo, Estado do Rio, Viagem para Casambiie carta de credito do valor de G5OS00Ü, .s '

íbsS25% 0 
_ D* Mlu'iaGom2s Wedade, residente cm S. Paulo, passagem para a Europa c cambial dc
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Porta-bandcini —¦ Guarda-marinha Benedicto
Dutra.

ío" baialhào: — Cóiniiiaiídánlc — Capitão dc
corveta Carlos Eredcrico dc Noronha.

Ajudante — Primeiro tenente Peruando Co-
ckranc.

Çommandiintcs dc conipanhias: — Capitãcs-te-
ncnlcs: Salusliano de Lemos Ecssa, Galdino Bi-
nientcl Duarte c Wàlter Perry.

Comniandante dc pelotões: — Primeiros tenen-
les: Sadock dc Freitas, Sylvio dc Noronha c I4o-
norio Nciv.a dc Eigueiredo! .

Comniandantes de seceões: — Segundos Icncn-
les: Luiz Garcia Barroso', Santiago Dantas e Pa-
cerda Jordão.

Porla-bandcira — Segundo tenente Edgard dc
.Mello.

11" batalhão: — Cbmtiiàndantc —¦ Capitão dc
corveta Carlos Aiiicricd dos Reis.

Ajudante —. Primeiro tenente Enrico Viveiros
dc Castro'. •¦

Comniandantes dc companhias: — Capilãcs-lc-
ncnlcs: Áarão Reis Filho, Odenalo dc JÍIpúrá e
Hélio Huslama.itc.

Cpinmandãnfes de jielolõcs: — Primeiros te-
ncnlcs: Augusto Azevedo Marques. Paulo da Cos-
Ia Couto c Mario .Pereira da Silva Torres.

Commaridaiites dc secções:  Segundos tenen-
les: Agnello de Azevedo Mesquita, Annibnl Leite

. Porta-bandeira — Aluinno/(ia Escola dc Appli-
cação de Infantaria c Cavallaria Djalma Polly
Coelho.

CIvNTRü CÍVICO SETE DE SETEMBRO
O Ceniro Cívico' Setc.de Setembro couimcmora

A Escola' Militar'íoninirá com 11111 effcctivo de j 
;i c,ala c. wlc' com vanas solcmnidadcs, durante

ilunmos, -ic. üfficiaes, 25 músicos. iS iam- I ° tl,avc a ,K,,,C'

i«0'lmparçiaNos subúrbios
r

, os DELEGADOS SUBURBANOS E OS, |; <
CHEIROS- OS COMMISSARIOS VIOLEN ro.S
E OS DELEGADOS COMPLACENTES—Ha ja ai
guns dias que se faz sentir nos subúrbios a acçà,.
da pohcia, reprimindo o jogo.do «bicho».

lim quasi todas as casas que si incumbem desse
negocio toem sentjnellas á porta.

Nenhum jogador, portanto, ¦ pode penetrar no
interio dessas casas, munido de «listas>, sem
grande risco da sua liberdade.

Emquanto, porém, a vigilaucia aos «bicheiros
e exercida na porta das espeluncas, o jogo, m,
botequins das esquinas, o feito livremente, ahi
destacados, estão muitos empregados das casa
de iogodo «bicho», para intender afreguezia.

A policia, assim- finge dar cabal cumprimento
as ordens do chefe de policia, «não consentim!
que se joguem nas próprias casas- de bilhetes
cartões pbstaes». Talvez seja por convenencia.

De resto, os bicheiros sempre são magnaui-
mos. ' '

O que se não comprehende,.entretanto, 6 essa
'brutalidade de alguns commissarios da polici..' 
suburbana, encarregados e- repressão ao jogo;
sempre que hajam de «cTlectuar alguma prisão-

Ora, ante-hontem, na estação de-S. Francisco
Xavier, um commissario, cujo i ome não cons
guimos saber, varejando uma dess s casas qur

! vendem cartões po-taes, intimou_ todas ás pe
1 soas a comparecerem no seu districto.

Umcidad; o, porém, menos, preo cupado, pron.
ptiiicou-se a dar-lhe.o nona. o a residência, pro-
mettendo comparecer á delegacia quando rc
gressasse do trabalho. Nada mais justo, uma vrv
que.não se .tinha Livrado flagrante. Era uma
sus eita apenas, em torno da qual a policia pro-
curava apurar se havia ou não responsabilidade ,
compromettidas.

Mas o commissario em questão, a valentona,
quiz, embora houvesse protestos, conduzir o ea
valheiro ao seu districto.

Valheu-se, então, dos seus soldados, que puxa
ram, incontinente, as respectivas espadas. E' o
cumulo !

Os delegados suburbanos, entretanto, são bem
complacente.. Em nenhum , districto se detém
contraventores.

Pódc-se mesmo dizer que os delegados sub-
urbanos não ligam a menor importância ás ordens
do chefe de policia. Os mais interessados são o^
senhores commissarios.

Ninguém o sabe porque.

Meyer

Em numero anterior publicámos já alistacompleta das forças dá Marinha que formarão narevista militar de hoje.

Porta-bandeira -- Guarda marinha Gabièl Ba-i Ribeiro c Nilson Noronha Carvalho.
j-aia,: j Porta-bandeira — Guarda-marinha Joáé Carlos

i" batalhão: — Comniandanlc — Capitão de Cordeiro Graça.
corveta Tancfedo Goinenso. 12° batalhão (.batalhão naval) : - ~ Comniandante

Ajudante — Primeiro tenente Eliezai Tavares. |— Capitão dc {corveta Amphiloquio Reis,

bò.res e eorneleiros' c 1 cabo enfermeiro, som-
mando ao lodo _-6o homens.

O MUNCMLNTO A CASTRO ALVES

Como foi amiunciadü, rcalizar-sc-á hoje.. áV J\^LC3Jrt'X'ili ^^XJX^IT^^.
1 i|-' da_ tarde, no Passeio Publico a solcmnc Na easa 11. f.l da rua da Misericórdia falleceuinauguração do.monnmcnio do poeta bahiano, lio- 1 hontem, repentinamente, o nacional M-irtim (Wnicnagem tia nossa Prcieitura. A cerimonia será deiro. '
presidida pelo sr. general Bento Ribeiro, prefeito O infeliz era orando e tinha i.S -irmrw rir.do Districto Federal. [edade. clc

Ao ser descortinado 0 monumento, por essa j. A policia do 5o districto fez remover o cadáverautoridade, serã locado o hymno nacional pela i para o Necrotério da Policia.
banda de musica do Corpo dc Bombeiros, e —— --
corpo do Instituto Profissional fará a devida con- ^^«^—.^ _ __ 

~7~ 
lineneia. CORPO DE BOMBEIROSA mcnma Zahra I.cilc, lendo a tiracolo o nome j Serviço pira hoje •
dc Benjamin Conslam, o fundador da Republica, | Kstado-màiur, capúao' Arlbnso ;' auxiliar alie-recitara as I ocas d Afvcu. ,'•....', res Efôy ; pr^rivptidao, cabitào Eerrèirá è tVnl féO sr- coronel Comes de Castro orador oiI.cal. j Alcebiadcs ; man bras.alferes Eilgueiras ¦ ,-ondWtara a apreciação philosophica do poeta, da sua j capitão Bezerra ; medico de dia, tenente dr'vida c da sua obra. E em seguida, o sr. Generi- | Tito; emergência, alferes Narciso e càditào dr'no dos Santos, contemporâneo ç amigo dr Cas- I Bastos.Iro Alves, recitará um soneto de sua lavra, de- | Uniforme, :>".
dieado ao poda

COM A POLICIADO W» DISTRICTO-UMA
MENOR É* BARBARAMENTE ESPANCADA-
Incontestavelmeiite o dr. Lyciirgo Cruz não esta
disposto no cargo de delegado districtal,a secun-
dar o dr. Edwiges de Queiroz na campanha mo-
ralisadora da nossa cidade, em tão boa hora cn-
cetada p)r s. ex.

O jogo continua nos subúrbios, sem ter com-
tudo softrido a mínima alteração a estatist ea
dos jogadores, que ao contrario do que se espe-
ra> a, cresce assustadoramente.

Os ladrões, os de>ordeiros e toda essa malta
de indivíduos perigosos á tranqüilidade publica,
que opera nos subúrbios athenti-.am sobrema-
neira o que destas columnas temos dito.

O lado que hoje vamos ligeiramente narrar,
deixa bem patente a inércia da nossa policia
suburbana.

A' rua Maria Luiza, na Bocca do Matto, re-
side cn companhia de sua família, osr. Asdrubal
de Azevedo.

E' sua empregada uma rapariguinha de nora.
Maria. Estarante-hontem, ás o horas da tarde
sahirá a serviço de seus p .trões.

A pobre Maria ao chegar ao ponto dos bondes
da linha Lins de Vasconcellos, foi aggredida
barbaramente por alguns ndividuos.-Estes qtu:
certamente contam com a impunidade da policia,
não trepidaram mi pratica das maiores brutali-
dades contra uma indeféza creatura.

A victima da sanha de tão deshumanos indivi-
duos, alem dos ferimentos contu-os que recebera
pelo corpo, tivera também as suas vestes complc-
lamente esfarrapadas

O sr. Asdrubal á noite, após indagar da rapa-
riga o motivo das suas vestes estarem assim es-
farra.pad.aS) foi á delegsicia do l'> districto, no
Meyèr, apresentando a sua queixa ás autoridades
de serviço.

E a resposta foi í-implesmcntc' esta: «vamos
agir». E até hoje a policia no seu dolcc far
niente, nenhuma medida tomou para a captura
do? delinqüentes.

Esperemos.
CASAMENTO — Realizou-se hontem, como no-

ticiámos, o enlace nupcial do sr. P"rancisco Lo-
pes Anjo, empregado rio commercio, com mlle.
Clotildes A manda laqueíi

A noiva é filha do sr. Marcos Luiz Jaques, an-
tigo commerciante nesta praça,.è d. Julia Luiza
Jaques e irmã dos srs. Adolpho e Jorge Jaques,
representantes da firma commercial do seu pro-
genitor.

Serviram como paranymphoS, em ambas as
ceremonias, o sr. José Silva, chefe da impor-
tante firma José Silva & C, e sua exma. esposa
d. Aida Silva e sr. Zeferino Carromillo e sua
exma. consorte d- Lucilia Freitas Carromillo.

A cerimonia'religiosa realizou-se ás 2 boras
da tarde, na matriz do Engenho Velho e a civil
na residência dos pães da noiva, á rua 21 de
Maio 11. 753, ás ll..l|2 horas da manhã.

Eoi, celebrante deste acto o sr. dr. Edgard
Limoeiro, servindo como escrivão o sr. capitar
Álvaro Medeiros.

Findas as cerimonias, foi servido um modeste
«lunch ás pessoas presentes, sendo os nubente;
muito saudados. ¦ •

Na «corbcille du noiva foram depositados va-
liosos presentes.

Os jardins públicos potfoando-se
de hermas

O sr. general Bento Ribeiro, prefeito do Di?-
tricto Federal, continua empenhado em ver,
nos squares e praças publicas, vasados no bron-
ze das hermas, os vultos patrícios que mais se têm
rtc mnnnjadoá estima e ao reconheciment.
publico.

Hoje, inaugura-se nó jardim do Passeio Pu-
blico a herma do poeta brasileiro Castro Alves
o brilhante autor das «Voes d'Africa>, e de
outros mimos da nossa literatura.

O sr. prefeito antorisoíi o sr. dr. Júlio Fu.v-
tado, director de mattas e jardins, a fazer mod;
ficaeòes necessárias no desenho da praça Ti-
raderites, atim de ahi serem collocad s a estatua
do nosso grande trágico João Caetano (na parte
do jardim que faz face com o Theatro S. Pedro.,
e que ora se encontra no jardim da Praça da Re-
publica, e a herma do glorioso maestro patrício
Francisco Manoel, 

"autor 
do hymno Nacional

(na parte do jardim ironteira ao ministério da
Justiça"), trabalho este que será executado pele"csculptor 

brasileiro Moreira Júnior.

A cerimonia Commandante da guarda, ibrriel Rezende; in-1 terminara com protophonia do ! ferior de dia ao Corpo, sargento'Paula Costa-Guará 11 y, executada pela referida banda dc musica. 
' 
patrulha, sargento Danneiiibetg c Ibrriel Ma-Os srs. coronel Comes de Castro o flertará tam- thias.bem quatro lindos boqiicts dc flores naturaes': I Uniforme, 1".

Associação Chrisfã do Moços
No salão'da Associação Christá de Moços re

lizar-se-á hoje, ás 4 horas da tarde, uma das no
sas conferências dominicaes de costume, sobre
seguinte thema: <A itifuencia do 7 de setemb
nos destinos da nácionálidane brasileira»' sen ;
orador o sr. Alcides Gentil.

A enirad 1 é franca.
A Associação Christá de Moços festeja na pi'xima_ terça-feira, o vigessimo anniversario d

sua fundação, que teve logar a 4 de julho à
180."..

A sessão solcmne será presidida pelo dr. Laiu
Mullér ereali ar-se-á no salão nobre da Associ:
ção dos Empregados nó Co nmerciõ, gentilment. cedido para este fim, por sua digna directo.-ia.

I No programma que começara ás 8 ]2 da noii-
I além de vários números de musica, farão uso <1
palavra os srs.: drs. Alfrepo Pinto, Souza Pa"
deira e Oliveira Lima, Dunscbe de Abranch.

, Júlio Furtado Álvaro Reis, professor Ferrei-
da Rosa e o acadêmico dc direito Gastào de .'

I Graça.
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Grupo de capitalistas eindustrlaes de S. Pauio, Goyaz e Minas, em y -sita ao dr. Wencesláo Braz Pereira Gomes, no isu ratiro de ltajubáj
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O aviador brasileiro Kennedy, em experiências no seu hydroplano Curtis, na ilha do Governador.
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E°,Jsta nota, despretenciosa por Índole e futil por
í-deveí de officio, inmiergc hoje da superfície

•Inconsistente da banalidade ás profundezas da

polilica. o que por si é grave, c da polilica iutèr-

nacional, o que se torna excessivamente grata.

De uni baile muito bonito, muito elegante, com

uuita luz, flores sem conta, um sem numero de

mulheres bonitas, que pareciam theorias de an-

ios e legiões de fadas, elegantes casacas e vis-

tosos firdões, como esse com que a embalada

americana obsequiou o chauccllcr brasileiro e

brindou a alta sociedade carioca, ninguém podia

prever 011 suspeitar que proviesse mais uma crise

l acerescentar a tantas outras crises e mais séria,

mais penosa do que as.outras com que já Cita-

yamos a braços.
A Câmara dos srs. Deputados não foi convi-

íada para o baile do palácio Monroe. nem mês-

mo para se representar pelo seu presidente e

protestou contra essa omissão, pelo Órgão de um

¦los seus mais' eloqüentes membros, com applatt-

5o unanime de todos os outros, eloqüentes ou

não,"'Nada 
se pôde ainda adeanlar quanto as con-

seqüências do estranho caso. O incidente tnivez

Dossa ser liquidado amistasamenre, por via dq-lc-

matica, mas pode tatubem dar logar a que os

Fstados Unidos, antes de dirimido o conflieto

com o México, se vejam a braços com outro que

se levanta desta outra parte da America,

i Emquanto. porém, as coisas nao tomam mád

caminho, podemos, sem quebra de solidariedade

patriótica com os srs. representantes da nação,

arriscar muito á puridade uma consideraeãosi-

nha, que não fica muito fora de propósito.
• ]•' natural (pie uma descortezia proposital ou

involuntária dòa mais partindo de hospedes do

que de. gente de casa. mas se os srs. deputados

não se tivessem até agora sujeitado, resignados

e contentes, ás desconsiderações c gaffes pronto-

collares, commettidas pelo poder executivo do

Brasil c seus agentes para com ss. exs., esta-

riam preservados do vexame em que agora se

encontram, infligido, real ou apparcnteinqnte,

por estranhos. ...'•-, '
Rcflicta cada um dos nobres deputados, faça

B Câmara o seu exame de consciência e diga se

não tem tido tantas outras oceasiões de sentir-se

mal collectiva ou individualmente, defronte dos

reposleiros do Cattete, das secretarias de Esta»
•Jo 011 mesmo de repartições dependentes e stibal-

urnas...
Não ha muito tempo, no banquete de despe-

lida que deu o presidente da Republica ao mes-

mo sr. Lauro -Muller do baile de ante-hontem,

»s logares de honra, á direita e á esquerda do

ániphitriáo foram oecupados pelos secretários de

5. cx., ao passo que os presidentes das duas

casas do Congresso ficaram na promiscuidade dos

outros convivas.
Nem por isso os srs. Sabi.no Barroso e Pi-

rdiciro Machado comeram jCOji menos appetile

1 sua sopa c todo o resto do "menu".

Outros bocados mais amargos tem engolido a

Gamara, assim- nas relações políticas, como nas

iociaes.
Isso, porém, só-dizemos aqui em confiança,

coino advertência e não para justificar a falta

de que se queixa a Câmara.
Pelo contrario. Até em caso de guerra aqui

estamos promplos... para commentar as festas

da victori»»
ANN1VERSARI03

Fazem annos hoje:
'¦ Mme. Idalina do Amaral Rabcllo, esposa do sr.

¦ João Martins Rabello. funecionario da Alfândega.
nillc. Juliela de Oliveira, filha do sr. José de

Oliveira; .
mlle. Ignacinha Pereira de Carvalho, filha do

sr. Antônio Pereira de Carvalho, estimado indus-
trial cm S. Paulo;

a menina Jacyra Sampaio de Andrade, filha do
sr Ernesto Gonçalves de Andrade;

mlle. Dagmar Costa, filha do sr. dr Victono
lia Costa; .

o sr. dr. Manoel Cícero Peregrino da Silva,
director geral da Bibliotheca Nacional;

o sr. dr. Noemio da Silveira, tabellião de notas
nesta capital c cavalheiro muito estimado em
nossa sociedade;
, o sr. Aristides Gabaglia Nunes;' 

o sr. capitão Alberto Travassos Veras),
o sr, Américo Calyét»

Faz annos hoje o sr. dr. Galvão Baptista,
director da estatística comiuercial c politico no
visinho Estado do Rio.

Completou liontem o seu s" anniversario
o^ interessante Guilherme, dilccto filho do sr.

'Eduardo Sussekind, negociante desta praça, e de
mme. Clothilde de Azevedo Sussekind, Commcmo-
rando esta data, mine. Eduardo Sussekind, offc-
receu honlcm, em sua residência, á rua Gustavo
Sampaio, um fivc-ó-clok-lea, aos seus iiintmic-
ros convidados, tendo a elle comparecido fami-
lias das mais distinclas da nossa alta sociedade.

Passou hontem a data nalalicia de mme.
Ricarda Restier Hackhcuser, digníssima esposa
do sr, dr. Everardo Backlieuscr, professor da
Fscola Polytcchnica c deputado á Assembléa Fíú»
minense.

Em Nictlteroy, onde reside, a dislineta anui-
versariante recebeu por esse motivo muitas pro-
vas da amizade que tem conquistado em nosso
meio social, graças a seu fino trato c extrema
bondade.

A ephcmcride de hoje registra o anniversa-
rio natalicio da gentilissima senhorita Irene Mon-
tagna, filha dilecta do distinclo professor sr.
Mauro Montagna.

Mlle. Irene, que é muito admirada na nossa
alta sociedade, pelos seus bellos dotes de espirito,
receberá, por esse feliz acontecimento, inmimc-
ras e sinceras felicitações.

Festeja hoje o seu anniversario natalicio
o capitão Enrico Gonçalves Torres, da casa Lam-
bert C".

Passa hoje, o anniversario natalicio do sr.
Oldcmar Maria de Eacerda, fiel da Alfândega
dcsla capital.
(— Fez annos hontem mme. Saturnina Duque

Fstrada.
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LÍVIA

Lívia, interessante e graciosa filhinha do sr.
Guilherme Ribeiro, completa hoje mais um anno
de existência.

A pequenina Livia, creança boasinha e meiga,
\-ae receber boje muitos carinhos c outros t:m-
tos brinquedos c bonbons atte lhe devem causar
unia alegria infinita.

MME, LAURA MELLO CAMPOS

Passa hoje a data natalicia de mme. Latira
Mello Campos, distincla professora normalista
em S. Paulo, esposa do sr. Raul .Nobre de Cam-
pos, funecionario da fiscalisação da cultura do
trigo c filha da eximi, viuva Carolina Mello e
Souza.

Naquella capital, onde reside e é muito esti-
mada, a anniversarianle receberá, certamente,
innumcras felicitações.

Passou hontem a data natalicia de mme.
Amélia Sotto Maior Lagos, esposa do sr. JoãoBorges Lago, funecionario do Tltespuro Nacional.

Essa data é duplamente festiva para o disiin-
cio casal, que commcniora lambem o anniversa-
rio de seu consórcio.

Fez altnos hontem e foi por esse justo mo-
tivo muito cumprimentada,;n extna. sra. Guiomar
Ribeiro Carrilho, esposa do 

"si-, 
dr. Fnéas Carri-

lho de Vasconcellos, juiz aposentado da 1" vara
eivei.

Zilda, galante filhinlia do sr. Alberto,.Mo,
reira Baptista, guarda-livros nesta praça", 

"cbmple-
tou hontem mais um anno de existência.Passa hoje o 24" anniversario do casamento
do sr. dr. Eduardo Augusto Moreira da Silva
com mme. Maria Luiza Moreira da Silva.

Por este motivo o conhecido clinico terá ocea-
sião de ser muito cumprimentado, pelo seu grau-dé numero de amigos. ...

—Faz annos hoje' iiiíne".] Iferminia de Siqüci-
ra, virtuosa, esposa Mo sr. coronel Fyrio de Si-
queira, director geral dos Correios.

CASAMENTOS

Eífectuou-ss liontem o consórcio do sr. Tvan
de Avellar Fernandes com mlle. Juventina Pctra
de Barros, filha do sr. coronel Petra de Barros
e de riiriic. Maria Augusta Petra de Barros.

Serviram de padrinhos no acto religioso, ceie-
brado na matriz do Engenho Velho, ás 5 1J2 da
tarde, os srs. dr. Raul Fernandes e sua exma. es-
posa. e no acto civil, (pie teve logar na residem
cia da familia da noiva, o sr. dr. Antônio Per-
nandés; sua exma. esposa e o sr. Álvaro Marinho.

Serviram de dcmoiscllcs d'lionneur Maria Car-
men Petra de Barros, Rosalina Bittencourt, Ra-
chel Fernandes, Olga Fernandes, Maria Amélia
Atahydc, e como garçons dlionncur os srs. Auto-
nio Petra de Barros, Luiz Petra de Barros, Al-
berto Fernandes, Nysio Benna; Braziliano Petra
de Barros e Eduardo de Barros.

Na matriz da Gloria realizou-se hontem o
enlace nupcial de mlle. Odctte de Castro Gomes,
filha de mme. Castro Gomes, com o sr. dr. Man-
ricio Rodrigues de' Souza, engenheiro da E. F.
Central do Brasil.

Serviram de padrinhos do noivo, na cerimonia
religiosa, o dr. Gabriel Osório de .Almeida, presi-
dente do Conselho Municipal, e sua exnia. espo-
sa; 110 acto civil, o commendador Cândido Gaf-
íré e o coronel Tâsso Fragoso, representado pelo
sr. Carlos Campos.

Da noiva, foram padrinhos, no religioso, o sr.
Domingos Guimarães e sua exma. esposa, mme.
Maria Monteiro; 110 civil, o capitão de fragata
Galvão Areias c o dr. Mario Rodrigues de Souza.

O casamento civil realizou-se na residência dos
pães do nuberife, ás 7 horas da noite, e a cerimo-
nia religiosa, na matriz de Nossa Senhora da
Gloria.

De garçons d'honneur serviram os srs. Oscar
Muniz, dr. Gualter de Almeida, Ziliah de Moraes,
dr. Gualter Macedo Soares. Arthur Monteiro
Guimarães, tenente Francisco Maninclly c Ar-
mando Bernardes.

De dajnes dlionncurs serviram as. .senhoritas
Aiba Monteiro, Stella de Castro Gomes, Adalgiza
Guimarães, Maria Alencar, Maria Adelaide Cam-
pos, Amuincia Morales e Dora Campos.

--• Realizar-se-á. no dia f8 do corrente, o con-
sorcio do sr. dr. Mauro Newton de Figueiredo
com a 

"gentilissima 
dlle. Celina Vieira da Silva,

filha do saudoso visconde Vieira da Silva.Perante selecia .assistência realizou-se liou-
tem, na matriz da Gloria, o enlace nupcial do sr.
José . Tijuca Radcliff, engenheiro do ministério
da Marinha, com a gentilissima dll. Carmen de
üorja Reis. irmã do nosso collcga de imprensa
Rafael de Borja Reis.

Serviram de padrinhos, por parle da noiva o
sr. Álvaro Bastos c sua exma. esposa, e do noivo,
o sr. capitão dr. Heitor Cajaly.

Com assistência de grande numero de pes-
soas da mais fina sociedade carioca, realizou-se
na quinta-feira ultima, ás 7 horas da noite, na
egreja do Santíssima Sacramento, o enlace ma-
trimOhial de mlle. Alexandrina Corrêa com o
2° tenente engenheiro machinista Alfredo Pinto
de Magalhães.

A esse aefo fez-se ouvir o órgão', cantando a"Ave Maria"' distinclas professoras.
A egreja apresentava, aspecto festivo, pois- cs-

lava lindamente engálariada e illuminada.

O acto civil foi realizado ás 4 horas da tarde,
na residência dos noivos, á rua de S. Januário,
210, sendo testemunhas o sr. Vicente Simões c.
segundos tenentes Pedro Paulo Pereira de Sou-
za e Casimiro Clemente de Carvalho.

No acto religioso serviram de padrinhos o sr.
1" I enente .toão «Paulo de Faria c sua exma.
senhora d, Almizira de Faria e o 20 tenente
Pedro Paulo Pereira de Souza.

Serviram como damas de honra as senhoritas
Maria das Dores, Elvira das Graças e Albertina
Maria da Conceição c a exma. sra. d. Deborah de
Lima.

Aos noivos foram ofícrecidos innunieros c va-
liosos brindes, sendo: uma custosa laça de pra-
ta, um par de argolas para guardanapos, um
.pendentif" de pedras preciosas, uma bengala

com castão de ouro, com as iniciacs A. M., uni
peixinho de ouro, um leque de n.ailreperola, um
par de brincos cravejados de brilhantes, uni ser-
viço para chá, de louça jâponeza; duas lindas
cestas de flores naturaes, dois pares de travessas
com-fios de ouro c brilhantes, um annel de ouro
com brillianle, e muitos outros.

Aos convivas fora offerlado um lauto banque-
le, trocando-sc amistosos brindes, na mais fran-
ca c cordial ainizade. Aos recém-casados foi le-
vantado, ao chanipagnc, um brinde de honra, fei-
to pelo sr. Henrique Ferreira; findo este, tive-
ram a palavra o 1" tenente João Paulo de Fa-
ria e 2" tenente Pedro Paulo, ambos foram calo-
rosamente applaudidos; após estes falaram diver-
sos collegas do noivo que enalteceram as qttali-
dades do novo casal.

No jardim de sua residência tocou, durante
o banquete, uma orebestra de instrumentos de
corda, composta de eximios professores.

A's 12 horas tiveram inicio as dansas, exe-
culado o piano pela senhorita Maria Liba-
nia de Carvalho, professora diplomata pelo in-
stituto de Musica desta capital.

Aos noivos foram endereçados teiegrammas
pelas seguintes pessoas: commandante Noronha,
Leandro e Anlonietta, Antonia e Rosa. Romeu e
Reis, Irinett, Salgueiro, King Abreu Lima, Ma-
thilde Milan, familia Vasconccllos, Lavigne, Cie-
mentino c familia, Alves, Barroso, Octavio, Pi-
pio, Alfredo Faria, Eutymio, Ernesto, Siifía'3,
V. Figueiredo, Villarinho e senhora e sargento
Gouvéa.

Dentre as pessoas que compareceram e acom-
panharam, incorporados, o carro da noiva nota-
mos as senhoritas Albertina Maria da Concei-
ção, Maria das Dores, Elvira das Graças, Olinda
Theodora de Souza, Amélia de Andrade, Hilda
Simões, Maria Libauia de Carvalho, Luiza de
Carvalho, Rita Faria, Juliela de Faria, France-
lina, Joaquina Simões, Avelina M. da Conceição,
Dinorah, Engracia e Carolina de Azevedo; se-
nhoras Deborah de Lima. Maria Delphina
Garcia' de Figueiredo, Arma Simões, Leonor Si-
môes, Deolinda Alves Ferreira, Anna Alves do
Espirito Santo, Algemina de Faria, Lucie Dantas,
Patilina Briarii, Julieta Simões, Cecilia Para-
nhos, Cecilia P. de Souza, Silvia Thereza de
Souza, Thereza de Jesus Pires. Lourença Cor-
rèa Braga, Judith Bastos, Julieta Peitai, Luiza
Ferrari, Laurentina da Conceição, Luiza Bilten-
court, Maria Costa, Carolina Marques de Azeve-
do c Amélia R. de Carvalho,

'- BAPTISAOOS

Na egreja de S. FVancisco Xavier, realiza-se,
hoje, o baplisado do pequeno Waldcmar, filho do
sr Francisco Ferreira Villns Boas, negociante
nesta praça, c de mme. Carlinda Pinto Villas
Boas.

Serão padrinhos de Waldemar o sr. Carlos Fer-
reira Villas Boas c mme. Carminda Velloso,

C OMMãKOrnÇÕES

CENTRO PAULISTA — Na sede deste pro?-
pero Centro, á rua Souza Franco n. 1, realiza-se
hoje, ás 9 horas da noite, a sessão solemne com-
memorativa da Independência do Brasil.

Durante a solemnidadc será empossada, na
fôrma dos estatutos, a directoria ultimamente
cleila para o anno social a lerminar em 7 de se-
lembro de 19 r 4.

A nova directoria dor--Centro Paulista está as-
sim consütuida:

do Jornal do Commercio, a sua anmmciada con-
fcreiicia sobre Paradoxos dos sentidos,

O orador, quê não é um estreante nas lides ljte-
rarias, soube discorrer com leveza e graça sobre
o thenia que escolhera para a sua palestra.

A assitencia manifestou, por uma prolongada
salva de palmas, o agrado que lhe causara a inte-
ressante conferência.

— Realiza-se 110 próximo dia 11, no Circulo
Catholico, a conferência do revnto. padre José
Scverino da Silva sobre A vida do missionário
cm África.

1 lá seguirá para c
j ção brasileira, e

o Japão, onde
m Tokio.

vae. servir na Lega-

MISSAS
alma de:

DOUTORANDOS DE 1913
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OTHON FELICIANO DA SIVA

SENADOR ALFREDO ELLIS

Presidente, senador Alfredo Ellis; vice-presi-
dente, barão Homem de Mello; 1" secretario, ma-
jor Rocha Lima; 20 secretario, Abelard de Oli-
veira; thesourciro, coronel Miguel Barbosa; pro-
curador Eduardo Souto; bibiiothecario, Alberto
Jacobina; director de exposição, Brasilio Bressa-
ne; director de publicidades, dr. Noemio da Silvei
ra; director de diversões,- dr. ÊvafistÔ Marques
da Costa; director de informações, dr. Luiz Qui-
rino dos Santos.

Conselheiros — Commendador Filadelpho de
Castro, dr. Ovidio Romeiro, dr. Oscar Rodrigues
Alves, desembargador Saraiva Júnior, Cornelio
Marcondes da Luz,'Júlio Ciro, general Mendes
de Moraes, dr. J. B. Sampaio Ferraz e dr, Fran-
cisco Papatcrra Limongi Filho.

FESTAS
Realiza-se depois de amanhã, ás S i|a horas da

noite, no salão da Associação dos Empregados no
Commercio, á festa commcmorativa do vigésimo
anniversario da fundação da Associação Christã
de Moços.

A solemnidadc será presidida pelo sr. dr. Lati-
ro Muller, ministro das Relações Exteriores.

CONFERÊNCIAS
O sr. Fseragnolle Doria, professor do Collegio

Pedro II c operoso homem de letras, fará hoje,
ás S tja horas da noive, 110 salão do Instituto
Histórico c Geographicp Brasileiro, uma confe-
rencia sobre A historia e a moda.

O sociólogo e publicista argentino dr. Ma-
noél Ugarte fará hoje, ás S 1J2 horas da noite,
a sua conferciicia sobre A America- latina para os
latino-americanos.

Perante uma assistência numerosa e disün-
cia, o sr. Lindolfo Collor fez hontem, no salão

O Othon é aquelle rubro e travesso interno da
S» enfermaria. Vermelho e fresco (Honny sott...)
como uma papoila aberta, irrequieto, tendo sem-
pre um riso franco a brincar-lhe nos lábios cor de
cereja madura, o Camarão fez dessa vida uma
flauta, da qual só aproveita as notas de alegria.

Essa necessidade imperiosa de movimento, que
se nota nelle, aquelle calor do rosto, aquella ery-
throáe pronunciada, a exhuberancia dos lindos ca-
bellos pretos e. dos supercilios carregados, o bn-
lho do olhar hninido e cheio de promessas de
amor, seu espirito impressionável,- sua juveni-
lidade persistente resumem bem, no Othon, aquel-
le typo ideal do temperamento líper thyroidêo de
que nos fala Leopoldo Levi...

E' unia das figuras mais sympathicas e salt-
entes da turma; desde os primeiros dias de con-
vivência escolar elle se fiz notar pelo espirito
trocista e pelo cscarlate do rosto, que lhe valeu
o appellido de Camarão...

Contam em Parahybuna, sua sanla lerrinha,
uma historieta brejeira, cuja veracidade não af-
firmo: — o Othon chegara de S. Paulo, " co-
berto de louros, que lhe couberam pclós bellos
exames do seu 30 anno gymnasial. A velha cha-
ranga da terra lá foi recebel-o na estação... De-
pois das visitas curiosas, após as formalidades do
protocollo, quando entrara já na vida modorrenta
c socegada das pequenas cidades , cahiú-lHe em
casa uma desgraça horrível! O Totó adoece-
ra... Já não comia, andava triste, definhava dia
a dia... Todas as esperanças de salvação vol-
taram-se para o filho recém-chegado. Assombro
da... charlatanice! O Othon salvou o Totó —
um cãozinho felpudo e bonito... O papae, que o
guardava (ao Othon, já se vê) para padre, não
se conteve deante daquella revelação estupenda
e jurou fazel-o medico... E' por isso que o jo-
vem esculapio já é um clinico afamado. E' ver-'
dade que, desde que o dr. Rivadavia inventou os
doutores de 720$ a dúzia, todo mundo pódc ser
medico, mas o Othon, quasi medico, já é clinico
de verdade e tão clinico que já vae aterrorizando
os médicos da rua do Riachuclo e adjacências...
E' também verdade que elle fica, quasi sempre,
deante de um caso complicado como eu deante
de uma charada em grego, mas, que diabo, iam-
bem Hippocratcs não sabia nada de bacteriologia,
não conheceu a dynamica circulatória nem a sy-
nergia funccional dos órgãos e, entretanto, é o
pae da medicina. Dizem que a sua clinica rende...
não garanto. Sei que, quando a clientela arisca
foge, o sympathico doutorando, que tem uma sen-
sivel inclinação para o commercio. faz-se nego-
cianlc e então, dá gosto vel-o a impingir, com
verve e arte, num caloiro atolcimado, a excellencia
de um livro extraordinário ou a raridade, de uns
apontamentos ensebados, que elle comprou por
3$ e vende por i5$ooo...

Talentoso, lutador, audaz, ambicioso, idealista,,
terá de certo um futuro muito brilhante... Amén.

II. PITO
ARTE

Por iniciativa da commissão organizadora do
nosso " Salon", do corrente anno, haverá na
Escola Nacional de Bcllas Artes algumas pafes-
iras literárias c musicaes, eme «¦«rpniétfénl ser
encantadoras.

A primeira realiza-se amanhã, ás 41(2 horas
da tarde, com o concurso dos poetas Goulart de
Andrade, Luiz Edmundo e Bastos Tigre.

Seguir-se-á uma sessão musical, na qual serão
executados vários trechos da opera "Galaor",

por mlles. Maria e Marictta Verney Campello
e professor Levy Costa.

7IAJANTES

A bordo do paquete "S. Paulo", seguio hon-
tem para o Estado de Matto Grosso, onde vae
assumir o conunando do aviso " Oyapock", o
sr. capitão de corveta Hertes Pereira da Cunha,
que exerceu o cargo de chefe de gabinete do
sr. almirante Marques de Leão, quando ministro
da Marinha.

Ao bota-fóra do distineto official compare-
ceu grande numero de pessoas de suas relações,
dentre as quaes pudemos tomar nota das se-
guintes:

Commandante Augusto Alves de Araújo, Her-
mogenes de Oliveira, dr. Sylvio Souto, Lafayette
Tapioca. commandante Henrique Gúilhen, Luiz
Fróes, Amador Bticno de Andrade, Mario Cunha,
Alfredo "Fróes, Arlindó Braga, Bemardino Ma-
ehado, Américo Camacho, Bento Pereira, Raul
Balthazar da Silveira, David Alves de Araújo,
commandante Ignacio Amaral e senhora, tenente
Paiva Azevedo, Antônio Dias Soares do Lago e
senhora, tenente Álvaro Alberto da Silva, dr.
Diogenes de Lima e Silva, tenente Nelson Gui-
lhobel, Antônio Leite, dr. Alfredo Rudge, Ernesto
Silva, Alberto Braga e senhora, Octavio Silva,
Oscar Costa, Epaminondas Martins, Victor Silva,
dr. Fernando Soledade, Darke Mattos e senho-
ra, Antônio Ribeiro, Augusto Lopes, commissões
de operários das fabricas da Empreza Commer-
cio e Industria, Palmeira Maia, Francisco Cos-
ta Pereira, Luiz Antônio de Oliveira, Manoel
Garcia da Silva, Raphacl de Barros, Raphael
Machado, Henrique Moreira, dr, Luiz Maria
Mattos Júnior, Lúcio Mendijabal, José Veiga,
c Alberto Durão Coelho.

No mesmo vapor c com destino também
ao Estado de Matto Grosso, seguiu o sr. com-
mandante Hugo de Roure Mariz, secretario do
sr. almirante Marques de Leão, quando director
da Escola Naval, e commandante da Divisão de
Instrucção.

Vindo do Rio Grande do Mil, acha-se nesta
capital, o sr, coronel Duarte Allcluia Pires.

Partiu hontem para Campos o sr. dr.
João Guimarães, presidente da Assembléa Legis-
lativa do Estado do Rio de Janeiro. y

Parle hoje para Pernambuco
Dias Cardoso. - •

A bordo do " Principessa Mafaída"; partirá
para a Europa, no dia 2/; d ocorrente, o sr.
dr. José Francisco de Barros Pimeutel, que de

Celebram-se missas amanhã por

José Maria Peixoto, ás 9 i|a horas, 11a egreja

do SÔ". Sacramento; . .
Escolastica Maria Gonçalves Monetra, as

ras na egreja do Campmlio.
-lEm suffragio da alma do saudoso major João

da CoTta Barros Sayão, foram hontem celebradas

missas de sétimo dia, na egreja de b. Fran»

dsco de Paula, mandada rezar pela família do ex.

So! PeL ftmecionarios da Directoria Geral

de Fazenda Municipal.
Assistiram ás ceremonias muitos amigos c com-

oanheiros do finado. _P _ No altar-mór da matriz de S. João Baptisla,
™i Nictherov, foi celebrada hontem a missa de

s imo dia íòr alma de d. Cândida Damàsccno
Sa, irmã do dr João Damasceno Ferre
•a! «-secretario geral do Estado do Rio, e cunha»

da do dr. Alfredo Baclccr, ex-iircstdeulc do Es-
^Assistiram 

á ceremonia i.urjmeras pessoas,
entre as quaes os srs. : dr. Valerto Gomes da

Silva, pelo dr. Edwiges de Queiroz; dr. Aris-

rides Saboya de Alencar, Luiz K Puilo, João
Lopes Bastos Júnior, Affonso de. Magalhães, drs.
Veríssimo de Mello e Domingos Louzada, rnact-
tro José de Castro BoteJho, Orysm Colombo, Ca*

tão Bosquet, visconde de Moraes, deputado Fran-
cisco Guimarães, coronel Galiano das Neves Ju-
nior, Mendonça Cardoso Júnior, Raul Quaresma,
d. Mariana Lessa Pereira da Silva, Augusta
Lassancc, Flavio de Figueiredo, dr Leopoldo
Lorena, capitão Ozorio da Silveina, Arthur da
Cunha Valle e senhora, dr. Irura Vianna, Se-
bastião Pereira da Silva, Oldcmar Silveira, Mi»
nervino de Sá Carvalho, Frederico March, coro-
nel Leonel de Castro, representado por Olavo
Cunha- dd Ida da Costa Ribeiro e Ameba de
Gouvèa, Francisco Silveira, Theophilo de Car-
valho, dr. loaquim Soares, Adalberto de Maga-
lhães, por si e por seu pae, João Bcnnaton de
Magalhães; clr. João Caetano Monteiro, coronel
João G. da Fonte, J. Kopp e senhora, capitães
Mueio Levy c João C. do Nascimento, dr. João
da Costa Ribeiro, major Arthur Calheiros de Mi-
randa e filha, Elysiario de A-raujo, dr. Luiz
F. da Cruz Júnior,. commendador Antônio Ma»
cahyba e famiiia e outras.

Parque somos o que somos
Exma. sra.:
A Esmeralda é uma joalhcria que se dislin-

guiti de todas as outras jielo seu systema de ven-
der barato. A principio, u limitado lucro que au-
feria de suas vendas não era stifficientc para fa-
zer face ás despezas. Porém, não tardou que o
publico reconhecesse grande vantagem nos pre-
ços daqúelle estabelecimento cm relação aos de
outras casas, c de tal fôrma ali affluiu, que se
tornou necessário aujmientar a installação para
melhor poder attender á sua enorme freguezia. A
despeito disso, já neste momento os «eus proprie-
larios cogitam de novo augmento, porque o pri-
mitivo estabelecimento, ampüado embora, já não
comporta a freguezia c|e todos que preferem para
fazer suas compras de Jindas jóias c artigos para
presentes a popular joafteria ESMERALDA!

O " stock" que precisamos manter para atten-
der aos nossos freguezes, atos obriga a fazer
compras na mais alta escala, sendo-nos até neces-
sario fazer contratos especiacs com os grandes
fabricantes de Allemanha e França para obter o
nosso sortimento com a vantagem de preços que
damos aos nossos freguezes. Mais ainda: além
de comprarmos com grande dzffareuça das casas
congêneres que negociam com intermediários a
quem pagam mais 20 o|o, ainda fazemos as nos-
sas vendas com um pequeno lucro insufficiente
a qualquer casa que vendesse pouco mas satisfa-
torio para um estabelecimento com o avultado
movimento da popular joalhcria lvSMERALDA!

Travessa de S. Francisco de Paula, em frento
ao Mercado das Flores.

E. F. Central do Brasil
S. DIOGO

A importação nesta estação ante-hontem foi do
9.3ÇJ3 vnlumpc do mercadorias c uncomuieiHlan,
rom o pezo de oííLSUíi kilogrammas, sendo a ex-
portação de mercadorias, materiaes e encom-
me das do 1.219.783 kilogrammas.

A renda arrecadada em 1 do fluente, por esta
estação, foi de <12'Í215'$1'0Ó.
MARÍTIMA

Nesta estação tinha ante-hontem, o <stock> do
cale de 5.409 saccas, pezando ü'J7215 kilogram*
mas.

O rendimento desse dia foi de 42:215$100.
TRAFEGO

Pelo sub-direclor da C; divisão foram enviadas
ás respectivas divisões, as seguintes guias de in-
specçao de saude :

Adelino Rodrigues, 3.029; Antônio I.oitc Soa-
res, 3.030; Graxilacio de.Souza Rocha, 3.032; Toso
de Barros, 3.033; Raul Tavares de Mattos, 3.031,
e Zoroastro Ferreira Amorira, 3.035.

Deram parte de doente os praticantes Al»
berto' Ávila e Irineu Guimarães.

— Pelo sr. dr. Humberto Antunes, sub-dire-
etor da 3* divisão, foram designados para servir,
na Villa Militar, os praticantes Jorge Nolding e
Trancredo Lopes;

No Rio Bonito, o praticante Jarbas da Silva;
No Entroncamento, o telegrapbista João de

Carvalho;
Em S. Christovão, o tclegraphista José Lou»

renço Pereira Júnior;
Em Cascadura, o praticante Olavo Coelho;
Em Alfredo Maia, o praticante João Sobral

Júnior;
Em Entre Rios, o praticante Carlos Toledo

Ribas;
Em S. Diogo, o praticante Nilo Lopes;
Em AUiança, o praticante Albino Moreira

Lima;
Em S. Diogo, o praticante Antônio Machado

Bezerra.
Em Entre Rios, o praticante Silvino Henri-

ques;
Em Bello Horizonte, o praticante Júlio Claro

da Boa Morte;
Em Matadouro, o praticante Zacharlas dos

Santos.

A JARDINEIRA
Casa de 1- ordem de flores naturaes. sêmen-tes, avicultura, etc.
Única que expõe diariamente aves e ani-mães de luxo no próprio estabelecimento.

RUA SETE DE SETEMBRO, 151
Telephone 5.401

RAUL PINHEIRO AC.

A policia do 8- districto
persegue o jogo

; O delegado do S- districto andou hontem vare-
jando casas de jogo.

Urna dessas casas foi a de n. 227 da praça San-toLhristo onde foram presos Alipio Fagundes,Salvador Mehto e João Andrade.
Nas ruas Senador Portípeu n. 209, Toão Ricar-do ns. 62 e 61, Santo Christo ris. 285 c 309 e Vis-

o .sr. Edgard

conde da Gávea n. 98, nada
licia.

Os presos foram autoados.

encontrou a po-

ífi.O "BICHO
A policia de jâula também

«caçando o bicho».
Visitou ella uma casa da rua Humaytá, outradas ires Vendas c ainda uma outra á rua TárdimBotânico n. 129.
Em nenhuma dellas foram presos viciados.

i»?

andou honlcm

\



¦""Si?"
vtaP

r^^^ ^^r^^rr^^T^^^lf

DOMINGO, 7 DE SETEMBRO DE 1913

jfpm. "i

0 IMPARCIAL

|

%

IPirrnsmmi

ente manifestação cio
mutualistas da

DO
Sociedade Anònyma de Seguros de Vida por Mutualidade

10 10339 - REGISTRADA NA JUNTA COMMERCIAl

V a Rio Branco, 177- V an Hf

'¦•% 'i'-.? - «?k*

 13T 

•wMWtaiWK-níw

O

..LoJ ONE N. 5585 ¦¦¦¦¦¦ CAIXA POSTAL N

REÇAM RROSRECTOS

W

DIRECTORIA:
Presidente—MANOEL DE OLIVEIRA JÚNIOR, sócio das firmas

Oliveira Jttmor & C. e Oliveira, Salgado & C.

Director Thesoureiro—DR. FRANCISCO I. DIAS.

Director Secretario—JONATHAS C. CAMPELLO.

Director Medico-DR. ALBERTO FARANI
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''.''.'''' "^ 

-P Sênior 1001 S0$ 45 a'65 500$ 25,000 20:000*000 ffl&

 5. pqpular 1501 26$ 20 a 45 100$ 5.000 1-20:000$ 5:0OOW0 || hbts

^Z"55****5*^ » 
'';';.';';".._,..' 

BE 6- Extra ' 
"•'-. 

501 300? 20 a 60 600$ 50.000 - 1-10:000$ 20:OO0SOO0 ||

J^\. t\ 
^^ 

A^:-' \\ WÊ 7- Brasil £.01 3(0$ 20 a Ê0 600$ 30.000 12. OCO 3- 5:000$ 20:000$000 E|

¦niii

f 19

¦:> Ví

V 1 Irr ia SM sií

¦ffí/í
*

6seoíha o ttosso leitor uma das nossas s^pies e assim eoínP!Çtapá a feUfiidadé de sua família
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.1 cloy-Gliib

Realiza hoje esta veterana sociedade a sua
grande corrida da presente temporada.

Do profframma, bastante desenvolvido, con- |
stam a importante prova o "Grande Prêmio
Jockey Club", cm 3.250 jnctros,~e o "Clássico
li, !•'. Central do Brasil", em 1.51»! metros.

O primeiro, embora desfalcado dos melhores

Kslcs " niatclies" farão o encerramento da
primeira série do presente campeonato da Liga
Metropolitana, devendo no principio da prcxírao
mez dc outubro ter começo o "reiurn".

CASA SEABRA
B¥-kssa conceituada casa de apostas sobre corri-
das, a rua Uruguayana 11. 8.), affixou homem,
para a reunião dc domingo, no Jockey Club, as
.seguintes cotações:

Pare.) A. |>. no TUKf'

Pereira Passas versas Santa Alberto Foot-Ball Club

Xo campo ilo cries do Porlo terá logar. boje,
o " match" amistoso entre os primeiros e se-
gundos " tcains" dos cluhs acima.

d "captam"" cio Pereira Passos pede o eom-
elementos, isto é, de Condor c Maestro', pro- l^redinentn dc iodos os seus jogadores, ás 2
nictte, entretanto, com o encontro de llall Cross, noras l,:i tardó. no <-'ail,P° acima.
Diguá, Jcquitaia, Mjlord, llandólçra c Wcrtlier

Ri:.clu:clen~e F. C, «versus" Henrique
Velladares V, C,

,Kcaliza-se boje, no campo do primeiro, ;',
Quinta da Bòn Vista, um " matcli" amistoso
entre as primeiras c segundas "equipes" dos
clubs acima.

Os "(canis" do Riachuclcnse estão assim con-
stituidos:

r toam

os mais fortes do parco, uma corrida atlrahcntc;
o segundo, apezar cia franca superioridade de
Golialh sobre os demais concorrentes, deve,
comtudo, agradai' o desenrolar da carreira, at-
tendendo ás melhoras de Clarim c Diamànt,

Para essa reunião, damos os seguintes "pai-

pit«s:
Karaboo — La Schiàva
lil Xcgrilo —- Menuct
Goliath -- Dinmant
Tatuhy — Uolième
Jabú — Mogy Guassú
lítill Cross •-. J.cc|iiita:á
Selchc — jurema

B.OCRBT
D campoonato p3iilisl3 de Hockcy

li' crescente o cnlbusiasmo pelo campeonato
do ''hockey5" na vizinha e bem adéantada ei- j (-dison -- Ulysses -- Pillar.-- Dcícic
dado paulista. i

!

ncigarci
Lulú — Pèlicianc

Cárlinhos - - •Barreto — Uno
Araújo - Hugo — !-err:i -Kaytir.indo—Yictorio

a" " teaiii " :

Souza
Vasconcellos Li Ismael

Barros — Cosmelli — Carneiro

1.250, metros.

sooÇopq
rsoíjjooo
-'5$ooo
8o$ooo

25Q$00O
.p)$000
-'5$ooo

25p!jiooo
sqoÇooo
5o$ooo

i50$ooo
I2Ò$000

S0S000
Parco DERBY Cl,CP. — 1.650 metros.

lil Negrito 
Ycstal 
Therezopolis 
Menuct 
Eldorado 

Miss Tlicrá '.'Bibelot

Pa Scliiavii 
Volupté Cliasie 
Coiidorina 
Caraboo 
Dèjazei
Uallywarncy 
La Duce 
1'urriel 
Soneto
>-i|> 
Divino

Marconi ...
Ipcqui 
.Icanucttc .,

óoSooo
50Ç000
5o$ooò
iSSooo

100S000

No Rio, a mesma animarão vem se fazendo
sentir, r já ha dias tivemos n agradável en-
sejo dc noticiar a creação de um club sporlivo

O jogo dos segundos "tcanis'' começará á
\,30, f o dos primeiros ás .•; horas,

o "capUliu" ^cra! pede a todos os srs. jo-
de "bockey", no bairro "chie'' de Villa Isabel, ttadores comparecerem em campo meia hora an-

fim S. Paulo, nada nicnos de cinco clubs les de começar o jogo.
disputam o campeonato deste anuo, o Skating
Palace Hockcy Club, provável campeão de „„,,; Slú Am3ricn F- B- C- "Versus» Ver.i Cruz F. B. ü.
o VVIlitc Star Hockcy Club, o Palmeiras Ho- lofrarão hoje, no campo do V. C. K. R. C.
ckcy Club. o São Paulo Hockcy Club c as üms fortíssimas "equipesP acima menciona-
Ouicasís Hockcy Ciai.. ,;.,,, il0 q:,a] havc...- gramlc c.ltllu,,irlsmü de am.

A classificação dos- concorrentes, até o dia i,;.s ns partes.
93 dü mc;: 

findo: 
('r;1 a seguinte: A 

;'equipe-" do buí America acha-se assun'
=: t- constituída;

% f; y '" " tcam":

Zeziiilio
Henrique •— Caboclo

Joaquim 1 — Manoel — Gasião
André  Antônio -•¦• Chico — Joaquim II

Antenor

O "captain" 
pede o compafccirnenlo de todos

os jogadores c os respectivos reservar.; o uni-
lormc será branco.

¦S 16
() 12
•I «

2
2

<>u$()on
70$odo
,i5?ooo

Parco ]•'.. P. C. HO BRASI 1. 1,5'cio metros.
Diamant 
P, (io Sul 
Gioconda 
Goliath 
Kriosi
Ibaté 
Clarim 
Cáiinan 
Mihuàíio 
Expedito 
líriná ;
Donau

Parco J, CPÜB FLUMINENSE -- 1,650 me-
tros.

Wcrtlier  ,-o$ooo
Moiit d'Or  iooÇooo
l.ord liclvoir 
Cyllcne 
Voltige 
Ploraii 
Araguaya
Maestro 
Orvieto 

— DOMINGO, 7 DP SETEMBRO DP 191.; 

Mmm BASSâ-bSüãt
0 melhor c mais útil passeio

1 &'i:í'â3\ Grande exposiqão de aves do uti idade todos os
V(loniin!'Oí5. Gallinhas dd diversa) ra?a3, Perus Amo-
^ ricauos (gigantes), Faisõás, Patos de Pekin o

Gansos de Toulouse.

ENTRADA ÊFE^iaiir^OA

Estiüo funecionando todas as incumbadeiras e
criadeiras

55-L^BESKá BO ASCUlRRá-55'

l.|?000

3óo$oqo
;joo$ooo

i.|Sooo
300^000
3ou$odo

40$ooo
ioo$ooo
300S000

SoÇioóo
3oo$ooo
120S000

Parco J. CLUB PAULISTANO
trps.

Jurema 
National 
Solene 
El Negrito
Caruso ...
Ncro 
Botafogo ..

COMBINAÇÕES

Yennotith 
Tatuhy
Humayiá 
Hora . ..; ;,
Bolíénic

.159000
150Ç000

50^000
6o.$ooo

ioo$òoo
Parco SETE DE SETEMBRO — 1.800 metros.

Coriiidon 
Mogy Guassú'
Jahti' 
Nino
Hudson Lowc 
Acácia 

Parco G. P. JOCKEY" CLUB -

Hall Cross 
Baridoléra 
Jequitaia 
Jumper 
Milord 
Biguá 
Saxham Beau

25Ç000

3o$ooo
?5$ooo

150S000
6o$òoo
8o$ooo

5.250 metros.

4o$ooo
70^000
4o$ooo

ioo?ooo
i5o$ooo
20$000

IOO?000

Ú . M: ••£'¦' ;#^'i nLí*

Skating Palace Hockcy CHib S
Wliite Star Hock-ey Club... 8
Palmeiras Hockey Club..'.. 8
São Paulo Hockey Club ;»'
Outcásls Hockey Club S

Damos, cm. seguida, a relação dos clubs de'hockey" 
(siir rouleltes), e sócios inscriptos

na Liga Paulista de Hockey;
Skating Palace Hockey Club — "Captain",

Kaiit Alves I.ima.
Diirval de Barros, Cerald Caslello, João Arou-

(lie Pilho. Mario Pontual, Plínio de Barros, Si-
mão de Queiroz Aranha, Tito Pacheco c Ulysses
l'"erraz.

São Paulo Hockey Club — "Captain", Carlos
Speers.

Sebastião Cunha, João Baptista da Rocha, An-
tenio Pontes Buctio, Pedro Rodovalho, P.dmun-
do Jordão. Antônio Ribeiro d;i Silva, Samuel
Sánlos, Larlós Barbosa e George Dale.

White Star Hockey Club --- í' Captain", Ar-
naldo Vieira de Carvalho Vilbo-

Lahyr Vicente cie Azevedo, Alfredo Rudge,
Erasmo Ássuiiíp&ioÇu 

'RííVmimda; !'í)'uprat "PÜliò;

Anclrcas Silveira Cintra, Aunibal Lacerda, Cas-
sio \ idigal e Pábio de Azámhujai

Palmeiras Hockey Club — "Captain", Au-
gusto Pontes Bueno.

Vital de. Paula Ribeiro, Álvaro Fonun, Lco-
degârio Monteiro, Octavió Coelho, George
Ewbank Junjior, Joaquim Borges, Erothildcs Mar-
condes Machado, Josc Cuides c James Ebjom-
Lerg,

The Outcasts Hockey Club (só inglczcs) —
"Captain", il. P. Vauglian.

preenwoocl.vMac. F.wan, Wynyard, Embleton,
Dickinson, Whiiworth, Cromptori, Johnson e P.
Smitb.

Preside os destinos da I,i,«a Paulista dc Ho-
ckc\' o clislihctò "sportman" d ri Eduardo da
P. Colehing, e, dirige, na qualidade de. juiz, a
disputa do campeonato, o sr. Carlos Egydio S.
Aranha.

Por esses dias daremos a classificação des
clubs, incluídos as partidas dos dois ultimas dias
de agosto e as de 3 e 6 do corrente mez.

No próximo- dia 10, encontrar-se-a o São
Paulo Hockey Club com o The Outcasts Hockey
Club.

Realizam-se hoje, os seguintes "match.es-":

Flamengo v. Rio Cricket.
S. Christovão v. Bangú,
Paulistano v. Esperançai
Cadete v. Rio Brancc».

23 Com mu grande [ropel de ferraduras,
chégavaín iras cayalleiros, o Antoiiico
e mais dois Jiojnons, ([iio estacaram ú
porta da loja, ruidosos; e um d-eíles,
o Souza, trazia uma espingarda ao horn-
bra e era seguido por um cão malha-
do. grande, de orelhas longas e càhi-
das.

Manasses, que descia a rua cabisbai-
xo c com as mãos alraz tias costas, a
segurar um livro mui-lo velho, Iristo-
iího, dentro du sobretudo esverdeadò, c
com ^fu cliapép antigo, cheio dc uo-
doa-, parou juiilo 1I0 grupo dos ca-
valleiros:

—Ora muito bom dia. meus senho-
res! — foi dizendo -- ,lá, sei quo vão
%b criponlro do illustre pbliticò.

-I

\í %%¦::'¦ t|fe|'plfl:3í.?'ii' : -M íi *%****¦'*'' ,V "'"-'W: •'!': ií

íi Wi / ; ''-'; : í trj vW. %;:.:¦ ifr. •¦•¦:¦•¦ " ;| ti I
;í %¦ } 

'"' «^

Simples:

Ein .}

" 6

parcos

Duplas:

Em .| parcos

500$ooo
.:oo$ooo
20Ó$000
Í300$OOO
,:oo$ooo
_'O0$OOO
_'O0$00O

- 1.650 me-

6o$ooo
I30$000

20$000

6o?ooo
<10$000
i50$ooo

35$oòo

8o$000

_'0O$OOO

500$ooo
1 :'5o'o$qòo

200$000

50o$ooo
1 :_'oo$ooo

1 -.ooüSooú'

:À'NK
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Acceitara-se cncommendas de ppules pelos

prados, «Pari-ii-la-cotes», conibinnçpcs, accumti-
lações e concurso de palpites.

Recebemos :
ii Relatório dos trabalhos executados duran-

te a campanha dc 1911-01-', da Commissão da
Carla Geral do Brasil, apresentado ao exmo. sr.

general de divisão José Caetano de Paria, chefe,
do Grande Estado Maior do Exercito, pelo coro-
nel Olavo Ottoni Barreto •Vianna, chefe da'.Com-
missão da Carta Geral". —- Volume illustrado
com photographias c iuáppas. Officinas graphi-
cas do Instituto de Elcctro-Technica da Escola
de Engenharia de Porto Alegre — 191.;-

 ".Medicina Militar", volume corresponden-
te a agosto de 1013. Typ. Besnard Fréres — Rio,

 "Boletim Mensal de Estatística Demogra-

pbo-Sanitaria da cidade do Kio de Janeiro", pu-
blicadò pela directoria geral da _ Saúde Publica.
vol. correspondente ao mez de julho de 1913,
n. 6, anno XXI. Imprensa Nacional, Rio —•

19 > 3 •
 "Revista dos Tribunaes". publicação offi-

ciai dos trabalhos do Tribunal cie Justiça de São
Paulo, (Jirccção do advogado Plínio Barreto, vai,
correspondente ao mez de setembro de igi*.

 •• Boletim de Agricultura", publicado pela
secretaria da Agricultura, Commercio e Obra-
Publicas do P.stado de São Paulo, 14." série, n,
.j ; abril de joi.í.

— "Revista de Direito e Processo Penal",
\-ol. i. fase. 2. anno I. Agosto dc 1913. Ofíici-
nas graphicas do "Jornal do Brasil".

Hino dei Club i*. pena musica dc A
Cantil, S. Paolo, Brásilc .Musica e palavras. Cò-
ro: "-Sheila dá barca — Lascia Ia sponda —Spin
ta dei remi — Guizza sulPonda".

Publicação do Estabelecimento Musical A. di
Franco, editor. São Paulo, 1913.

Rouquidão ? — BROMIL

Os C35J2 adquirem ímmayeSs
Florentiho C. dc Azevedo Coutinho, terreno, á

rua Humaytá. por 1:00Q$Ü0Ò.
Alfredo Porfirin T.opes, barracão'; á rlia- litcl-

virih n. õl, por 3:O0OSU0Õ,
V. Hónoravel do Xascimento, terreno, .á rua

Republica, por 800$00ü; . - :. a 
'• 

.. .. .
D. lülvira pernandes Mazzá, terreno, ;i rua

Frcguezi-i da. Bica, por l:ãO.QSQQ?; '

losi'1 Joaquim Pereira.cjoÁíastro, prédio, á rua
Coqueiro n. 70, por I5:06q$p59

Adhmar de Carvalho Alnicida,.:tcrr.cnpj- il -Ks-:
(rada Braz dc Pina, por i':IOO$í)aO.' •

Mario V. Carneiro de Albuqúercfüe, prédio,' â
r na Ei vira n. fM, por 

'JtõOOtvCOü. :;?0r:>:. '.-:

D. Cândida Barrai de llollanda, tòrreno, ã rua
(Jeneral Andrade Xcvcs, por IPtHlÕjOOO. ¦

D. Igncz Adeli /.. (""ernandes,'terreno, ;i rua
9 do fevereiro, por 6:392$0.00.

Grcgdrio Oliveira Maiti, terreno, ,á rua ]oão
Machado, por 6OO5OOO.

Dr. Antônio de Almeida Vallimi terreno, á rua
Pinheiro Guimarães, pní y:.ü:W?0a0.

|oão Leopoldo Modesto Leal,-][! - de-predio, á
rua Hàddock Lobo n. Ití, 

'por 
l^tuOO^OOO.

O prefeito manda cassar a ücenga de
um botequim, a pedido do chefe

de policia -
A- requisição do dr. chefe, de policia, o pre-

feito, por intermedia da Directoria Geral de Po-
licia Administrativa Mcnicipal, determiuou ao
Agente fiscal do districto da-. Gamboa, que seja
immediatamentc cassada a liçeoça do botequim
da rua da Harmonia n. 108. esquina da rua da
Gamboa", quo permitte o fiinccionamento além
das 10 horas da noite.

O dr. Edwigcs de Queiroz, chefe dc policia,
allega ser este pedido medida de ordem pu-
blica.

HJriiao' Çla.tiioiica. IBjca.-
:!;;¦:,.,';; ¦ - .. siléira.
'- -Realizou-se ante-hontem a sessão dcs?a socie-
dade.'

O expediente constoir.da leitura das propostas
para sócio dos-srs. Mario Serrano, José do Mi-
rãrida c João Rimos e Silva; de um agradeci-
mento pela communicàção da posse da nóva.di-
rectoria e de um cartão dó Barão de Brasilio
Machado avisando não poder f.iser a annunciada
conferência pór estar enfermo. Pau seguida o
presidente falou sobre o attentado de Pau 11 con-
tra , ma . egreja., Ficpii reso'yldo que n. união
protestará perante o dr. Rod.àgiícs Alves' pre.si-dente, do listado o ao respectivo infractor, n
prefeito de Bauru. A União promoverátamberauma communhão reparàdora convidando paraisto todas as associaç.Oes religiosas do Rio.

JARDIM ZOOLÓGICO
Como o Jardim Zoológico, com sua rica col-

Jecção de animaes e múltiplas diversões é' actti-
alménte o passeio preclilecto do publico, recom-
raendamos ao leitor o annuncio que publicamos
na ultima pagina e que cortado facultará a
entrada de uma criança até 10 annos.

Alli com pequeno despendio o visitante diver-
tirse-á e instrúir-se-á apreciando a colleeção do
animaes que conta speciinens importantíssimos-

Tinto e Branco, Colônia de Caxias — Importadores e representantes J. FERREIRA & C

FOLHETIM D'«0 IMPARCIAL»
^FaüSSTSOElJS o. IRiíHW!SE:iUí-.0
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•portas dos negócios. Os vhi^ vinham nholas pobres, de cujos telhados subia
provocar, com grande alarido, o perdi- uma fumaça lenue e vagarosa- os cães
guçiro do Souza, que Ia ia, -minto off.e- ladravam ás portas e um pequeno re-
gante eom à marcha larga, a língua I banho de carneiros tosava a relva ao

CAPITULO III
Resumo cia parte, publicada

CÁPITliI.0 I

O negociante Américo recebe uma carta do seu

spccie, pois detestava nioniar a ca-
IAfilio, por inedii, ás quedas; mas veio
espiar pela sacada cia sala de visitas,

imígo Elias da Silveira .ausente no Rio. commu- ¦ (]lla,lí " ^"" li;,l> G ''«"1" moiliavam em
nícando-lhe que. vac a Diamantina hospedar-se tlúas beslas lOgOSaS', C[I.1.C baliam as pa-
um sua casa um rapas dc fortuna, filho de um la-- no lageclp da rua, esjituilainJu as j Tiiilns i'ii'ain. mas o philosopho cx-
joallteiro. Conliece-sc a familia dc Américo, que, vfippjciras. 

DlicOIJ'
sendo> viuvo, lem quatro filhos: o estudante Paulo,• 1,1,' ,,, \ ,- ,-. «.' ,. , .
em férias, o seminarista Luis, cm tratamento de\ %™ 

mr!" ,|l:i ÇnluO.. -¦-lv 0 qilC dl/.em pur alll...
saúde.'Amalia, joven ¦rfc,-iS" annos,'e Ztilmmi, me-, •N"'1 rua, lllll p_O.UC0 tort-UOSa, CalÇaíla 1 GOJIIO SC ÇSÇrovc a historia! —
nina. Scenas domesticas,.numa noite chuvosa. \àc lage- 1'CdbndaS C CSbraiiqtliQadas, murmurou PaillO, zangadamente, iiicí-

CAPITULO u [havia uni grupo formado á poria da tendo o pé no estribo — RÜò-o umO.dm seguinte ao recebimento da iarta. Deliajlojn oniquaiito Ámcrico alargava a b;tr- simples niorlál como voeè. Maiia«és—manha e. depois, chuva, lorrcuaai. O almoço em] , . • , , ° .. ,. -.i ¦ '""''"^
casa dc Américo, eom a preesnça do dr. Soares,] |m':;i l|n IretO CIO SUcl iDOStp G PatllO CU- G SaitOtl SOlllV a liesla, (Uie preciSOU
pessimista, c do pobre "philosopho" Manasses, ctirlaya o.s lóros do selini. abrulallia-1 deler com o freio cürtój ppis 1.1 animal¦ommcusui de iodas e.s 

'fiiniilúis: 
didmahtiiiciises.Jdain'éVilc, firmando uni joelho Via besta -quiz romper logo. Américo montou°4mtiS^o-«u„^ a™»iòo? a correia, dc era. IV- lambem c todos partiram, enchem!,, a.rua. de um grande tropèl dc ferrado-

ras, que feria mctallicamcntc o silen-
cio do meio dia.

Passaram por diversas ruas da ei-
dade, chamando a altencão publica; os
transeuntes_ vulgares cediam caminho
aos cavalleiros, approxiniando-se dos
pedraes que ladeam as vias diaman-
tinenses. A's janellas surgiam cabeças
^ mulheres, que espichavam um olhar
curioso, os nogüeianlcs assomavam ás

escriptorio do 
"negociante,, 

chega um telegram- fluida, 0 O Cliapéo tio paili;, hiollò ac; 1-
t;i« cninunciando que o hospede estará na cidade djaiiado lia Cabeça; nas cO-as VizillllílSj
dahi a dois dias. Os políticos, stippondo agradar a hileivies o ironleiras. ,|liasi totlds dc SO-dmerico. eleito sen chefe, deliberam ir ao " eu-
centro" do rapas. Appareccm iypos caracterisií
(os do interior.

CAPITULO IIT

brado, pessoas appareciam á janella,
attraJiidas pela rlovida-dc. Os poucos

; transeuntes paravam ou seguiam de-
Prepara-se a recepção do hospede Arnaldo... i vogar, vollaildü o cal.,ei;a. parti Iraz; Ulls

ineninos pratos, era mangas do camisa,
Que mal havia ein sedar uma festa? pareciam embasbados ao verem o ne-

)va até 11111 papel bprjilp que sen pae gociaiilo e seu filho montando a ea-
azld... Não (juiz ir ao encontro do I vaílò.

cabida para fora c de cauda em riste,
alçaçíá para o céo.

Ao subirem uma rua estreita e in-
greme. enconlraram-se com um outro
cayalleiro que lambem ia ao encontro
e que a muito custo'fazia andar o seu
burro, um burro grande, o qual ronca-
va deibaixo dc uma chuva de espora-
das iia ilharga.'Piveram que diminuir o andar dos
animaes, ppis o cavállòiro já não tinha
mais força nas pernas c implorava a
companhia deites:

—Esperem-me! Xo meio doutros, este
ladrão anda melhor... Eu já. não
posso.

_—üòstç modo, mio vale a pena! —
disse An tônico, imipaciente por ter de
regular o passo tio seu bom eavallo
pelo do burro lerdo do outro.

—Eu vou muito pertinho... — res-
pòndcu o cavalleiro infeliz, lodo humi-
lhado - - Não passo de Ricas.

Ma?.; afinal, chegaram ao grande lar-
go, no alio da cidade, onde se es-tend'a,
tinia relva muito verde, rasteira, e onde
as ultimas chuvas haviam formado po

.)é do cruzeiro, no meio do largo.
A' esquerda, via-.sc a desolação dc

um muros arrumados; cercando uma
grande área estéril, um eanasção es-
buracadb; antigos'vestígios de minera-
ções de diamantes, onde algumas ja-boticabeiras punham o único tom du
vida, suavisando a lastimosa ruina de
um casarão que mostrava o esqueleto
dc vigas, esboroado e inútil.

Deppis, o largo estreitava-se em uma,
ladeira, e abi. do lado esquerdo, havia
a .pujança de arvoredos frondosos, en-
sombrando o casarão branco, ao fundo,
a Chácara dos Padres, uma dependem
cia do 'Seminário, para o repouso dos
reverendos e pára o cultivo dc parrei-ras; e os assanhaços assobiavam sobre
os ai los eucalyptus que se erguiam
junto ao muro da frente. Pelas vendas
ria ala direita, acachapadas c mesqui-
nhas, alguns indivíduos debruçavam-se
ao balcão, e vinha pelo caminho umavelha lenheira, vagarosa, sob o pesotio .feixe que trazia na cabeça.

Pouco adeante, depois dc subirem a
estrada, ingre m\ chegaram á Vendaço.s nos quaes as ras coaxavam a | Nova, onde as casas dc melhor goslo.noitinlia; realçavti, ;,. esquerda, o vulm j com pinturas vistosas, alegravam a no'branco e singelo da egreja do Semi-

nario. com as suas torres golhieas e A'i-
ilraças coloridas enfileiradas nos dois

ireza do bairro em que se alastravam
arbustos muito verdes então, dispn-'ando logar ás pedras abundantes, aoslados, muito alias, so apcòsSiybis as an- gorgulhos que se amontoavam em sa-ciorinhas que voej.avam eni torno dei-1 hencias abauladas, estéreis, mal reco-Ias, ehilreando. Do triesmo lado da | bcrlas de vassourinha o capim Cordura,egreja, estendia-se uma fila de casi- ,r° .. .,1 (Lonluiiia)
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No seu celebre soneto Às Pombas mostra-nos-Raymuiido Corrêa,
como após a primeira pomba despertada, outra, outra, e depois dezenas
largam vôo, até ficar o pombal deserto. Lembrai-vos de que já foram
esgotadas as duas primeiras remessas da. edição, introductória,/apreço
reduzido, da Biblioteca Internacional, e de que os exemplares da ter-
ceira e ultima remessa já começaram a ser vendidos, antes ainda da che-
g-ada dessa remessa. Não tardará o dia em que quem quizer uma-col-
íecção encontrará o pombal deserto. Teremos que dizer a.esses retardar
tarios que as pombas se foram e não voltam mais. Com effeito, depois
dc esgotada a edição introductoria, nunca se tornará a vender a Biblio-
teca pelos preços actuaes, e os exemplares das edições subsequentes
serão vendidos pelo nosso preço normal, lG0$ooo mais do que agora

Não deixeis fugir todo o bando, se não quereis perder-16oKooo..

As Pombas
Rayinitiido Corrêa, . .

Vac-sc a primeira pomba despertada».

Vac-sc outra mais,. . mais dutr?'... ernfim dezenas

Dc pombas vão-sc dos pombaes, apenas

Raia sanguinca c fresca a madrugada..

E á tarde, quanda a rigida nortada '

Sopra, aos pombaes, dc novo cilas, scrcilFS,

Ruílando as azas, sacudindo as pcnnas,
Voltam todas cm bando c cm revoada...

Tambcm elos coraçócs onde abotoam,

Os sonlios, um por um, cclcrcs voam,

Como voam as pombas dos pombaes;

No azul cia adolescência as azas soltam,

Fogem. - . Mas aos pombaes as pombas voltam,

Ü cllcs aos corações não voltam mais...

^z$m -'Cm
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Il-j^S Mediante 

o-pagamento inicial de r^ft^l
1 WÊÁÈ somente 20S entregaremos sem fia- -rr^Ü
\ |ÍHÉ dor a toda a pessoa de reconhecida |SM|§
mWS^ probidade, os 24 magníficos volu- ;_Wf
lllPi mes da Biblioteca internacional. Os p3BBr|
IffWS compradores terão a obra em seu mÊXã
i |pg=^ poder um mez antes de pagarem fôÉWfi
mWffl Primeira mensalidade de 20S, de (Ml. §1 I íMêÊM maneira que todas as pessoas, por lf$g|$P I
I-IÍHh modestos que sejam os seus recur- m/m
- íW9 sos, podem adquirir tão importante f3isfp||
iiiBrai e bello livro. 4»í

1 í^^M^^^^^Bi^^''^^'— ül § I

- £? '—¦¦ ~*~"
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© Íf0i ® iPaP^ e a impressão

__ujum_L_in. 11 i- ——q——^™^—' "' ' 
"»~^—-M '"

.«-'-.-*"'*"''

A belleza dq matériai dos volumes cofrespõridè á importância literari;

da obra.
Era preciso escolher o Ivpo, o papel e os n.ateriaes de encadernação mais

perfeitos e adequados, de forma a garantir a máxima legibilidade, consumaca

elegância c valor arli-ticp". Numerosos peritos deram as bases da solução.-

A' impressão se consagrou depois o mais minucioso cuidado,' pois que mesmo

com excellente papel e emprego de typos esnecia.es, muito deixaria o trabalho a

desejar se não fosse impresso com o maior esmero.

Conseguidos os melhores typos possíveis, o papel mais adequado e ama. s

onerada impressão, os editores consideraram seu dever o attenaer as encadernar

ções. oara ciue o aspecto exterior da obra condissesse com o seu valor bteravio.

ea
A Biblioteca Internacional, cm 24 magníficos volu-

mes, apresenta para cima de 1.20(1 dos mais celebres
autores antigos, modernos e contemporâneos; contém
muitos milhares dc paginas com as melhores prodtt-
cções do mundo na poesia, romance, historia, diários,
ensaios interessantes, contos, aventuras e viagens,
vidas de grandes homens, usos c costumes, oratória,
philosophia e todos os demais gêneros de leitura,
apresentando assim as obras primas dos mais celebres
escriptores do Brasil, de Portugal, da Allcníaulía, da
França, da Héspahlia, do Chile,; do Peru, da antiga
Grecía,dc Roma, da Itália, da Inglaterra, da America
do Norte, da Argentina; do México, do Urúguay, da
Suécia, da Noruega, da Rússia, da China, do Japão, da
Pérsia, do Egypto, da Índia, de todos os ptjvos anti-
gos e modernos que produziram obras bellas, em quan-
tidade sufficierite para deleitar uma vida inteira.

As obras que figuram nesta incomparave! còllccção
foram seleccionadas e dispostas-pelos, especialistas
mais competentes daAmerica e "da Eüròpa^tendo sido
cuidadosamente traduzidas para o pprtugj.fàz: todas as
obras estrangeiras. ¦• ..... :

Offerecc matéria que interessa a todos os membros
duma familia—o pai.a mãi e as crianças de todas as
idades—. Radicará nos jovens o amor dos bons livros,
desenvolvendo e fortalecendo deste modo a sua intelli-
gencia em maior grão do que a educação corrente mi-
nistrada nas escolas.

A Biblioteca Internacional é um livro feito para o
Brasil por Brasileiros, coadjuvados por eruditos
de todo o mundo;'e o resultado foi que pela primeira
vez se concedeu representação adequada á nossa im-
portancia numa grande obra dc cooperação da intclle-
ctualidadc mundial. ...

Não ha obra aigttma de referencia mundial cm que a
parte que diz respeito ao Brasil não seja deficientissi-
ma. Até hoje não tem havido nenhuma compilação de
literatura- universal cm que os escriptores brasileiros
tenham a representação que merecem. Essa lacuna foi
preenchida. Existe açtualmente na Biblioteca Interna-
cional de Obras Célebres uma collecção mundial da
mais bella e interessante literatura'de «todo o mundo»,
na qual se encontram romances,-poemas, contos, cn-1 saios, quadros históricos, narrativas de viagens, obras
theatraes, c modelos de todos os outros gêneros lite-
rarios, dos nossos escriptores .favoritos brasileiros,
juntamente com as selecções. dos grandes escriptores
dc todos os outros paizes.

Só os trabalhos dc-selecçao é de compilação ocetipa-
ram varias centenas de obreiros literários dc todo o
mundo.. Sommando o ' tempo dedicado'por cada um
dclles a esta obra, isto é, suppondo que sé podesse en-
contrar uma pessoa com conhecimento bastante pnYa
fazer toda a obra editorial—t:r-se-hia um total de 250
annos de trabalho a razão dc 12 horas diárias nos 365
dias do anno.

A literatura universal foi distribuída e ordenada pre-
cisamente de fôrma que mais proveito c prazer pudesse
dar ao leitor. Mesmo para aquelles que possuíssem
todos os livros incluídos na Biblioteca, este caracteris-
tico da distribuição e coordenação das matérias justi-
ficaria a presença da nossa obra nasstias casas.

As 594 magníficas gravuras de pagina inteira,—mui-
tas delas a cores—formam uma galeria completa de
retratos cios mais fàhiòso: escriptores do mundo assim
como de quadros célebres, monumentos, scenas histo-
ricas, etc, relacionados com a literatura, devidos aos
primeiros artistas.

Uma biographia dc cada autor, contem os traços
iiVai.ssalientes ceada um, que todos gostam dc confie-
cer quando lêem as suas obras, vem collocada no co-
meço dos respectivos trechos, de modo a poder ser
lida ao mesmo tempo.

O Índice Gerai, de- 24 paginas a 2 columnás con pa-
c'as, com mais dc ã.õ.Ot) entradas, facilita c.conirar
instantaneamente o autor, seleeção, obra, assumpto,
acontecimento histórico ou illustração porque o leitor

. se interesse.
Não seria possível comprar por 15:ü00-:000 todos os

livros representados na Biblioteca. .A-Uiifissimos cios
trechos estrangeiros qua líellãíigttrá.ui não se poderia
obter por preço algum.

Mesmo considerada simplesmente como um adorno,
a Biblioteca Internacional, com a sua lmxuosi.süma en-
cadernação e nVagnifica estante,augmenía a a disti.cçào
da reside iciamais ricamente mob liada.

Uma vez em casa, não 'faltará «alguma co.asa para
ler»', seja rara de/, .minutos, seja para dez heras. Ha
nella algumas centena- de contos curtos, co:i„r.letos.
E! este o livro mais importante .nó momento Sfctufaj i
representará uma época de florescimento in te i 1 e :t n aí e
material do Brasil, e deve ser possuído ç estimado por
todo o cidadão que se interessa pelo progresso e pela
cultura do paiz.

Os Compiladores e Gollanoradore&
Brasil—Manoel Peregrino da Silva, José Veríssimo, Arthur orlando, Vicente

dc Carvalho, João Ribeiro. Constando Alves, Reis de Carvaiho c Lindolpho Collor.
Portugal—Theophilo Braga, D. Carolina Michaclis de Vasconcellos e Gabriel

Pereira.
França—'.'atilo Bourget, Fernando Brunetierc e Léou Valléc.
Itália -Pasqualc Villari.
Allemanha—Alois Brandi. 1
Hespanha—Menéndez y Pelayo, Miguel Unamuno e Condessa dc Pardo Bazán.
Inglaterra-Sir Walter Bcsant, João Peritland Mahafíy, Ricardo Garnctt e

Andrew Lang.
Rússia—Visconde de Votigué.
Argentina—Üavid Pena, Angustia Alvarcz, Oswaldo Maghas.co e Carlos Octa-

vio Bungc.
Chile-losé Toribio Mcdinae Gonzalo Bulitcs.
America do Norte.—Ainsworth R. Spofford, Bret Marte o Henrique G.

. Williams. I
f " , Uruguay—[bsé Henrique Rodo e João Zorrilla dc San-Martin,

'fei- Ãf,';»Belgica—Maurício Maeterlinck.
Ki\MÍ Peri--Ricardo Palma, Eugênio Larrabure y Unantte e Josc de Ia Riva Agttcro.

ÉflèxscGi- insto Sierra, Francistò Sosa c Luiz G. Urbiíia.
¦Ctòa—Henrique José Varona, Manoel Sanguily e Raphaei Montoro.

Rio de Janeiro Rua V de Março, 53
Em frente ao Correto Ger.il

Sào Paulo - Rua de São Bento, 48
Santos - Rua de Santo Antônio, 82 •¦&.
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AS CONDIÇÕES DE VENDA
Percalina—20$ a dinheiro, e 16 prestações mensaes dc 20$-
Roxburgbe—20$,a dinheiro, e 18 prestações mensaes de 25$-
3)4 íuarroquiin—20$ a dinheiro, e 19 iirestaçjões mensaes dc 30$-
Marroquim inteiro—20$ a dinheiro, e 20 prestações de 35$-

Preços a prompto pagamento
Todo comprador, se o quizer, pode.conseguir maior economia, pagando

de; prompto, c evitando assim o trabalho dos pagamentos mensaes, Ase-
guinte tabeliã uiostni os preços de prompto pagamento dos livros somente
(para n estante vertical accrescentein-se 38$, e para a giratória de mogno
145S): Percalina—290íi;Koxbui'gbe—390S; 3/4 màrroquiin—490$; Marroquim
inteiro—590$.

. . As encadernações
N. I!. O fado dc recommendiirmps as cncadcriíaçõos

, dc marroquim nâo siènifiçaxníiè acncadcriiat.-ãodo
percalina seja de aspecto pouco altiaheutc; c pelo
contrario ugrndãvc) cdo melhor gqsio,

Sú (pieremos indicar que com uma encadernação de
marroquim tazem unia acqüisiçào mais vantajosa..A
pequena diffenin<íà no |h'òçò eslá imiilo aqucin da
differença real-de valor entre a percalina e o marro-
quiiri;e,sc ppâêmoâòfferèççt" esta ultima tão barata,
é pelos conUactos erpecialmenle favoráveis que fize-
mos com os encadernadórcs.

A encadernação cm j!4 do nínrroqilim;com a lombada
ricamente decorada a ouro, grandes cantos de mar-' roípiim,. hervuras cm relevo, as-faces com veios dc
ouro, e as paginas douradas no topo,;Oi cm'nossa
opinião, a ([tic mais se rocnmiuenda.

A Ròxburghe nà" lem cantou dc marroquim, mas
apresenta um bello aspecto.

A dc marroquim inteiro 6 sem duvida alguma uma
soberba encadernação de luxo, e nâoprccisa'dc vecom-
mondacòes paru o verdadeiro amador c cohho-
cedor.

As estantes
As estantes são vendidas somente para niiíüor coininodidade dos com-

pradores da .BIBLIOTECA: por isso terfio de ser adquiridas por prompto
pagamento. Vertical—38if. Giratória de mogno —145$.

A BIBLIOTECA será entregue com porte pago em todo o endereço ou
estação dc estrada cie ferro nas cidades do Rio de Janeiro. São Paulo e
Santos.

*H | Este formulário só é valido durante o f òriodo da nossa offerla introduetoria
¦*<d
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SOCIEDADE INTERNACIONAL
RUA 1." DE MARÇO, úli Dafa de 1913.

RIO.DE JANEIRO
Remetto inclusos 20$ Queiram enviar-me os ?./. volumes da Biblioteca

Internacional do Obras Célebres encadernados cm
Designe o modelo dc encad. desejado

Convenhú em completara minha compra segundo as condições acima estipuladas
para a encadernação escolhida. Satisfarei a primeira das prestações mensaes ,;>
dias depois de recebida a Biblioteca, e ás /'estantes nas datas correspon lentes''de
cada mez seguinte, á Sociedade Internacional ou seu representante.

Assiguatura Profissão ou \
Qtiaira escrever cláiamente occu[>n.;ao )

Iír.Jc.rç.i;n p:irn (iuli" "- I - (
vi-t)s'itevo'rft,) SPrcnviaUos' \

Enviehi-ine làmbéir. a estante \ VerticalJ.5I piraiCíiial-Inclito apreço indicado. ) Clrator.u \ Uísque sobre a que não quer)
Podem pedir infort-nçâos a:

Estcs-nõmés não representam fiíi
dores de modo tttgüm; mas'sò pes
soas qu<i nos possam Informar ^o
bre a seriedade dó comprador tu *
cumprimento dos seus Cúmpromia
íos conimerciacs;

de

e 
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The Gourock Ropework
E. Co. Ld.

ESTABELECIDA EM 1736

SEMPRE EM DEPOSITO1

CABOS de Manilha, Linho, Cairo
CABO DE AÇO para todos os fins
CORRENTE DE FERRO,
Anchoras, Móitões, Cadernaes, Sapaülhas,

Ilhozes, Gatos, Tintas
LONAS DE ALGODÃO

LONAS DE LIMO
LONAS IMPERMEÁVEIS

Encerados para Terreiros
BARRACAS de qualquer tamanho, de Lona

Impermeavei
RIO OE JANEIRO

RUA V PE MARÇO 119

Acceitamos encommendas para nossa
Fabrica ein Port-Glasgow, Inglaterra

ARINHA
O. ministro da Marinha mandou que tosse ado-

piado nos navios da esquadra, a seguinte norma

pVr.á " serviço dc uuarto c outras incumbências:',«—\s 
incumlicníias serão distribuídas de pre-

fereneia àos capiíãe^tençntes, com mais dc ein-

co áliiiqs dc posto;
.i'__( )S caphães-:cncnlcs, nessas condições, fi-

caiu dispcn.-ados tio serviço de quarto no porto
;. serão escáhilds pela. divisão de serviço, caben-

tio-lhc-, resolver, na ausência do coinmandante e

LOTERIA NACIONAL

Lista geral dos prêmios da 31 loteria da Ca-
pitai Federal, do plano n. 303, 202' extracçâo,
realizada hontem.

Prêmios dc 200:0005000 a 1:000*000
6078  200:0008000
19103 ... 20:000js000

17917 '.* 10:OOOSOOO
1117!*.'.*./.'. 5:COÜSÜOO
27806 5:000S0Ol)
15077 2:01,0:000
23245 2:000 000
266 '8! 2:0'C0$GÓ0
41579 2:000$OCÕ
C840 l:O00<0O0
710? 1:000 000
14534.  l:000$00O
17245 1:000g000
18833..'...' 1:000*000
19653 1:000$000
2678''"' 1:000$000 .
33480....'. 1:000gf00
35737 l:ü00SOOO
41165 1:000$ÜOO
43347 

' 
1:0008000'48385:/'!/ •• 1:0004000

' 
Prêmios de 5008000

734 7676 9620 14542 16251
21235 28031 31911 34812 37340
39510 39937 40145 41881 44346

, 49092 49722
Prêmios de 2003000

552 1001 1087 1488 2317
4011 4150 54Ó8 6971 7072
7864 7947 8797 9310 10142
10572 13547 14983 16346 16560
16784 17330 18305 18990 19164
20944 21538 22422 23-65 23470
23812 24338 25859 25922 26011
26229 26881 27062 27500 2756o
29526 29574 30733 31001 31286
293'>B 29574 30733 31001 31286
31330 32469 32785 33047 33595
34080 34920 35064 35571 35581
35855 375.? 2 38513 36080 39513
41714 41909 41949 42171 42441
43880 44 53 45163 45196 45410
45601 47912 47G90 48641 49991

I Cabotagem:
I Poi'!<v iWNoVto

J(jru s du Sul,

TotftlV.Í.

Wiail^mmTSSSSKS^X2W7SC!mSiXSSa

Fnibarques. cm Niclhcroy:

Nova Voik- : • ¦ •
Ptl/da Prata
Mãrssjli!

[ II ivn.
Frícsler
Nova Uil-.-aus
Antuerpi.i
Ge iov.i
Multa ';
Cnbot.lgeyi
Ai'.lot'.icastá

otirj

lEmbarcadSrcs:

25'.lc5\\:m
195.310

"S.ícca
l '-'NI
.1.0"/.)
¦1. ('.'.!
3.1i'>5

. l.S7S(1 FtOU
¦ 

;,(ll)'

t\ i
2i>l> i

50 
j

;j9.-37u

Ornstein ít G 
Hugen 1 irban & C..
Oscar Marques cc, ('.
Louis liolier & (',...

iTheodor Willc &C.
i Pinto \- 

17261 i M'ci Ivinliív; Schmidl & C
37909
45539

Robcrt Schbenn & C
Castro. Silv.i & A..........
Me, Langhlin &..C
Arbucklc ec ('.
Pinheiro & Ladeira
Sequeira & C,
Herinann Uaash
/cuba, Ramos & ('.
Norton Megaw & 
I-'. Gaffrcc
Diis Garcia & 
Fahricio Gomes Pedroza.
Hard. KiiikI Si 
I:riediiiann HennsderlY...
Frás & ,.Ç

Total

Suecas
r. I.:; •: i
21.5ÜIÍ
lG.i>2Í ;
i:..ós«,i I
M.SSIt i
13.277
9.SI5
S.lOO
7.S51
7.759
0.9 0
'0.810
y.S'-ii
2.650
2.452
1.15'J
1

Cd preferira fo^toCoq m»
5ER BriEUlOR
VENDE-SE EM TODASAô PHBRWMIB3 f DR0GBRIB5

DEP05ÍTflf?ÍQ5: rodou™ hes^c,
FIIBSfTFnESETEnBR0H.5G1

Progresso Industrial
Brazil Industria!
Botafog
Industrial .Mineira
Mageensc
Uniartica Paulista
Cai ioca
Santo Aleixo
Maiuifuctora 'Fluminense,

200 I S. Felix
'HO Vidraria

imincüiaío. ás tíiieslôes de caracter urgente que
a estes seriam affccfns; salvo quando, por.moti-|
vos cxccpcianaès', o serviço no porto tiver de ser

ícilo jirir quarios dc viagem, aTiso cm que entrarão

nh 'escala <)c serviço de «piano ;'f--',iuando 
o- numero de .officiaes restantes

fui- interior"a' nove?, os 
"referidos capitães-tenen- ¦

tes cj-.uplclal-o-ão,'afim de ficarem constituídas |
trcs.diviíõt-s de serviço no porto com ires offi-

ciacs. cada uma ; .deveudo ser sempre os mais mo-

tlérnps os escalados para o serviço dc quarto.

^PR-liisivXTAÇíVÒ 
-r*- Po capitão-iencnic An-

nibap (biSVmaraf Cama, por ter sido exonerado

6977 c 6979.,
19102 e 19104.

Approximações

7571 a 7580.
3571 a 3580..

Dezenas

.100*000
300g000

30:000
20§000

1-iu Niclhcroy:

Hard, Rahd'êV C...
Thcodòr Wille &.-C

Total

Luz Sloarica
I'òrça e Lu: 
FiatLux
Banco;:

i.alO I Commercial
Commercio
Mercantil
Brasil
Lavoura e do Commercio.

l:'stradas de ferro:
Goy:/.
Norte do 1 Irasil
K. Sul Mineir
M, S. Jeronymo

;>'i

s

ccas
17.:! IO

2. o:'ai

l'J.3:G
1

20 iSJOO
2 2í00ü
lOÜSOOt)
2Ü250U0
2'OSOO)
20liüõl
;Ò iÇnOJ
r.i suoo
ItKjS-iòn
ÍÓSÍOOO

1035000
1'JáíÜOO

190S0.03'
150S-U'
2o'J50lO
2I3S00Ó
i:>:'ü;U

:;.i??oo

7ISãOO
IoS'0'JO

ídüsooo

Ki'.'SJ io
r.13 nu
J7cS0'.)J

2025J03
1'J'JS IÜU

ISOSOOO
18õ»0 o
svasooi
2i.ti50'U

1ÜS0C0
IriSCOü
7|S>0U

Preços correntes
Arroz

Nacional, superior
Dito. bom
Dito..do Norte.branco..
Dito, rijado.'.
Dito, ingloz
Dito de 2. qualidade,..

Assucar

40,5000
358000
3tJS7ÜÜ
.1IÍ7O0

4'6$70O
3SÍ30O
3S83ÜÚ
33'$ai)Ò

Não ha
8Ó5Õ00 a 325003

lõitaígò 
'(!i,'ài'ixilíár da i secção dò estado-mai

Kic

JarJVriiiatla:. ciáiór.icado. .asuistente do sr. .contra-

áhriírànfe Am mio Coutinho Gomes Pereira, m-

ipector do Arsenal dc Alarinlia do Rio de Janel-
ro;'do cjijiilào de cór\ eta 'Orudencio 

José S
Uramlflp, por ler sido designado para embarcar

no' c-iqraeado "ploriano" : do i" lencnle , Au.içus-
fo' de-LV/.evèdo-Míu-qucs. por ler sido designatlq

paíii'.'servir mi. Cóiípo de Marinheiros-Nacionaes ;
do capitão dc eorveta Maurino Gonçalves Mar-

tins, por ler sido nomeado para exercer as lunc

çijç/s.du chefe, da i" secção da Superinlendencia
dc Poi-ios e Costas; du capitão-ténértte' Henrique
dc Araújo, por, ter sido designado liara embarcai
no 

'contra-lorpedeiro •'Tamoyo"', do capitão dei
•cerveta José-lsaias de Noronha, por ter sido no-,
meado' 'vice-dirccior das Escolas Profissionaes;
dos capilães-tcncntcs Alberto de Miranda Kodri-

gues, por ter sido designado para servir na Escola
Naval e Walte-r l'eny, por ter sido p.romovidp;
do. |"'t'encnie.' RraiiainaUin do'C^fiipo '*-" Ambedo,-

por ler sido graduado.
1?ÀSSAGEM Sl'-M EFFEITO — Do capitão-

tenente Samuel Pinheiro Guimarães, do navio-es-
cola " Taur,uidare", para o vapor de guerra " Car-
los Gomes".

•RI-.COMMivNDAÇÃO -- De ordem dó sr. vice-
ijhuinuueí/ ministro dá Marinha, communica-M!
aos srs. comniandames. dò Corpo de Marinheiros
Nacionaes e Batalhão Naval, que devem dar as.. ,,„„„„„.,„.
necessárias ordens, afim de que os presos que ali listados Unidos.

.... .- :_. .1. „„:„ r-

Centenas
6901a 7000 %- 803000

17901 a 18000  505000
19101 a 19200  60?OQO.;

Todos os números terminados cm 78 tem
40>000. .'

Todos os números terminados em 8 tem
i20iOCÜ. .

Excentnando-se os terminados em 7b. s
O fiscal do governo— Manoel Gosme Pinto.

i O director-presidenie, Alberto Saraiva da
nz:in" I Ponscca. . , ,.

Ô director assistente, João Carlos dc Ou-
veira Rosário.

O escrivão,. Pirmino deCartttaria.

Cambio
Os bancos não

a 10 l/S d.,
officiaes dc 1GIteraráMm as lax

;obrc Londres.
Hontem ó nicixiido continuou sustentado com os

bancos estrangeiros operando a lii 3/:i2 cxcèptò o
Rivar Plaic a'k'. 7/bl d. e o Banco do Brasil a l_ü
l/á d., com dinheiro em banco a 10.9/ü.l c Ui 5/32
d. lechaudo estável e o movimento foi pequeno.

XXAS ÒPFÍCIAÉS

BOLSH,CÕWEilíilO E FINAHGAS
7 de setembro de 1913.

Mercado de café
CNTKADAS

10 1/32
55026
573 I
Í5'.'0
S;>i'>i

23'JOO _

2S0ii0
3S1M
1537/3"S'>2J

3 '-':'.'

5597

V.. de ferro:

Cabotagem:

)3arra dentro:

Total em saccas:

Dia 5

377.591

Di l.aò

3. i ;r> .ico

Idéro 1912

2.951-.S2

19.112 70

ü.lil'.

Existência tm 1 de tarde.
Lntradas em 5'.;.:.};.'.,«.• • <:'•

Embarques do dia b

:?07

121

LM
~n. >

se acham recolhidos, façam o serviço dc raspãção
e limpeza dos navios que estiverem nos diques,
e bem assim os serviços de remoção em geral,
na illia das Cobras e Arsenal de Marinha, visto
ter sido dispensado o pessoal dó sr. Medeiros.

DESLIGAMENTOS — Do contra-almirant;.-
graduado, medico, dr. Joaquim Ignacio de Siquei-
ra P.ulcão, do hospital central da Marinha, por
ter sid.o exonerado do cargo de director do refe-
rido estabelecimento idecreto n. 2.049—A, l'e 27
dc agosto dc (Oi.t): do capitão de -mar e guerra,
medico, dr. .Saturnino de Carvalho, do Sanatório
Naval em Nòvã Eriburgç, ]>or ter sido exonerado
dc director (Io referido estabelecimento (decreto
n. 2_p4g—B, de 27 dc agosto dc 1913); do 1" te-
uenic, ír.edieo, d-V. João da Cinlia Gaspar, da lis-
cola de Aprendizes desta capital, por ler sido exo-
neratlo [do cargo dc medico da referida Escola

(portaria 11. 2.000, dc 29 de agosto de 101.11; do
1" 

'tenente 
medico, dr. Bonifácio da Cunha Fi-

íiioiredo iãnaiorio Naval, em Nova Fribur-

go, por ler sido exonerado do logar de auxiliar
:lr'' clinica deste estabelecimento. (.Portaria nu-
iheíò .í.o-t.; dc.i dq corenie); do 1" tenente Di-
.lio Iratiui Affonso da Costa, do serviço da Dc-

, tesa MoVel do porto do Rio de Janeiro.
DESICM1jARQI."I''.S — Do càpitão-tenente Sa-

amei Pinheiro--'Guimarães do navio-escola "Ta-

niandar.é," ;• do ealdereiro de 2? classe Geraldinò
Damasccno da Silva Júnior, do couraçado " São

F.urona .
Rio da Prata
Pacifico
Cabotagem

Existência em 5 de tarde.

2. 5G2
5*712

ti :c

51.SS1
Saccas

2C 1.172
C.-ÒT2

271., OS i

9.21-1

201:870

Londres
Paris
Hamburgo
Itália.
Hespanha
Lisboa e Porto por oscu
Outras C. de Portugal.
escudos

Nova Yorl:
Turquia
Buenos Aires
Montévidéo
So.bre taxa de café
Ya'.cs dc; ouro  ¦—

CÂMARA SYNDICAL
¦ Praças . * 90 d/v

Sobre Londres
» Paris
11 Hamburgo,....-...-...- ||j 57i?2
» Itália ' —

i) Portugal (o.-cudoí'.. —
1, Nova Yorí  .^ —

Libra esterlina, em moeda..._ '— '

Üuro N.ictonalem \aiespor Li —.
Extremas ' 

" '_._

Bancário Im L'1-
Caixa Matriz 1G P/l'J

1C

a
a
a
a

a
a

a
a
a
a

Bolsa de s>orca.iovia3
Vendas re^istrad.u

Algodão cm rama—2'0 fardos. 1" s,tr;c ce Per-
nainbuc > .1 lü.r, paia Pczíiiibro ç Janeiro : 2 ai dilos
ineridTTmodo Ceará prensado a '.IfüUO para Outubro
e Novembro.

Acjticar— liOsaccqs branco cfysta] superior de
Cambos a f320: 50 ditos .1 S320; 5ü''diiosa S32Ü; 350
d'itoV a'".S3l.ü: 150.br;imíocfystal bpnvdç^ Pernàmhu-
co a*82:!U: 5 0 mascavo baixo de Maceió a Sl7u.

1G 5!/G
c-.-ií

II i
2^960

2Í990
oS12.'

3:01;
3S250

tOO'.
1SGSS

i vista

15 59/6-1
SüOO

.. t7tl
$595

2S071
. , 3511a' 

15SM25
ISGSÍ

Jnnta dos Corretores

MERCAD.0 DE ALGODÃO

Rio G de setembro dc 1913 :

Preços correntes.semanaes

Procedência

:rnambuco P sorte do sertão

.10
lü

l/S

Bolsa
VENDAS

Apolicer.:
Geraes. 1:0ÓÔ

mn:i 1.
17 a.

As vendas de sexta-feira para'exportação furam br-
cadas em 7;000 saccas.

Honlem o mercado abriu sustentado porem a

quaniidbde de café aprcsentido ãvendu foi pequena,
tendo regulado nos negócios éffáctuiidòs a base de
75700 a 

"7ÍSJ0 
para o,typo 7 poi' áíroba lotes esco-

HVidos.! A- 1
N.i cxpprtação a procura f 1 regular e o mercado

rèclíou com vjudederes a 7S7ÜÜ para o lypo 7 lotes

mistos; '
Entraram 3.,309.saccas por cabotagem o 0.0O1 pela

Estrada de Ferro Leopqldina.
COLAÇÕES POR ARROBA

Tvpoò  8i000; a
-¦'  ';$7ü0 a

10, a.

1 vpo 1..
Tvpo ti...
Typo 9;';

•100
10J

PSÍ00
7i,SUU
ÍÍ500
7S2ÚÓ

'nulo"; «Io ariucir o di ,,:i lasse 11;lio Antônio th

\.i sexta-feira entraram no mercado de Santos

Gl 859 saccas de cale. foram embarcada: 50,'Jo3'sac-
cas o venderam-se 3'?.00Q saccas.

Existência 2.219.511 saccas.
Preço. iJíGÕ.0 por 10 kilos,
Mercado estável.
Sah:ramS91' saccas para o Rio da Prata.

r.mp.
Dito 19.19. 21 .1
Municip.ies ouro. 110111.. 12 —
H. Espirito Santo de 1:000.?. G"„. o a
li. de Minas do POOUÇ, > ¦

Est". do Rio'de5Ü0S, G"0

Bancos:

Commercial. 10 ,1
Mercantil, 20 

Companhias:
Docas da Bahia, 203 
Dito", 250 .i.
T. lir.isil Industrial. 50, a...<...:.
Docas de Santos, 110111.. 1 a...,
Dito port., 25 a...-. :. • ¦ •

Debentures:
T. Botafogo, 3 
Docas dj 

'Santos, 
110 

Fiat Luz, 20 
Veilda por alvará:

Apólices do Emp. do IS97, 2 a.
Dito 1909. 20, 
li. de Minas de 1:9003, 2 a....

Companhias:
Pétropolit.ina. 252 acções ai'...
Dito, 39 

9273000
995S OO
¦JfOS' 00•-'$55000
SI0S030
S35S000
¦17 SJOO

1S05000
fiiy.ou)

„ mediano
,\s-ú P sorte
Natal 1' sorte

,1 regular  
Mqssorõ P sorte.

regular
Ceará P sorte -.<

11 regular •.
Paraliyba {;, sorte  ...

n 
' 

regular
.Maceió 1' sorte

11 regular
Penedo 1' sorte
Sergipe. Dores _' 

„ [tabaianã
Maranhão, regular ••
Piauhv, regular .".

Sabidas cm 5: 1Í)J fardos.'.
Existência cm ü : 11.115 fardos.

Observações:
Mercado indeciso.

Mercado de Liverpool, inalterado.'

Pòr 10 kilos

105290 1ÕSSO0
05800 HlílOu

Nominal
1ÒS000 lDSõOÓ '

Pernambuco:
Branco, i-.rystal
Dito 2." ser.te
Crystal amarello
M.is.aviuho..:
Mascavo, bom

Sergipe:
Ma s»-a vinho
Mascavo, bom
Dito. baixo ,•
Dito, regular

Campos:
Branco, crystal
Pianco. 2' jacto,
Dito. 3- sorte
Masc.ivinho
Crystal amarello

I3ahi.il
Branco, crystal
Mascaviiiho
Branco, '-'' ia.to

Santa Gatharina
Mascavinhc
Mascavinho bom
Dito-regular
Dito baixo )•

Azeite
Portuguez, lata de 16 ls.
Idom; itlem de 1 a 2 ls...
Hespanhol. lata de Lü lá.
Dito. lata de I litro
Francez. lata de 1U litros.

Álcool
De -lOgráos
De .'Ngráos ,
De SBgráos ,

Aves"
Gallinlu:. uma
Frangos, um
Ovos") iluzia

Aguardente
Paraty ¦
Angra
Bahia.

S290
S3UI
S2G0
S22d
§191

S2'0
SP.iJ

§170

,$•01
§291)

S239
S'2GJ

sS3.'l

§350
S2Si)
S260
».'('»J

S260
1200

•51S0

§330
»303

S?7Q
•2Sd

Nominaai
-; a

Não ha

a
a •

a 
' •

-.' . a

28S0O1
1$100

22fO!)0
182)0

2CÍ000

2505)00
2IUS090
&o$oqo

R0?00O
23$0O

S15000
18-10')

S8?Ü0O

260?000
2I53U00
5J3ÕÇÜ0O

iJSSOO W300|, rérhàmbuco"..
Nominal I Campos9SS00 10Ç200 Aracaju ,...
Nominal 1 cj ......

%m 108400 !;Xlp'(STÍ;* 
"lOOltilos -..

Nominal i-AMTj&DOlM. casca 100 kilos.
$$> 408200 |-Al'C?TRÃO,' fiarnlV;..'.:.'..

Nominal JAÜtJÀ RAZ. kilo..'. Jv.......
Nominal

1G5SÕÓ0
1005000
15USOO0
1509000
150Ç000
150S000
15''SO00
5SÍ0ÜÜ
2GSO00

Nominal
0ÃI0Ó 98SÓ0

Azeitonas
Dquíci. .

ysiOÜ 95300 l^'*-',1"""
Nominal 

' Alfafa

SS50 a

Sf.OO ^1
S72U a

171)5000
lèõiOÒO
]358000
155:000
155SU0O
1558000
1558000

êd^JOO'.'78200

455000

$650
8800

Rio, G

MERCADO DP ASSUCAR

de íelembro dc 1913 :
Preços correntes semanae3

/ Branco usina.

G1S570
G23DC0 i gí S

24Ô-S000' 2N 
';

540SHÍO !-'i*
55ÜS000 l

irystàl
» :;• sorte...
,1 2'jacto....

Someuos
Mascavinh".•-< è'í 1 M.Hcavinnn

¦2'..-^4;'- 
/Crystal. aiiiarello

-''¦: c I Mascav o bom
¦X ~ 1 .. foflrtil ir 

1905000 j 5
193SÔ00
1955000

regular
baixo.

Nao b.i
S2S0 a 3320
S330 a 8350
§250 a §300
Não, ha
82011 a 5270
S2I0 a S270
Í1S0 a SI95
SI05 a SI"1!)
SIGO a §170

Paria, dò\couraçado "São Paulo": «los taifeiros:
João Carlos «lá l.u/., üctácilio Nelson Rangel,
Liusiodio-Baplisla dá Silva, Mariano de Oliveira
c Nicolúu T.ujiinambá, <lo cnntra-torpedeivo
" Maito Crosso" c Agostinho Pereira da Silva do
conira-torpcdciro " Sania Caiharina". todos a pe-
dido.

tenente engenheiro ma-
;abrice, segundos-tenen-

O disponível do Rio e dc Santo;,
inalterado; emNova York, col.mdo-se
respectivamente a 9 3/3 c e 11 II

houve .alta dNas opçõe
cotando-sc:

Dezembro S.9.9
Mercado estável.
Vendas na bolsa 30.000 saccas

c. e mau

de

O

conservou-se
o tvpo n. 7

, por libras
a S pontos

3G c, por libra.

ÜP1-ERTAS

PASSAOKNS —- Dó 1
cliinista :Sylv.io . Rellico
ics cniícnheiros machinislas Olympio Antunes c
Alfredo Manoel Pinto, o primeiro e segundo C\o
coura«:a«!b "'Minas' Geraes". para o couraçado
"São Paulo" c ,o ultimo do navio-escola "Ta-

nianilarc". para o _ eontra-iorpcdciro " Parahyha".

DKPIR-IMPNTOS — Pelo sr. ministro da Ma-
rinlia foram -deferidos os seguintes reiiuerinieu-
tos: dp cajiilão-tanonte Luiz Clemente Pinto, pe-
dirftlp á trajisor.ip.ção cm seus assentamentos do
elogio feito Í)clo'-sr. director da Escola Naval _c
constante da ordem do dia tlaquejle estabeleci-
incuto sob h. 134, de 

"i.i 
tlé agosto tio corrente

anno; dos primeiros-tenentes Adalberto Còtrim
Coimbra -e ' 

Henrique Alves dos Santos, pedindo
a trauscrip.çãQ Ou. seus. assentamentos dos-elogios ( Em Londres bouv
feitos peío co.mmando da fortaleza dc Santa Crus, tainio-se:
em 1" dc fevcrci.ro'de km;,. Dezembro, 12 s. Od.,

, , libras.
DI-'.SI.ICiAMI'iNTO -v- Do capitão dc eorveta ' Mercado estável.

Manoel da Silva Braga, por ler sido nomeado'-] Vendas-na Bolsa-5-.O.)1

para exercer o cargo de comiuandantc do vapo

cotando-se :
trancos por 50

No Havre houve h;iix 1 do ,25 c.-',
D;z;inbro, 59,25., c maio G'J

kilos.
Mercado estável.
Vendas na Bolsa 25.000 suecas.
— Existência dc cale do Prasil 1.C3.I.0Í0 saccas e

do uutr.is procedências 590.000 saccas.

Em Hamburgo,
cotando-sc:

Dezembro, 17.50
kilo.

Mercado calmo:
Vendas na bolsa 15.000 saccas/

baixa p.ircial

I.. o maio, 43 1

:a c.ouve baixa parcial de

maio, 4S.50 píeimigs por 1/2

=:ic.-3s.

" Ccmmandante Freitas": do official «te cgual

patente Tancredo (lomensoro. por ler saio no-
meado clicfc" tlâ 

';/ "secção do estado maior da
Armada, c do cóntra-niçstrc dc 1" classe l-.loy
lose ])i:is"Mach'idol por ter sido mandado servir
na PÍotiilia «lc Mattp Grosso.

EMBÁRQCP. — Cio

João da Cunlja Gaspar,
" Tymbira".

" tenente, medico, dr.
nu cruz.id.òr-tornedeirp

A SAÚDE. DA MULHER
¦ Para ihcoiiiniodos uterinos.

Embarques de'calc 110 port" dc
durante o mez de agosto p. lindi

Destines :
Nova Qflcaus
H.imbiífgtj
M irselha
Nova York
Stoclcolmo
Triestb ."':
\ntuerpia
Hivre
Gênova
Coponhagife
Alger....".
líoldéos

Apólices:
Geraes 5% 
Emp. 1.1903''.........
Empréstimo de í9j9.
Est. Hsp. Santo... .
1S97
1911 i
1912
Di'.o de Minas
E. do Rio (495)
DitoÜ 
Dito, 110111
l-nip. Municipal
Dito 1909.......-'.
Dito (LI)'. 20)
Dito (nem 

Tecidos:
Alliança
Botafogo
Bblil Pastor
Industrial Mineira.
Carioca
Gòrcóvado
Brasil Industrial...
Confiança ¦
Mageense
P. 

'industrial

Diversos:
| Loterias Nacionaes.

d.,"pur 112 j Docas da Bahia
Terras e Gólonisaçã
Cisa Vivaldi
M. Niaiunhão
Centros Pastoris...
Docas de Santos...

Seguros:
Cruzeiro c - Sul...

I0G...

co-

K10 dc Tanciro

Saccas
27.3i9 

' Previdentr
2-1.910 União dos Proprietário:
24.755 Brasil
21.170 | Argos Fluminense.,.,.
1S.2Í5 j Sul America '.
17.2G0 I IndennPsadoi;
0.05'. ! Garanti 

. 5.d 17 í Confiança
• 4.9071 Integriòade

1 ,1011 i l)i benturés:
125 Docas Santos
125 I M. Municipal

V.
{1315OOO
'.1053)00
'.i 03000
S158000

8955000
8938000
S3SS90Ú
SaiOÜÒ
4S0S0OO
•1 -58000
2'0lS00'0
17:3)00
292SOOO
29)S0'OJ

2C0:O')0
3 D.íS J0U
310?Ü0ü
193SCÚÜ
215S-0)
2o'!S000
20UÍ0O0
P.OS'0)
2!5;Ü0Ü

G?5a00
Í5GÒJ

«153 00
25SÓ)0

195SCO0
55Ü5Ú01)
135S0OH

: :os k0
1:050S0XJ0
];200SÍ)U0

24cÒ0l)

9103000
SüOSOCO
S3080tÜ f

2118030
220§000

C.
9205000

S9580ÓÒ

9408)00
S'S08)OU
3SOSUO0

373.-00
4G0SO0O
•1G9S.00
200SODÓ
1708Ó00
2S('.S>)00

1

202S0OD!

202SOOO

2 05 00

35t00fJ
G2í0tiU i

CS5CÜ
300S0U0
3SÍC09

5Í53--C0

5003000
PíuíOOO
2ÒS0J0

25lí()00
G03000
GG3)0J

iÜOO

' 
Pntrcdas cm 5: Gãmposft 11.17_1 saccas.
Saídas dos trapiches em 5: 2.71S suecos..
Iixistchcia 110V triipiclics em ü : 115.210 saccos.

Observações— Mercado: calmo.

Rendimentos Ascaes

ALFANÜHGA DA CAPITAL FEDERAL

Ouro Papel

Pjj-j-  135;:7G6:422 200:4Ó6?5G5
De 1 .1 
Idem ein 1912...

RÉÇFBEDORIA DO RIO

Dia 
De 1 ai. ~
Idem-em 1912 —

RECEBEDOIUA DO E. DE.MINÀS.GERAES

Dia 
Dc 1 a 
Idem em 1912...

797:4325795 I. !,S3:4G0S559
1.210:5'JSíÜ52 1.791 :S68íil0

)E JANEIRO

! Nacional, kilo.

j Estrangeira
Algodão

I Pernambuco •....
Rio Grande do Norte
Parahyba
Ceará

Breu
Claro (£S0 libras)
liscuro, idem

Batatas
Nacionaes, kilo
Pbrtüguezás
Francezas. caixa

Borracha

Mangabeira, conforme a quali-
dadè por 15 Kilos

Cimento
Água Preta
C010.1 Preta
Cruz Vermelha
Catbodral
Saturno
Outras marcas
Cangica (100 kilos)

Cebolas
Rio Grande*.
MATTE. em folha, couforme

a quantidade
Gordura

Rio Grande, sebo '....
Rio da Prata, idem
Matadouro, kilo

Banha
Porto Alegre Extra, lata 2
Uilos

Idem, idem, lata de 20 kilos.
Laguna
ltájahy; lata de 20 kilos
Minas
Dita, idem, latas grandes

Bacalhau
Noruega, conforme a quali-

dade.

£210
S1S0

98C0Ü
9840 J
985*00
98600

263000

$220
SÍ 90

10í3)0
](>'().10

017 iü
9ÍS90

238 ;oo
Nominal

$180 a S22n
20*000 a .208500

Nau ha

Caixa de Conversko

Movimento do dia b:

Moedas Entradas
140Libras

Francos
Dollars
Ouro Nacional  603 '00

P. Argentinos ¦—
Pesetas
O. Portuguez —
Coroas Austríacas —

Lastro
Ouro cm denosito
Responsabilidade dó lhesouro

(lei ii. 2.357 e decreto n.S.512)

Total
Emissão

Notas enr circulação
Moeda subsidiaria

Subidas
2.203
1.01)0

2 10
.28-S,)00

39)

ói

Total,

Iclecrrzmmas

T.i
1) naquele aüstriacó lTrranccs'ca» da Companhia

Austro-Americana. saliitr hojey ;tí 10-horas da ma-
nha, para P.uia-, Ahncria, Lis Palmas, Rio d: Ja-

IOjÍOOO 
' 

1908000 1, nciio, Santos e Rio Pr.iu

Gaspe, tina
9335:S1S3 1 Peuling

ljh.o;,w.'t>- 1 Dito da Lscocia
2-l9:-t62$95o Carne secca

Rio da Prata, velha?, pesetas.
Dita, idem, manta só
Dita, nova, .patos c mantas..,
Dita, idem, mantas novas....
Rio Grande, lyst. platino...

Chá da índia
Verde
Preto
Liptor), kilo ,.

Ervilhas
Naciònas
Dit is estrangeiras

Moinho Santa Cruz :
Especial
Santa Crul
Mimosa..

iCSSSíO Velas para carros:
Brasileiras (¦'•'))..
Domesticas (25)

Ditas para locomotivas:
Brasileiras (20)

Fumo '
... .,.,.,.. | Dc Minas, especiai

l,,l-''M'-"jl1 Dito superior ' ' Dito 2a
Dito ordinário
üoyaho especial
Dito superior
Baixo
Rio Novo, especial
Dito 2a
Caràngola
Pará. especial
PURA' de milho, 100ks....,
FAVAS, lu) às

113090
llíiJOü
11*600
118300

11SO0O
115JOO0 125000
3GÇ0Q0 338300

5;0)0 55500

S3Ò0 Ç5(J0

ÇG50 ;i -

1610 -

SOS10O S2íS00
SOS 00 S2330I
7IÍSS90 79;2ÜO
SOS 100 8P.G00

Não ha
Não ha

43IO00 413000
39$ 3ÓO -I1S90J
378Ü0Ú 385000
435000 448000

18020 .1310(1
15100 1S200
15000 18060

65500' lOíOOO
03590 OSCOO
7350Ü SíOUO

¦iSOOj
Não ha

708000

19 19:77G801G

322.255:14-13 23G

322.24SM59S00OI
G:G91-?2ÜG

;255:144ílloG|

23S700 -
22600 — í f;

Í6SÒ09 — i':,-i
ÍOSGÒJ —

¦¦¦¦¦ti

2570) -,

13400 28600
15100 18300
13000 .1 18100
3000 18000

25000 2520U
1S-100 18600
1510.0 1S3O0
li-500 13700
$\"M) ;i 1S000

1$U00 1§10Ü

1331.190 17390'.!
Não hi

t-
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P-'v-

#

i;1:v

íXJO*i.£i

COSS^*:
^Otieér

GENEBRA, caixa, Eokins
WSàfàlÕJmttl caixa.;'...;....'

KllROZliNE, caixa
LÍNGUAS do Rio Grande
lllllá ;..,.

! LA^ JULHOS,. niíUiciro'..;..
Farihlia de trlgc

Moinho Inglez
. .liud.-i, nacional '
Nacional ,..,
Brasileira
saupia
Semòl.riã.V.'.; ,,,,.1 . Moinho Fluminense:
Especial
S. Leopoldo
ü. 

Farinha de mandioca
üe Porto Alegre

Especial ,
Eina
Peneirada
Grossa

De. Laguna
Grossa.

Feijãc
Preto:

... De Porto Alegre, novo, espe-
ciai a...'..

Dito idem da teria, idem
Feijão manteiga,'nacional es«
pecial.....\ Dito enxofre ¦

Dito diversas cones .'..
Dito mulatinho
Dito amendoim nacional
Dito estrangeiro

Manteiga - " '¦¦.-?¦.
Demagny, latas sortidas...'...
Lepeletier
Bretel'Fréros, sortidos
Modesto Galone, sortidas....
Jolmcsi
Outras marcas

Milho .-_'l ¦;:.- '
Amarelk). do norte.. ..~.7.~...".
Dito, idem mistura '
Idcm da terra

Madeira?
Americano, pé..
Resina, dúzia
Spònoc,,dúzia
Sueco, branco, dúzia
Dito vermelho, dúzia' Pinho do Paraná; ..
1* qualidade, dúzia..........
2' qualidade, dúzia
1'abua. pé

Óleos
De linha;a,lata
Dito,, barril „-

• Phosporos
Duas cabeças, lata .,'.'.
Uina cabeça, lata
De cera, Novaes, lata
Brilhante, de madeira, lata...
Globo, de madeira, lata
Dito de cera
POI.VILHO, 100 kílòf-
PIMENTA da índia, kilo

Sal
Marca «Touro», alqueire. .;..
Outras qualidades, alq .
IREM OCOS, lÜOks
1'APIOCA nacional

Sabão ..:--.-_
Km tijolos, kilo'. .'.'*'....:....
Lm barras, idein
Oleinae virgem, em tijolos,
caixa

Idem, idem, pequeno
Idem,' idcm, n. .-
Virgem, idem,' idem '

Telhas
Telhas Marselha, milheiro. .,'¦
Ditas, idem,idem, para cumiei-
ras

Vigas de aço, ktlo
Vermouth - _• 

Cinznoa '..
Velas
D^.stearins

:1omiiiuns, grandes
Ditas, pequenas
Brasileiras .,,
Grandes, de 5 c li (25;pacotes)

^Pequenas, iderri. idem..,'.,....
Fragatas, de5 (20 pacotes). „
Locomotoras. de ò (20 pacotes)
Carros (30 pacotes)
C.oiídór (25)
Brasileiras (25) ,
Paulistas (251
Ypiranga (25)
Colombo (25)
Em laias
Clicv, pacuto
Brasileiras, latas de 16 vela?

grandes, de 5 ou 6 (25 pa-
gotos)

Pequenas, idcm 6 (25 paço-
tes)

Garros, especiaes, 6 (30 pa-
cotes.<

Locomotivas, especiaes, 6 (2J
pacotes)  • • ••
Vinho.»
Ei n os:

Macedo
Adriano
VillárcfAlcin
Rocha Lcao

De mesa:
Viuva Gomes ,....
Collares, tinto, superior......
Dito, quinta da Barca
Dito, outras marcas
Dito, branco"verde
Dito, -utras marcas

Communs
Collares, tinto superior-
Dito, inferior
Virgem, do Porto....:.
Verde, portuguez
Lisboa, tinto
Dito, branco
Dito. verde
Rio Grande

Vinagre y-a-v..
De Lisboa, branco
Dito, tinto

31ÍO0O,.a.. .32joyp,i
Kôihiniv:";-'r---'

1SG00
l-1'.'SUÜJ

2-1S200
23S0Ü0
22S200

S5200

1.-J700

2-I87ÜÒ
8315 0
22S700

a
a
a

171830 -«. 1SÍ4KJ
16*900 1:?Í3D0
155600 16SO00
12Í1AJ 13$:!))

12*4 .f) 1*3*3)0

25Í30")
Niio ha

31$0Q0 a'lOKW a
23Í310 a ¦
23Í30Ü a
31$70u a
37.-10O a

55S80Q

a,íi,^.

Apparelhos ElectiM para 1ffFmm
SIKINGAS de AR Quente • Cauteríos

¦o lâmpadas para a esploracao da bócea, absolntámente athennicas

Quadros de distribuindo
Motores de Paredes e com «est h ativos,

f*== ESTERELIZADORES ¦" *\?---'> ';';*.

Vendas a vista e por prestações - Informações e Orçamentos: ' 
0V

A' Èlectrotechnica,, OCTAVIO VAIjOBRA
Rua Júlio Cezar, 62 - Rio de Janeiro 

'

3(58700
33S300
2(587 0
26*700
33*310
bftyjò

' 2S150 s 21500
! 2*15 J a 

' 
285')0

,28439 a 28157
Náo ha f

2S50U
2?3!J0 a

1?S300 a
WJH) a

$300 a
02i*Jt'0 a
S6-Ç0O) a
StiSOüü a
89800J a

778003 a
675000. a

v Í219 a

•«
a

44800') a
438000 a
tiüíOOJ a
42-5000 a
428000 a
fôiOOÜ a
VJÍOOO a
,18400 a

28150 a
.18950 a
15SUU0 a
205000 a

) 8540 a
v 85l'J a
r ' -. - i
1S750 a
18250 a

!• &95Õ' a: 841)9 a

2IS00
28500

128.1 J0
13; 2)1)

•r,
- \

ÍS5)
8950

437000
448000

;.'3S000

168700
2S8U0O

'OJO00

5lb.K)(.Q

a —

a ¦ —

8220 a
f

Í385*)0 a .

llíOüo a
7S0OJ a
268000 a
illÇãÒO a - .
¦ 7-S10D. a '
1S8300 a
178400 a
128C00 a
21I8ÓOO a
29S0U0 a
298000 a
198100 a
228300 »
211400 a

Nominal

118000 a

Ô850O a

128000 a

168200 a

318000 33I0C0
308000 3IS00J
30SOOO 31SUi'o
26S'J0U 21 SOOU

178000
4208000
3608000
3U08000
355SÜJÍÓ

185000
4308009
S7W0ÍÍÕ"
32i/$U<Ki
3758000

310SOOO a V 3608000
,'V310SOOO- as.33.'8'J0Ü
7: 4005000 a 4 420SDO0

3308000 a 'SwO8OO0
'. 

38OJ000 a 4008000
Não ha

, 3G0$')ÜO a 3S0SO0O
Não ha

, 120SOUO a 140800'J

,**< 1S08003 a 2008000
, .'-1608000 a 1«.'$900

Noticias marítima*
Vapóre: esperados!

N. York e esc, «Nassoviaii... 7
Brenien e escs. «Weczburg» .7
Rio da Prata «Sofia Ilohèuberg» 8
Bicmcn e escs. «Sierra Salvada» S
Portos do Sul ii.Kartliagòi 8
P. do Sul «Itaptiraii S
Recife 5 es;c. ultaquera» •'
Gênova escs. «P. Máfalóa> 9
Rio da Prata «Cip- Ortegab 9
Livèrpool e > escs. «üropésaii '•'
Rio da Prata «Valdivi.» 9
Portos do Sul «Minas Geraes 9
Bordêos e esc. «Samira» '
R. da Prata «Oscar Eredcrick» '•'
R. da Prata «ltal'c 9
Santos «Eortugucse Princs •• 1"
faantp> "Murmctc Princo 1"
Eivei ool, Oropera» 10
Rio d., ..ata.Verdi lu
Rio da Prata «Hollandia» 10
Rordéos c escs. <T.,u Brstagne» II
Portos do Norte, .«Ceará» •'
Calláo e escs., <'Oicoma> 11
Nova York o esc. «Voltairc» 11
Iguape e escs,, dlt.iipava» 1J
bautoí. uCbrdòbá ^
Portos do Sul "Jupitsr 1-
R. "3a Prata «lirljnjjen 12
Hamburgoe esc. «K. WiliHtii II 1.2
Rio da Pratà-iíDemerara !'••
Trieste e esc'. «Atlajita» P'
Rioda Prata, «Cittá diMilanoi 15
Gênova p^scs. «Uiübtia»  .... !•)
Santos «HoliJiisl íâifiii» ¦ Vo
Rio da,Prata «Bluchcr • 15
Rio da PraU"r<Laura>. lõ,

ípores a SEhir: .

Portos do Norte, «Pará» 7
Santos-, «Wúrzbürgii _<
Igu.-iDe e esc. «Villa Bellan '
S. l'idelis o escs. iiC.aiiüp.ista» ¦• 8
Portos do Sul nBarboieiii'» f
Trieste c escs. «S lia Hohcmberg 8
Antonina e.esc. «Philadilphia»» 8
P. do Sul «ltajubá» 8
Rio da Prata «Sierra Salvada». 8
R. da Prata «P. Malalda» '
Hamburgo e escs. «C ip Ortegal» •'
Calláo c esc. «Oropesi. ¦'
Bordéos e escs. «Vaidivia •'
R. da Prata «Qrioii» 9
Rio daP:-3ta «Saihara» 9
ITorianopoiis o esc. «Anua»
Stockholmo c esc. «Oscar Fredrick»., .
Marselha e escs.. «Paliei 9
Portos do Sul «Itapemj» j'
Aracaju e esc. «Ilaituba» 10
Santos «Tijuca» JP
Villa Nova c escs. «Rio Pardo» I«
N. Y'ork o esc. «Verái> fr>''"'m
A,iiist=rdatii cese, «Hollandia'-...-,•••:;• -'.-.v 'J-ü.
Nova York cesc. «Portugucác Pnnce».,.'... .*. , tu
Cillúo e esc. «Üropcsa». ....,,.......;..¦:.•,. ]'
Pará cesc. «Minas G:raés»..,. ' J
S..Matheuse escs. «Mayvink».. £ |JLivèrpool c escs.. «Orcoina» : 1J
Rioda Prata «Voltairc ;]
Recifêeescs. «1 tapuia» j I
R io da Prata «1 ,a Brc.tagnc» '
ís'. Orlcjiis e esc. «Buriiiesc Pnnce» U
Portos do Sul, «Taquary 1'
Brenien o escs. «HHatigen» l-
Rio da Prata «K. \V'illie"m 11 -
Hamburgo eeses. «Çordobi» <.>~
Sóuthampton e escs. «Demcrara* .1*-
Marselha eesc, «Franco }}«
Porto Alegre e esc. «Itaqiíera 13
Rio da Prata «Ani.izviias.*.'...., T»
Pará c esc. «Tibagy Lj
Villa Nova eesc. «Aymoré» JJ
Rio da Prata, «Atlailta A}
Portos do Norte «Maranhão^ |;>
Trieste o esc. «Laura» Lj
Gênova o escs, «Cittá di Milan.o» 1?
Rio da Prata «Umbria»  Ia
Hamburgo e escs, «Ilolionstaiilcn» l->
Laguna, e escs. «RioS. Máthéus In
Ha^nburgo c escs., «Blucben Io
Itàjàhy eeses., «Itapcruna.»   Io
Itacoatiara, «Tuny  -u

<n

l NDE CADO'R
Advogados

DR. NERVAL DE GOUVEA — Rua da Qui-
tanda n. 106 (Pharmacia Coelho Barbosa),
das 5 ás 6 horas. -

DR. HILÁRIO DE GOUVEA, professor da Fa-
culdade, consultas privadas diária? a doentes
dos olhos, ouvidos, nariz e garganta, á rua
da Assembléa 26, ás 2 horas da tarde; con-
cultas gratuitas no Hospital da Misericórdia,
das 8'ás 10 da manhã.

DR. OSCAR DE. SOUZA, professor da Facul-
dade de Medicina, Cons. 83, Assembléa, das
2 ás 5. Res. oS, Vieira Souto. Ipanema.

DR. ANTÔNIO PACHECO — Moléstias bron-
cho-pulmonarcs. Cons. Ourives, 38, das a
ís 4; resid. rua do Bispo n. 221. Tel. 194,
Villa.

DR. SILVA ARAÚJO (PAULO) — Üé re-
grosso da Europa (hospitacs de Londres. Bcr-
lim e Paris) — Trat. da sypliilts (6o5, 914)
Vaccinotberapia das moléstias iníectuosas —
Pharn. Silva Araújo. Rua 10 de Março 13
— Das 3 ás 6 da tarde. Telcph. 5.303.

VIAS URINARIAS — DR. JOÃO ABREU -
Rua S. Pedro n. 6i —Das 8 ás u e da 1
S3 5 *

DR. AFFONSO DA CUNHA E MELLO—Me-
dico do Hospital da Misericórdia. Rc?„ Ypiran-
ga n. 50, consultório, rua da Carioca n. zs.. das
2 :12 ás 4 112.

OUVIDOS. NARÍZ. GARGANTA 15 VIAS
URINARIAS — Dr. Pcckolt, rua Sete de Se-
tembro n. 63, i" andar d» 1 ás <; horas da
tarde.

•DR.' R. CHAPOT PRf-VOST — Medico c cirur-
gião do hospital da Misericórdia e da Associa-
ção dos Empregados 110 Conuncrcio, assisfen-
1c c docente de clinica cirúrgica na Faculdade
de Medicina—^Consultório, rua da Quitanda
15. das j ás 4, ás lerças .ouintas c sabbádos—
Tcl. 5.35 i.- central.

DR. CÂNDIDO BOTAFOGO -- Cirurgião tia
Santa Casa. Rràliço de hospitacs de Paris,
Berlim e Vicnna. Vias urinarias, operações e
moléstias das senhoras. Inj. de 606 e 014.
Cons. Ourives 54—de 1 ás 4- Nas segundas,
quartas c sextas-feiras das 7 ás S da noite.

DR. AUGUSTO PAULINO— Prof. da Faculda
de. Cura das hérnias e hydroceles—Tumorei
no ventre.—Hcirorrhoidcs. Hospício S4—2 ás 4

O DR. RODRIGUES CALDAS mudou o seu
consultório medico para a rua da.Carioca 11. 8—
dás 3 ás S horas da tarde nas segundas, quar-
tas c sextas-feiras.

li. ÕLIII1 ÉfeáSf'fS
scnlloras, vias tirina^i^feV'"jYôjJvosás,' sypliilis
e operações, etc. Evita a .cfravidez e faz con-
ceber sem operação e" sc..i,',<jpi;,.- iiiòs casos- in.
dicados, etc. Applica o 606, 914—as reacções
de Wasseriiiann c de Nógtíchi (soro-dia^nos-
tico da sypliilis). Tratamento de epiicpsia,
liysíeria, ncurasthenia, impotência (ambos os
sexos). Chamados a qualquer hora. Tel. 039,
Norte; 8 annos de pratica- cios Hospitacs de
Berlim, Brcmen, Paris, Londres, etc. Con-
sultas grátis aos pobres, das 9 ás 5,: 110 con-
sultorio e residência, * Avenida Rio Branco 11.
85, 2* andar.

Raios! Slêctricidâdã Medica'

DR. TOLEDO DODSWOETffi professor ria Fa-
unidade de Medicina e BB. JORSE DS TO-
LEDO DODSWORTK — Exames e photo-
graphias das moléstias internas pelos raios X.
Tratamento pela clcctricidade das moléstias cm
geral; 10S, Avenida Central, por cima da Ccn«
íeitaria Castellões, de 1 ás 5<

Electroterapia Raios 1

Movimento do porte 
'¦

3-XTRADAS
Torto Alegre — Paquete nacional ' llapema ;

commandante, Wilhchu; toneladas, 825. Pas-
sageirós: Salvador Marseille, André Roso,

Guilherme Alves, Anlonio Teixeira Bastos,
Dario Barbosa, O. Smith, P. Mullcr, dr. E.
Eugc, Veríssimo Coutinho de Araújo, dr. Er-
nesto Otero e senhora, José Sampaio, J. P.
Mcssila, dr. Arnaldo Rocha, general Njçànof
Gonçalves, José Dias, J. B. Fonseca, dr. Ni-
coiinp Pederneira, Drellard Gomes, B. Fer-
reira Lima c familia, Icncntcc Horacio Pe-
reira, dr. Arsenio G. Marques. M. Nobrega,
A. Mala, G, B.auste, tenente Mario Mendes
Borges, Ml Bastos c 04 em 3" classe. Carga,
vários gêneros Lage & Irmão.

Hamburgo c escalas -r- Paquete . aliem "10 "San

Nicoláo"; commandante, Scharfc: toneladas,
3,041, Passageiros: 168 cm 3? classe c
cm transito. Carga, vários gêneros a
Wilk.

SAMIDAS
Páfpandy — Paquclc nacipná

;ómmandatitc, DerAnnio. Passageiros: Fnm-
cisco de L. Cardoso, lencnlc 'Aristóteles Co-
laço, ' Paulo Marrofj conimandantc Heitor -X.
Pereira, capitão Hugo Mariz, clr. Armando

' Calazans e senhora, Avelino Leite, Helena Jor-
gç, dr. Elysio M. Araújo, tenente Abclard
Albutiiierciue, P. P.ischoal, A. Andrade c 18
cm .;" classe,

i-orio Alegre — Paquete nacional "Itapuhy";

commandante. Ailmann. Passageiros: Bcrtho
Freitas, Carlos Malburg, Antônio Blum, sena-
dor Herciiíò Lua e' familia, capitão Antônio
T. de Souza c familia, Lauro Chaves Ferreira,
F. Santos Júnior. Mario Sá Brito, Júlio Koclcr,
Faulo Stcrii, Laurindo Ribeiro, Eliza Miranda,
Regina Rubião, Kclsnn de Aguiar, Alberlina
Portf, 1- F. Azevedo. .1. Oliveira Carvalho,
.Vicente Silva, José Gonçalves, c Aj cm 3"

. ^asse.

5 li
Th.

;S. Paulo".

DR. ALOYSIO^NEIVA-'— Ruada Quitanda nu-
mero 24. ..-.

DR. PAULO DE" LACERDA: — Rua do Ou-
vidor n. 72.

DR. JOSÉ* DA CüiNHA E MELLO, advo-
gado". Rua da Quitanda n. .136.

DRS. MARIO DE CASTRO e C. A. MOREIRA
GUIMARÃES, escriptorio á rua da Quitanda
n. 24.

DR. ESMERALDINO BANDEIRA — Rua do
Rosário n. 92, :° andar.

DR. h c- Dli SOUZA BANDEIRA - Rua
do Rosário n. na.

DR. JOÃO PEDRO DOS SANTOS — Rua da
Alfândega n. co.

DR. GASTÃO VICTORIA — Advocacia eivei,
commereial ¦ e criminal. Escriptorio, rua Sete
de Setembro n. 29. Residência — Rua Dr.
Maia Lacerda n. 36 (Estacio de Sá). Tcle-
phone n. 1.216 — Villa.

DRS. LUIZ NOVAES e MANOEL PINTO
JÚNIOR — Rua dos Ourives n. 30. Das a
ás 4 horas. — Telephone 4.587.

DR. H..M. INGLEZ DE SOUZA - Rua Ge-
aeral Câmara n. 30.^
jVIedieos

MOLÉSTIAS DE GARGANTA, NARIZ, OU-
VIDOS E BOCCA — DR. EURICO DE LE-
MOS, especialista. Consultório: Carioca 3O.
de 12 ás 6. Telephone 6.109, Central — Re-
sidencia: praia de Botafogo n. 114. Tele-

phone 1.296. Sul.

DR. PEDRO MAGALHÃES -- Clinica medica
e partos — Consultório, á rua da Assembléa
n. 54, 2 ás 5 — resid., rua Conde Bomfim, 615,
Tijuca.

DR. BARBOSA VIANNA. Docente de Anato-
mia cirnrgica e operações da Faculdade de Me-
clicina Medico adjunto da Santa Casa;
Cirurgia cm Geral — Vias urinarias. lratamen-
10 da sypliilis. (606-914).
Cons.- Rua ;S. José, 80. Tcl. 3.05Í — segundas,
quartas c sextas-feiras — De j ás 4, Rcs,—
Dois de Dezembro, 116. Tclep. 5.'254;

DRS. PIRES DE CARVALHO E MURILLO
CAMPOS. Gabinete: Rua Senador Dantas 33,
de 1 ás 5 horas da tarde. Tcl. 4,421, Central.

Dentistas

linica W^m Dentaria

Clinica í^*íSv«b Dentaria! DECLARAÇÕES
¦Hct ir?,—¦„'.'¦' ii-g-w, Wi—j» álBW —«

LOS DRS. B. DE ARRUDA e C. DE FI-
GUEIREDO. cxtr?.cções completamente sem
dor, collocação de apparelhos a Bridge-Work,
dentes a pivot imitando os naturaes, coroas de
ouro, dentaduras a curo, alumínio, vulcanite,
etc. Todos os trabalhos são feitos pelo systcraa
americano e garantidos, preços módicos e
prestações, das 7 da manhã ás 9 da noite,
rua do Hospício n.. 222, canto da Avenida
Passos.

Colleglos,

GYMNASIO MACEDO SOARES — Instrucção
primaria e secundaria — Internato. Rua Ver-
gueiro, 392 — Externato. Rua doAroucbe,
s8, S. Paulo.

iieiloairos

J. DIAS — Rua do Rosário n. 142.-
MIGUEL BARBOSA — Escriptorio e armazém,

rua do Rosário n, i6S; casa fundada em
1895, telephone n. 1.053.

J. LAGES — Escrip, rua do Hospício n. 85,
telcph. 1.901.

APEDiDOS

GRANDE CONFLICTO

llontc-m, ás 1 heras da tarde, em uma das
priivcipues cusijs da Avenida, havia grande ajun-
lamento. Iiitervin-O a policia verificou ser por
causa di- todos quererem ao mesmo tempo o vi-
nho Airiaoa, tão delicioso.

Irnifinílade de Nossa Seiihora M Lapa dos
mercadores

FESTA- DA PADROEIRA
A mesa administrativa, desta Irmandade faz

celebrar, com a maior'pompa'e esplendor, a fes-
tividade.de sua Excclsa Padroeira Nossa Senlio-
ra da'Lapa ilòs Mercadores, cm seu. templo, sc-
fíundâ-fcira, S do corrente, dia cm que a Santa
Egreja comiiiemofa ã'-Nalividadc do Maria San-
tissima, com missa solcmue, ás. 11' horas c 7V-.
ÍJeum, ás 7 horas- da noite, oíficiando o dignis-
simo capellão da Irmandade - rev. padre João'
Lyra Pessoa de Maria.

Ao Evangellio,cHgna-sc subil- á tribuna sagrada
o exmo. c rcvmo. ijiadrc Ricardino Sévc, dignis-
simo vigário tia frcgiiczia de S. Crhistovão.. A
parle musical'está confiada ao conhecido maes-
(ro Francisco Nunes, que fará excutar por íiu-
merosa órchcstfq a grande missa do Bomfim, do
inaostro Joaquim Ferreira, precedida clá ouver-'
turc Stabnt Mata; cie Rossinó; o gradual Nossa
Senhora da Lapa dós Mercadores, do maestro
A. França; ao pregador a Ave Maria de A. Fran-
c;a; o Credo, de Theodoro de Lri Haclic; ao Oi-
lertorio, padre-Nosso de Francisco Braga c o Sa-
lutáris, de Santos Lima.

. Dos solos eslão encarregados as distinetas can-
(oras exmas. sras. d. d. Nocmia Guimarães, Pai-
myra Passos, Rosa Cardoso,-1 Coral ia Castro c os
sr-s.-Ângelo Rosa ei.PVancisCff íòrith O Tc-Dcum,
será alternado de Luz Pinto, precedido de ou-
verture Graciosa, de ,S*. Mcrcadunlc.

De ordem do irmão provedor, convido os nos-
sos irmãos o fieis devotos cie Nossa Senhora da
Lana dos Mercadores a assistirem a estes actos.

Secretaria da Irmandade, 4 de setembro de
1.913 — O secretario, Henrique José Gonçalves,

FESTEJOS EXTERNOS
As-comniissOes qucvígcnerósamcntc acceitaram

a'incumbência dos "festejos 
externos fizeram lc-

vanlar lindos Coretos, onde locarão exccllcntes
bandas militares, c as iinmediaçõcs do templo sc-
rão pelas mesmas commissões enfeitadas c illumi-
nadas.
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Âustro
encana

Serviço de passageiros
entre

Europa e Sul ELtnerica

Telegrapho sem üo a
bordo de

todos os vapores

Laura
Atlanta....
Francesca.,
Colunibia\

Atlanta...
Francesca.

bahidas para a Europa
laüix... 15 do corrente I Laura...

2 de Outubro
16 **!.!*J0 », >:

U.de.Novembro
25' » . »
27 » »
25 de Dezembro

Kaiser F. Joseph
: Sofia-Holièaber&.
Eugenia...........

Sahidas ,p&£& õ.,';Riò.' da ,.IPÍâfca
 14d'o corrente | Colitnibia  20 de outubro
 28» | Laura  30»

O PAQUETE' ' 
* O''PAQUETE

S-sàa lohmmtí ATLANTA
Esperado do Rio da Prata, amanhã S do j Esperado da Europa no dia 14 do corrente,corrente, sahirá no dia 9 para , «.^ no mesm0 dia;para

LAS PALMAS,
ALMJERIA;

6>fi APOLES E£ TRIESTE
SANTOS, MONTEVIDÉO E

BUENOS AIRES

00

Professor, Tenente-Goronel
Or. Spiio flattos

Cirurgião Dentista pela Faculdade
de Medicina do Rio de Janeiro

iaureado com Grana es Prêmios,
com medalhas de ouro e de prata, 

'
f em diversas Exposições Univer-
S saes, Internacionaes e JMacionaes
p a que concorreu com trabalhos de ,
l saa proássíio.

Extracçõcs de dentes, sem dôr, a. òfOOO
Dentaduras de vulcanite, cada

dente, a..,,  5S000
Obturações de dentes, de 5$.a... .¦. 10^000
Limpeza de dentes,  5$000
Concertos em dentaduras quebra-

das, feitos em cinco horas*, cada
concerto, .'  ÍC$000
E assim, nesta proporção de preços" ra-

zoaveis, são feitos os demais trabalhos ei-
rurgico-dentarios, no consultório da

1 liai! 11
esquina da rua da Carioca e em frente ao
largo da Carioca; das 7 horas da manhã ás
5 da tarde, todos os dias.

TELEPHONE N. 1.555
Capital Federal

Estes vapores dispõem de accommodaçòes para passageiros de 1;„ 2\e3' classes.
Espaçosos refeitórios e dormitórios para a 3* classe.

Os paquetes «Kaiser F. Joseph I», «Laura», «Alice», «Argentina» e «Oceania»,todos moW-
dos a 2 helices, dispõem de grande numero de cabines externas para uma só pessoa.

Conducção gratuita para bordo é fornecida aos srs. passageiros de 3* classe, sendo o em-
barque no cães dos Mineiros.

As bagagens de porão deverão ser entregues na Agencia e só serão aeceitas ate a ves-
pera da sahida do paquete.Servido de cargas

DUNA» ài\ Companhia «Adria», a sahir no dia 9 do corrente, para Oran,
iValta, Trieste e Fiuine.

BALATOM»da Companhia «Adria», esperado de Fiuine e escalas no dia 10 dó
corrente.

Para passagens e mais informações com

Rocpbauer % G. «= Rua Visconde de Inhaúma n. 84

Biiapií ub Mpin Sud AMpe

Chegadas da Europa
SÁMAR-Á ' à 9 do corrente
LABRETAGNE a 11

O PAQUETE

"Xf&JGssasn&Ka

LINHA POSTAL
Paquetes correios fazendo a linha entre Bordeaux,

Lisboa, Rio de Janeiro, indo a Montevidéo o Bua-
nos Aires,

Viagens rápidas, sendo: entre Lisboa e Rio da
Janeiro, 10 DIAS E HORAS.

Entre Rio de Janeiro e Bordeaux 13 E MEIO
DIAS.

Sahidas para a Europa

VALD1VIA   a 9 do corrente

O PAQUETE

Breíagne
Esperado de Bordeaux, sahirá no dia 11

do corrente, para Montevidéo: e Buenos
Esperado do Rio da Prata, no dia 9 dó Aires,

corrente, sahirá no mesmo dia ás 5 horas da Este paquete atraca ao Cáes da Praça Mauá.
tarde, para Lisboa, Leixões via Lisboa, Vigo ','¦''.— «,- J
e Bordeaux. ' Passagem de terceira classe para o Rio da

Este paquete atraca ao Cáes do Porto, Prata RS- 50S400-
PiüF?/\ Jt\. E l*J F8! Q F^jfV "

Passagem de 3' classe 11 Ojpoo. Gomliisção grátis para bordo do passageiro" com a sua bagagem
Todos os paquetes desta Companhia têm excellentes accomraodações para passageiros de 1* classe a

2'iiitcrmediaria, e alojamentos dotados do todos os requisitos liygier.icos paraus de 3' cla339i Ca-
bines de luxo, camarotes para uma só pessoa, etc. Camarotes de duas camas ua 2' ciasse e na iuter-
mediariai í
Para cargas trata-se com F, ROLLa. corretor da companhia

A^TUWES DOS SANTOS & C.
14 e 16, Avenid?, Rio Branco, 14 e lé

RIO DE JANEIRO
illHiia Quinze as IwmM i li í phdlhh Diwiti 41

CAMBIO — Compra e venda de moedas de todos os paizes
em vantajosas condições. Antunes dos Santos &C.'MIC®, 14 e 18

1
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fí BICHARADA

O resultado de hontem foi o seguinte :
Antigo 978 Peru
Moderno 514 Borboleta
Rio........ 300 Vacca
Salteado..'...'.......... Fttrro'
2- prêmio:.; 103 Avestruz
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AOT©riTOMÉE§'

im Ttptzia ntiln na Silva
José : Bcmardino Ribeiro da Silva, Ma-

nocl Bernardiijó Ribeiro da Silva, Tho-
maz .José . Ribeiro ela Silva. Latira Boi'-

nardina Ribeiro da Silva, Xilo, 1'crnan-
des Pereira, esposa c filhas (ausentes) ;
Zozimo • Aureliano dc Sá, esposa c filha;

Maria Adelaide da Silva, filhos,;,- genros, netos
ç irmã da finada .ANNA THOMAZIA RI-
KK1RO DA SILVA, agradecem ás pessoas; que
compareceram ao seu cnlerramenlo c previnem
que a missa dc sétimo. dia;do seu' fallecimenlo
terá logar segunda-feira, ás 9 horas, na egreja
de Santo Antônio dos Pobres, sita á rua dos:
Inválidos. ,

AN
Cartomante scienfifica4^^y^£^;

GRAVATAS — Bel.io.*sortimento.'Fortno'si-
nho — Gonçalves Djas,;G4..'•:

;Mri
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GONSTRUCTOR
Joaqaim Gomes dos Santos

Grande novidade, desde já se
acceitam encommendas

PAPELARIA QUEIRÓS !
Hüa da Quitanda, 60

r/^EEE=E3È ii=,E=ãl =dl 3E=^H
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^

ua E VIENNA DE PETROPOLIS
Eeposito: l&enaãor Bompev, 296

ENTREGAS RÁPIDAS A DOMICILIO

BRITTO & C. — Telephone 6099
|j=q| 1| =i| =qp '-ám

a in m ii mm i in miuii (» ii ii «io"

BRONCH1TE -
Curadas-pelos

Cigarros-,ou Pós
2 fr. a Caixa.flim 

'grosso': 20, r. S'-l,azai'e, Paris
KiiRir n assipVatnrii "-/.fa/iiV'cmeaila Cigiirro. |

OPPRESSOES

ESP8C

UM"..$.E'NHOR
Que esteve. atacado por-unia forte tuberculose

c de extrema gravidade offerecc-sc para- indicar
gratuitamente a«tqdbse|uc soffrcm dc crifermida-
des respiratórias,,assim como1 tosses, bronchites,
tosse convuisa,' asthma, - tuberculose; pneumonia,
cie., um remédio que o ,curou completamente.;
Ksla indicação.-para o'-bem-da'humanidade-é con-
seqüência de uiív voto. .¦;¦ « 

Dirigir-se pórl carja . aoi sr. ¦ Eugênio - Avellar,
caixa do correio .i .'68'j. '• - •• , •'

èi!^%:,,^r^
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OUAS IMPORTANTES CURAS

AMPARO Ettatfo Ot 3. Paulo

Amgos e Sr».

Venho por meio desta para dar-lhes o
mais sincero reconhecimento pelo milagre

que fez o seu preparado licor de Tayuyà,
de S. João da Barra.

Eu soffria de syphilis tentaria ha mais,
dedoisannoa; sem acharremediòpara o meu

: maJ, tendo tomado seguidamente muitos de-

puraítivos, sem nem. ao ménòs ter tido um
í pMilíif allivio. Hoje acho-me perfeitamente

•Tayuyá de.»^-JoíO da Barra. Aqui, nesta'^^-cidadé,^'iWfpllll ond?ÍÍ|0' umMií
lhertinha twúlMtró ^»i«tw|ipSoi méaleõs
daqui a tinham^enganadOi è^o mal comeu-
lhe todo o nariz.1 Felizmente §*e a felicidade
de. aconselhar-lhe! o uso do^séu milagroso

Licor dé Tayuyá! e i ell^a: hoje esta perfeita-
mènteí boaj só com'o

»«1
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Materiaes de con*
strucção.

Carpintaria e marce-
nana montadas com as
melhores e mais aper-
feiçoadasmachinas,
movidas a electrici-

1 i dade.

Escriptorio technico
M deengenharia.Plantas,

desenhoseorçamentos
para obras e construc-
ções.

RUAFREBGANEGA
i e 75 A

TELEPHONE N, 3.835

M 31 JANSIRO

O RELÓGIO IDEAL
.;.. O .relógio, americano Ingevsoll é por natureza um relógio ideal,

visto a sua exactidão, solidez, durabilidade e preço módico.

Ingerso.ir .Yankee. . . . . . . .
'Irigersoll'Júnior 

(menor que o yankee) .
Ingersoll Midget (menor que o Júnior) .
Júnior e.Midget, oxidado . . . . .

6$5oo
8|5oo
Sjjfióo

io$ooo

29- .-.-JtVENIP; 29
:ELQJOARlA #^;j^

TELEPHONE'.N- 4-ÒOP

CANA"
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CERVEJA PRETA

GUI
OL0 TOM GIN -

MARCA. GATO
\ fí' venda ern- todas as- easaa'¦
g{q primeira ordem. '

ÜNIC0S'REPRESENTANTES " "

iiniuriKin WBW
RM PRIMEIRO DE JÇIHRÇO. 112 43-â¥Ems

uso de dois vidros
t Foi úm verdadeiro mi- )

lagre
o*

Pedro
Ruo Qenéral Ozo^o n. 04

jlgnM. mut m s. ra*

V««. 3* i
3 (ãranàtí! j|

«K«,

i í

131
¦ Verter
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PHARMACIA BITTENCOURT
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SI CASA
Coüvcni;pp;fâHto: foriial-? o mais çónforíí)i/3! possível, .comprando

1*
\SOLIDOS : - ' :

'jp-LEGaíNTES,"

/CONFORTÁVEIS
IMODCRN *S
/BEM CONSTRUÍDOS

tos ih'os.venderemos a PRESTAÇÕES 
"

T.SY8T.-EM -C..

162^'

300^

a 700^000

a hOÔO^OOO

730'jíOOO

GO-43
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i
Por lodo o' Brasil deseja ,a -Sociedade de

Pecúlios \ 
''' 'r; ' ' ¦''\ '.'"

estender a iiVlHuciKÍa'bcmt:ei't'pm'dh'ghtade- insti-
uiição do pecalio moderno Nquc.ella 

"nd.yoga.
A iodo o lar onde não-penetrasse-até agora:

a ¦previdência, onde possa 
'pairar ainda a téti;ica'T

appre.hensão de \\r\x luturo,, desamparo, deseja;
A CONTINENTAL levar a noticiadas suas .séries'
dc pecúlios „c proporcionar, o auxilio capaz de,,
converter num abastado cada homem susceptível
de ser disciplinado para.a economia;.-' .

Aos que nao têm'mais-lortuna do-que'o di-
nheiro que o seu bolsei contém,- queremos'de--
inonstrar qu.c, mesmo o pobre, pode .legar ¦ a
abastança á sua familia, se por ella, com o nosso
aaKÍlio,'quizer exercera virtude da'economia..,

.Os, que reconhecerem- 'que- ¦ suas ¦ esposas,'
seus filhos merecem esse. pequeno, sacriílçior
peçam os nossos prospectos. . cuja/leitura. será,
para-elles, uma fonte de repouso, para os seus um
.motivo de 'absoluta confiança1 no dia de amanhã.

Grupos de sala de es=
perçi de . . . . .

GrupojS de sala de vi-
sitaá de . ¦¦¦¦, ...

Dormitórios de sol*
teirp de . . . . .

Dormitórios de easal
Ufc .....«<»

Salas dè jantar de. .
Tapeçaria e ornamentaíção a preços reduzidos

MARCENARIA7 BRASILEIRA
¦'••¦Rua da Constituição -n. 11

a
a

h200#000

ENVIA ¦SE CATÁLOGOS . (R A IR <&>. OS.. E1STADOS

'O'raellror'purgativo'que se pode tomar e aconselhar é a
J3& VSEPiNENSE

. Preparada na Pharmacia Macedo — Rua Francisco Eugênio 131. — Rio du Janeiro —
Fabrica e deposito geral das Cfòitas de Cassaú para o estômago e da Injecção
Macedo para as bleiiorrhagiàs. A'' venda na rua da Uruguayana n. 140 e em todas as
ptíarrrracias. ¦''' ¦¦.'' >. \ ¦ • ¦ • '¦' (>:.-• -. - -
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18 ¦
annos h:

existência

UNieOS E EXTRAORDINÁRIOSii 13
annosde
suecesso?

WÊ:'
I»
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TELEPHONe: S-S"?"-*. - CENiR^L CAIXA POSTAL. 1808
O

COM SORTEIOS DIÁRIOS E DIREITO A REPETIÇÕES
Nestes clubs o prestamista recebe tantas' vezes as jóias quantasvezes o numero for premiado na mesma semkna pela dezena aunexa

ú Loteria Federal •" ¦ . -

JÓIAS E RELÓGIOS
RELÓGIOS DE PAREDE

IVIACHONAS DE ESCREVER
GRAIVIOPHONES E DISCOS

,r WIOVEIS tílCYCLETAS
v TERNOS DE ROUPA *

ETC-, ETC.

m
w> c

Inscrevam-se nos Glubs da Cooperativa Chronometrica
O maior e mais antigo estabelecimento no gênero

BARBOSA & IVIEUL-O
Únicos agentes da matíhina. de escrever WICTOR

N. 154, RUA DO HOSPÍCIO, É 154
Patente n. 7 TELEPHONE Norte 1.550

88

':
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Gerador dais forças—Ultima descolberta-~0 melhor do mundo! Um remédio notável!
Este grande preparado,' indicado pela quãsi totalidade"dò^sM:?clínicos, dá iorça^wgw^^n-m-rômedio'assombroso, que está fazendo uma verdadeira revolução, não só pelas
curas que está fazendo, como pela enorme acceitação que o publico em geral lhe dispensa; é de bom>paladare-vê-se-0:resultado coninm só frasco, immediatamente. Encontra-se
em todas aspharmacias e drogarias de primeira ordem este unico e poderoso reconstituinte que dá força'e vigor e NÃO TEM DIETA. Ultima descoberta de SOUZA CALVaO & C.
Agentes geraes : Drogaria Rio Branco de Souza Calvão & C. — Rua Uruguayana. 119 Depositários, Granado & C. e Carlos Cruz, rua Sete de Setembro 81

3SE

VÍTR
3&

Completo sortimento de gelatinacolorida para substituir cortinas
em vidragas, altas e delicadas no-
vidades; vende-se na

RUA DO HOSPÍCIO N. 135
— Lioja de papéis pintados de —-

JOÃO DE OLIVEIRA & C, III
^F==1F= BE^^ff

h PRIMEIRA
IMARCA DO
MUNDO

3E^BE 3E

I S^^S LICORES

|/C^W^ E XAROPES
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Oollegio Sagrado Coração de Jesus
91, Rua campo Alegre, 91

INTERNATO, SEJMI-INTERNATO E EXTERNATO .
' i, '

,. JEste antigo estabelccimonto. do instrucqiio,.. fundado om 1889 c que funccloiiou 19
annos no prédio da rua Haddock Lobo n. 437, transferio sua sede para o niàgiflco,. vasto e
hygienico palacete da rua Campo Alegre 91( no dia, 1 de Junho.

Dispondo dc pessoal habilitadíssimo fi estando o estudo das línguas estrangeiras a cargo
de professores da respectiva nacimalidade, divide-se o seu curso em quatro secções: infan- .
til, primário, médio o secundário. ,. '

CURSOS! 1NFANTIL-PRIMARI0 % MEDlO-Profossoras: MUes. Joscphina Costa,.Sylvia Ci-'
nelly e a Directora D. Ignacia Rezende- J. \.'.

CURSO SUPERIOR!'- . , r
. «Portuguez» e «Latim»—Conego dr. João dc. Castr.:, .-Inglez» Mter. Templo .Hewkombo

Knight (director da Aoademia de Berlitz). '«Franccz», theorlco e pratico, Mr. Lavalle e aDi-
rectora d. Ignacia Rezondei "Allemão», theorico/é, pratico, D. Caroliha Copeckte. "Italiano»,
Conego dr. João de Castrn. «Mattiematica» e «Gcographia». dr.Augusto dos Anjos iiCurãâ de
Historia Geral e Natural»,dr.Augusto dos Anjos o á D.rectora d. Ignacia Rezende. «Fcligião Co-
nego dr. João de Castro. »Piano;-, professor .sr. Manoel. Faulhaber. e Mlle. Alice Rezende.«•Desenho» d. Carolina Copeckte. «Pintura», pro.fcsspr Waltier. «Curso de Trabalhos Manuaes
c Costuras», Mllesi Jòsephiua Costa o > a Directòrá' d»'" Ignaoia Rozonde....«.Violino», sr. Je-
ronymo Silva Júnior. «Gyranastioa». ar. Guilherao Herculano de Abreu.

Para informaçõos o prospoctos na rua Campo Alegre 91.'. o- na livraria Alves. — Rua do
Ouvidor, 166. .,. ' ' "

BRINDES EM DINHEIRO

3E 3BQE 3E

XAROPE OE URUCUIYI
THEODOROABREU

Cura tosse, asthmaj bronçhites e
coqueluche. Alliyia promptiimente á tosse

cios tuberculosos.

Bragança Cid -- Hospício, 9
. TODAS AS BOAS PHARMACIAS

PJtflRfflACIA TlíEOPORO PE ABREU
%

RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA, 245 M

\ aüMidades ^^^^^ . e c^çag JJ

Somos de parecer que a CASA CHIC resolve um dos maiores
problemas sobre acarestia da vida pelo systemareintegrativo. No acto da
venda de guarda-chuvas, bengalas e sombrinhas, os freguezes receberão
um talão que os habilita a receber a importância da compra na segunda»
feira da semana seguinte.

Náo ha alterações nos preços; vende-se mais barato ainda que nas
outras casas.Os guarda-chuvas de 10$, Í2$ a 18jff sempre receberam
2o$ooo em dinheiro como brinde.

RECLAME—Guarda-chuvas de seda com castão de prata 22$000

JOÃO LEHT& COMPJ
Rua 7 de Setembro, 94

A REVI AZEM
precisa-se de um no centro

da cidade para casa importadora
de machinas. Faz-se contrato.

OFFERTAS PARA ESTE ESCRIPTORIO A S.

'•'.j '.-!-, Hw •,/•';»

Uma tosse mal eüMm^fâ^Kã™
x X U*l <£\.

O J?6Ít0r8;l XjíS^Oll-OnSô:' - itiõ'c's. evitando assim os
í-7xrr..v.'iPY'-.. xu&vsazB

cura qualquer tosse ou
brouchite

males futuros.

O Peitoral Lisbonense
O Peitoral Lisbonense tem S^ll^5
O Peitoral Lisbonense % ÜtÉÜ0

para curar as moléstias do peito.
O Peitoral Lisbonense ^ofmufto'

conceituados.
Só não se eura quem não quer — Preg® 2§500

Vende-se n» rua Sete de Setembro Si, Rua da Assembléa 34
e rua dos Anclradas 43.

Aulas de francez pratico
Conversação 13 lições mensaes, 14 vezes por se-

mana, lOSOOO mensaes dc data a data—Professor
Alphonsc Lcvy.

188—BJ-A 7 DE SETEMBRO—188

O Preparado 0^yç}enieo em Pó denominado

LAVOLINA
LAVA, BRANQUE3A e DESINFECTA a roupa sem ESFREGAR,
sem SABÃO e sem CORÀDOURO em MEIA HORA.

Garantimos não estragar a roupa.

PAGAMOS 10:OOOfOOO
0 qa^m ppooap o eontpapio

A LAVOLINA lava tanto em meia hora quanto uma
lavadeira lava em uma semana, o preço do pacote é um
mil réis, o qual é sufficierite para lavar a roupa de uma se-
mana.

A' venda em toaos os armazéns.

EXPERIMENTÃE PARA CONVENCER-VOS
ÚNICOS. FABRICANTES:

Cães do Porto, 845
^~e=ebe$££$bTELEPMQ$$E 4481 E$StQE^^

WÊ ^ARQSAcêUMACO WÊ

Usae os discos Favorito hauinaoer, as aguinas rauinaoer
os Faulhaberphones, os Miraphones Faulhaber e os Gramophones
Faulhaber: são hoje os melhores — Reproducção natural e longa
duração. Encontram-se em toda1 a parte.

JFTjPL KJ i— H /\ B E F? St C?-
RUA DA CONSTITUIÇÃO N. 36—Rio de Janeiro

Visitar o nosso estabelecimento ou pedir os novos catálogos

USCOL
Sueco de carne total-Plasma de boi, preparado pelos mais

aperfeiçoados processos ao abrigo do ar
INALTERÁVEL EM QUALQUER TEMPERATURA

Da Deupasthenia, Gmmagpecímento, Gonúales*
eenea, fadiga, Anemia e Tuberculose só o

MUSOOL dá resultado
Uma colher de. pUSGOL representa 125 grammas rte carne de yacca

A.' venda nas seguintes drogarias e pharmacias :
Alfredo Carvalho
Campos, Heitor & 
Carlos Cruz & 
Drogaria Cid
Drogaria Freire Guimarães.
Drogaria Uiffoni
Drogaria André
Granado & 
J. Rodrigues & 
J. M. Pacheco
Júlio Mendes
Pharmacia Azevedo
Pimenta Oliveira & C . —
Ramos & Werneck
Rodo pho Hess & 
Silva Granado
Silva Araújo & 

Rua 1" de Marco 10
Rua Uruguayana 55
Rua 7 de Setembro 81
Rüá do Hospicio 9
Rua do Hospicio 18
Rua 1. de Março 17
Rua 7 de Setembro 39
Rua 1. de Março 12
Rua Gonçalves Dias 53
Rua Andradas 95
Rua Gonçalves Dias 41
Rua da Assembléa 73
Rua Uruguayana 140
Rua dos Ourives 5
Rua 7 de Setembro 61
Rua da Assembléa 34
Rua 1* de Março 41

Deposito geral; CASTRO ARAÚJO

RUfl Dfi fíLFHTlDEGfí, 68 - Sobrado

Unico que cura a siphylis

MÊ 111 ilÉSÕ
OI Victoria

Kua do Cattete, .274 - Esquina da nia Dois dt Dezembro— MagniScas installacfie* mm -~>sentos de primeira ordem, profusão de ar e luz em todas as deoendenriat iSSi-íu? &?carte. msriao p»ra casapfc dveás 4**000. "-penaenaas. Refeições à 19
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Companhia de Loterias Nacionaes do Brasil
Extrações publicas sòb a fiscalisaçáo do governo federal, ás 24j2

e aos sabbados ás 3 horas, á rua Visconde de Itaborahy n. 45
NO"VO":F>ÍIi"A]N'0

amanha amanhã Satobado. 13 do corrente
3Q3„3. A'S 3-HÓRAS DA I ARDE

16
NOVO PLANO

310-1-
150:000800.0

Por 1§6Ü0 cm .ir.eios ¦ I PorSSpUQ cm décimos—Só jogam .'ÍU.UOO bilhetes

U' i Sabbado 27 do corrente F= -> > ;.;•

A's 3 horas da tarde
NOVO PLAIMO-300-2'

Dí^OGflHlA E PHfl^pfíCIfl HOfJKEOPRTfiR
Grande Premiu na Exposi-
— cão-Nacional de 1908 —

/^\ -Si ti WTk -I O f^- Grande Prêmio rta Expo***-Coelho Barbosa & C -*.*¦•••«««• *i«-

000
F*oi' Sgooo erxx décimos,

Grande e Extraordinária Loteria da Capital federal
A'S 3 HORAS DA TARDE

NOVO PLAKJO - 312 - 1*
/ PRÊMIO D/i jg»

i PRÊMIO ^ 100:000$• / prhmio /;/í'sO:
POR 96SOOO EM VIGÉSIMOS

N. B.—Os prêmios superiores a 2üO$ÜD0 estão sujeitos ao desconto de 5 -í.

Os pedidos de bilhetes dd interior,devem ser acombanhaios de mais 5oo réis para o

porte do'Correto e.dirigidòs aos Agentes Geraes'. Na\areth & C—Rua do Ouvidor n. 94
"-'Caixa Siy— ülèg. tLUSVHL».

RUA DA QUITANDA, 106 <£ <$>

OLEO DE FÍGADO DE BACALHAO
EM HOMCEOPATHIA

piipACTUfiR Cura as bronchites asth-
uURKuinfflnmatiCas e a asthmB, por
mais antiga que seja. . . j
Cl nilDCQIHJ Remédio heróico para

LMWitOiiin fiQres brancas,curacer-
ta e radical»

HnP.I0ÜH8 E^tiV0 
contra a8

HMBiMIllM ^ajJSSS'.
para debilidade, fastio, falta de
crescimento.

ANTHELMINTINCUM
Para expellir os ver-

mes. das. crianças,- sem causar irri-
tação intestinal.
niirui CEDm: Substitue o sulpaato da

.uUn.vrtDfit qUiuino~ em qualquer"
febre.
nspil ífj| Impede a queda do cafccl-
UhTiLLUi, (^ fazendo desaparecer c
caspa

? ? RUA DOS OURIVES
RIO DE JANESPÍO

ORRHUINA
38

SEM
SEM

GOSTO,
DIETA -

SEM CHEIRO E

Pesae-vos antes e 30 dias depois

tffr-KEGiST^

^Jt/juiiim SüTira\
1/ &~s " V}. Influenzas, constlpaçòeo • tt
ir^"^- Infecçflee gnppaes om \

ESPECIFICO CONTRA A COQUELUCHE

Medicamento destinado a
accelcrar, sem inconve-

nientes, e portanto sem. perigo, o
trabalho do parto.  •

IIGB (11QÍ1 Poderoso remédio crue li-
LluiruOcH* ga . immodiatamente os
cortes e estanca as hemoixhagias.

PMIIQTBIIq Contra impaludismo,
rflLÜO I mnn prjSão do ventre,moles-
tias do flgado e insomnias. • ,

líCUIICIIiilIU Heróico medicamentoVtnUoiniUW degt,inatio a CURAR as
manifestações siphyliticas.

ZSSENCIA ODONTALGICA iDStRXnt
contra a dor de dentes.

KDQt:UflnCU7ni "606" Especifico con-
flnôtnUBCBÍÜL tra siphyiiS prepara-
do homceopatliicamente.

4B\mm
Possue este antigo estabelecimento o sortimente completo de todos os medicamentos hornceopathicos,'"¦>s^g|;gJ1S&

mente empregados e que lhe são fornecidos por casas as mais importantes da Europa e da America do Norte. Depositários em

todos os Estados e em S. Paulo BARUEL & C. /|

3E 3E

N' A FORNECEDORA^
Vendem-sc moveis novos e usados, por preços

rommodos,e cüir.pram-.sc usiiclo3,pas'í!iido-sc bem
Ribeiro & C—Rua do Cattete :'.^7 — Telephone
Sul 1.481;

e*calvoouemquer. PorauG o PILOGENÍOsõ
PREFERIDA.iwiimmiijLu n 'iiiiiuiimiii um --i ¦ iiiiibii wiiw LJBjtllai^J^JKa»jimjjiiaiiMUB«».«^aa^^ -"""" * E' h

por mi ne m iSSR DELICIOSO i
pela CflHF»f p pe inspiram os at-
lesuüos demais ae cem summiüafiBs

.-—-^^jiMj^BBijl^ll-IIIIMilÉirMIilhll' *'lllh I Wl'"l"*rr TT*1

JARDIM ZOOLÓGICO
telephone: isi-t-vil-s-a

aberto diariamente entrada i^ooo
creanças oe 3 a io annos $500

Entre a valiosa e numerosa collecejão de animaes, a ompreza do Jardim Zoológico crgulha-se cm
'Xhihin .10 publico: OS CHIPAMZE'S-OS MANDRILS-0 ELEPHANTE--O.URSO BRANCO -O raro ANTI-
J.OPE SCRIPTA-0 G..U' AZUL—AS GOURAS—AS VULTURIiUS - - OS FAISOjíS resplandecentes e orelhu-
rios!—O fantástico CAZOAR DE CA.-AUEFE, off.rta de S. M. o Imperador «a Áustria.

HOJE Domingo, 7 de Tetemtírô*<ié 1918 HOJE
Das 12 ás 18 horas- EXCELLENTE BANDA MUSICAL

A'S 14 1i2 HORAS (2 <i2 DA TARDE)
1 ¦ sessão do celebre e sem rival elephanfe JQ PS Y sob a áirecçãò dã bella domâdora

LA TEATRAL —Sociedade em commandita —
Director-ger.èritc VVALTER MOCCHI

Temporada official de 1913. Sob a fiscalisaçáo
da Prefeitura do Districto Federal

Qrande Companhia Lyrica Italiana

Obedecendo ao contrato coma Prefeitura Mu-
nicipal ás 8 1/2 horas, terça-feira, 9 cie,setembro
de 1913:

Primeira recita popular a preços reduzidos

CA.MMJBIN
Com o celebre tenor BERNARDO DE MURO, Regina

Alvares, Maria Roggero, Edoardo Faticantt

RREOOS
Frizas e Camarotes, 50JIMI; Camarotes de 2'j \

30S00O; Poltronas. fOSOÕO; Balcões A e 13, C$000;
Outras filas, 5'$000j Galerias A c 13, 3Í000; Outras
lilás, ÍSOOO.

Bilhetes desde já a Vencia na bilheteria elo |
Theatro Municipal, lado da Avenida.

pCTHE&TRO municipal LA TEATRAL— Sociedade em com
luandita — Director Gerente:

WALTER MOCCHI

Grande Companhia Lyrica Italiana
do theatro Constanzi de Roma .-. ¦

Xen^poradaofficial cie 1013

HOJE - DOMINGO, 7 DE SETEMBRO
PRIMEIRA MATINÉEA'S 2 HORAS DA TARDE

G4ANSE esí=»e:otaoul.o de gala
i • i"'j<.,»"Àâ iMnPPKNDFNCTA DO BRASIL o espectaculo constará da

em homenageru a gloriosa data. da UM utrai\ ujíim-i.»- w ijiv^vj »,
opera em dois actos

PAGLIA
do maestro R. LKONCA^AL. . .

PERSONAGÈNS'-Nedda (nella commcdia Coldmbina), signa. M. koggero; Canio (nella com-

medw Pa-liai), sigr. |. Palet Tonio, Io scemo (nella commedia ladeo), sigr. C. DLLUCA, Pcpo
"cllà 

rommedià Arlecchino), L. Olivero; Silvio, Campagnuelo, R Janni.. e da opera cm um acto

CÂYÁLLERIA RÚSTICA
Lola, srf Casazza; Turiddn, sr. D. DLMIRO;

Acontèciniento mundial. A's S horas

A'S 16 1i4 HORAS (4 l|2 DA TARDE)
2« sessão — TOPSY — Dirigido pelo domador Mister

AD. PHSLA.DELPHIA
'Nm 

ambas as sessões TOPSY executará !ü numeres! Assombrosa viagem em velocípede.
AVISO—A creanca até 10 annos port d um deste annuncio, entrará gratuitamente no'jardim, Ivjc,

7-9-013:
L'cpois do meio-dia estará aberta a pçr.ta do ponto dn Andarahy."GInSaTpAHI 

~^ X3omingo. 7 de Sete^octe 1913 §-£,:
50-PRAÇA TÍRAPENTES-50 EMPREZA COUTO PEREIRA & . Grandiosos iestivaes commemoraüvos da g-loriosa data da Independência do Brasil

J Ultimo dia deste bt:nsacional programma HOJE!

eibviir^^:^

RÈRSONAGENS—Santiu/a,.sr. li. Rakowsk
Aluo, sr. 15. l-aticanti; Lúcia, srt.*r9*^tpVv.ir//l

Director ele orcliestra Comtn. C. .MAKí.nla/.i.
Amanhã, S de setembro - Quarta recita de assignatura

em pomo: PÁRS1FAL'.
ou B—BPMB

M PASCHOAL8EGRETQ
E

,._-_,. no C1NEMA-THEATR0 S. JOSÉ NO CINKMA JIAiSON MODEBNB KO THEATBO CABIOS liOMES
'Mais itin grandioso e irnponen.íe trabalho de uniu das melhores fabrica-, da liurppa ! Completam I hom0anhia nacional de operetas, comedia'ros lilms de incontestável viilor ; y°M5P£ ur,rt;l, maoicas e revistas. D:o programma outros

_„_0_ MATINl-:'!-; ás 2 1l'2 da Urde -o-o-

OÜ «Õ"JORNAL DTLSVTA* 
~~, As 

7, ás 8 3|4 e ás 10 ij2 da noite

Soberbo e cniucidnaiue drama env','.:ictos cèjol quadros. Esses admirave-is l*íOn metros de! ----- - -- _.

fiini •irtistico estaniDíllii m tela com uma verdade impressionante todas as scenas do vasto roman- ! Começara o especucuio com a e.\eca^o ao

ce™íSMS!iRiffi que vive ora enÍDíilada pelas .Ilusões mais doces, ora abaládu pelos | HYMNÜ NACIONAL, ^.guinio-so 
a represe.,-

.1

Dmpanhia nacional de operetas, comédias, vau- •--- s r*. o a ríj rami li
devilles,burletas, maoicas e revistas. Direcçao SECÇÃO RAKlBOLK
scenica do actor DOMINGOS BRAGA — Mães-' 0iu, vi.( s() „y—fa 1-óccila.'distribuicta'aos poiSíu
iro director da òrchestra jOSL' NUNES. *-•; 

t|c,;.L,s t'tí entradas validas por dez dias
.~ infjíii «r.lr. i-.-.ciilit>Ho ilri torneio

Companhia Dramática Eduardo Pereira
.Uirccçao. scenica do actor João Barbosa

contemplados pelo resultado elo torneio A'S 8 3*4 DA NOITE

mais profundos desgostes I iaçao da ruidosa revista

iP* B& ¦« ***y m -^ u a ^ üwh ir-*aS
Eíplcndiclo'trabalho (alta comediu") élti fabrica LE FILAI D'ART; cm 2 actos

Comedia da \'ita»raph

O MA'R'BALTICO~NÃ~CÕSTA DE BORNHOLM
Sublime i Im elo natural

AMANHÀ^JUMA HISTORIA ROMANESCA^Blóndl Film DarUe Ngisk n. 87 cm 3 actos e

*30 RUA DA CARIOCA 62

,,' -,¦' ~Z~iiu,iAn r,rin««e.Tiiinies Subirá à scenà o importante drama.em ã actos
Mkgnifico programma constituído pilos seguintes -' e 

7 áúádrosiilms: M

! cão ciumento [os ESTRANGÜLABORES
Cômica, ¦.' partes ... 1

ULTIMA GÕTTA D'AGUA
Drama, Biograph

Ü maior .suecesso ihcatral da actuàlidadc
lliliífidade constante !

ALFREDO SILVA leva a platéa ao máximo.I
éhthusiásnio !

RIR' RIRI RIR!

H seguir: TIP TOP.

O FEUDALISMO
Drama cm ','> 

partes

PELO hMOÍi DO FILHO
AVISO —Os torneios começam ás G horas da

tarde.

DE

Toma parte ioda a Companhia

Mise-en-sccne cío actor JOÀO BARBOSA.

PREÇOS POPULARES

^^^^^aggggg^g^g*™j^^g^SSI!!É!gL^ggS™g

wg mmmaaaFvamnaaamcramamíBs
U IDEAL è o cinema mais chie, o mais
confortável e o qüe mais segurança offc-
reco ao publico — Opinião unanime oa im-

prensa chi ioca.
—-g-gia***—— '¦—¦ 'i '' ¦'"" "M ' 

si as ^«aEs^ as=»j=3e:se:iv>s

BnmTOraTra..,,,..,...... mtai.]i..-.¦—¦»um ii ^^^SSSSSSSSSSÊSSsSSSSS.

A segui-* - A CANTORA DAS RUAS
para estróa da actriz Adelaide Continho,

PROPRIETÁRIO M. PINTO
Os films que compõem seus inegualaveis |j
programmas são fornecidos pela com- |

panhia Cineniatographica Brasileira. jj

S g=-iE_tiVHS COM S.300 METROS — - 2 WQF3AS DÉ F»ROJEOOAO

Monumental e arreh&t&ãor programma theatral!!!
TÁeÃ.b DO SVSiBb»DOF5 SÜcBlsSO DA C1NESV1ATOGBIAPHIA MODERNA

OU ROGER - LA - HONTE

que são a suprema gloria tlò palco parisiense. ilILARlANTbb 1 AKTto,

NOTA-Para evitar a grande espera, a entrada será no fim de cada fita. ^H^fXfí «a 
p, .qqp Ím

O oreço das entradas será excepcionalmente: V CLASSEc . . . , . ¦" 2^000 == f- bLiibbt. . . . . . ig
Axviaiihã-0 SONHODE A1SSA drama de Ambroziocom I300 metros em 2 partes—A LIGA DO DIAMANTE, drama de Cincs com ioOo metros em 3 partes

i)l,mi:k-i;m\k-2'-serie do FANTASMA, sob o titulo POLICIAS E MALFEITORES.


