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EXPEDIENTE
Entretanto, enganaram-se, e - por

isso recorrem a tudo, na anciã de
evitar que a Republica siga serena-

KoBa«»ios aos nosso* assl-rrnmte-i' mente o seu caminho. Foi sempre um
que nüo sc esqueçam de enviar o defensor do socialismo de goVerno,
numero dos seus recibos, sempre que m.{i tani_jern n**0 deixou nunca de
tenham dc ^^^"^ i»1^ I eo.idemnai* a propaganda pelo facto.cao, reliiliva a entrega «ia nnii.i ou . . i.a i ,
de eoiimiiuiicar a mudança de rc- "seuie-se, 

pois, j.ierleilamente a vonta-
¦ldciieia. !¦'¦' o meio ile podermos pro- __|e par;l rcipr.imii* isso que se chama¦vMeiieisir promptiimeute, como uesse j Sytlltiicaj;slll0í e cujos restos se suici-

| daVàiii na rua tio Carmo. O seu pro:caso uos cumpre c desejamos.

Convldnnios on nossos iigçntcf* ein
aua/.o n mandai' cnircgiusnoa ai im-
liorlnncius epie tém em seu podei',
com a maior lircvidade.

As ãssl-rniltiu-ns do "Pniz" podem
ser toninilns cm i|ualijiicr v::u-.\, ter-
minando sen.pro em Ml tíe nur.çci, "><>
de _fu.11l.iP1 SO de setembro c "11 dc de-
zeiiibio.
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Corria ein certos meios, muito em
vo/. baixa, que um grupo dc syndica-
listas, conluiado com vários anarchis-

''tas, 
pretendia semear o Cernir o o pa-

nico nas ruas dc Lisboa, poroccasiao
da passagem do cortejo com'que
honra a .Camões, se deviam juhilosa-' "lide-- Alas

gra mina está lia muilo traçado, e não
tem que lhe alterai* ou modificar tuna
só palavra.

jNãb afrouxará um segundo no ca-
niinlio que tem aberto diante de si,
ainda que desse facto pudessem ad-
vir-lhe as maiores contrariedades e

.¦jiiss.ibores. Acima de tudo està o
cumprimento do devei, e julga que o
seu maior dever, é hoje conservar in-
tegro o patrimônio da Republica, que
o paiz lhe entregou. Refere-se á Casa
Syudiral e ao que tem sido esse íóco
de desordem.

Diz que, quando a autoridade as-
saltou, pela primeira vez, sc encon-
trarain lá documcntos-lpreciosos, ,pelos
quaes se prova inilliuíivel-iienU', que
elementos chamados monarchicos, es-
tão' feitos com os syndicalistas, para

cm! destruírem esta Republica, tão odiada
por uns como por outros. Depois,
accenlíia o fact-o de ser empregado

un i

n.ci!" iniciar as festas da cidade. ........ .•¦•*•¦'• -."!•*,**"* - e..i-1:„t.t.ns do arsenal de marinha o operário quenem dava credito a lao sinistros.. ... r ,, .ning....
boatos, suppondo-os adrede espalha-
dos para arrefecer uiii-pouco o enthu-
siasníQ e assim diminuir a natural af-
fluencia de povo num momento em
que facilmente encontraria pretexto
para nina manifestação collcciiya do
seu ardoroso sentimento republicano.

As ruas c janelas aninhadas de
gente. O prestito; composto dc aiu-
mnos dc quasi todas as escolas pri-
manas c secundarias da capital, íor-
mara-se no Terreiro do Paço, para,
depois de subir a rua do Ouro, a rua
Nova do Carmo e o Chiado, desfilar
em continência em torno á estatua do
poeta, ha praça Luiz de Camões.

Foi quando a rectaguarda do cor-
tejo passava junto do hotel do Uni-
verso, lia esquina do Rocio c da rua
Nova do Carmo, qu um grupo de in-
diviiluos, de aspecto mais que suspei-
to, se destaca bruscamente da inulti-

¦ dão para nelle se incorporar. Uin dos
do grupo, pondo-sc á frente do bando,
desfralda uma bandeira negra, onde
se liam em letras brancas as seguintes
palavras—Eão ou trabalho.

Um policia arranca-lhe a bandeira
e prende-o. Outros policias inter-
vem. Trava-se.lucl.a, c, súbito, ouve-
se o tremendo estampido de uma bom-
ba, que proslra por terra um grande
numero de victimas* e faz voar em
estilhaços as vidraças de alguns esta-
bclecimcntos mais próximos.

Há gemidos, gritos, confusão, atro-
.pelainentos. Mas, dissipado o pânico
dos primeiros instantes, o cortejo
(cortejo de heróicas e destemidas"crianças!) 

prosegue como sé nada
fosse, na mais disciplinada marcha,
já entre as acclamações delirantes da
multidão! Só òs* alumnos da Kscola
dc Guerra, rapazes de 15 a 18 annos,
deseinbainhando as espadas c fazen-
do face ao povo que de Iodos os pon-
tos affluia. retrocede atravessando o
Rocio, cm direcção ao quartcl-genc-
ral, a cuja frente formaram. eslabc<
lecendo em seguida vedetas, destina-
das a prevenirem quaesquer confli-
ctos qu.e viessem a produzir-se. Não
se conseguiu, no entanto, evitar que o
povo indignado lançasse fogo a um
kiosque do Rocio, a Bbia, conhecido
ponto dc reunião de vários anarchis-
ias e .syndicalistas, logo apontados co-
mo autores e cúmplices dc tão mise-
ravel e sangrento crime.

Alguns já foram presos e, entre
estes, o que atirou a bomba. Das mui-
tas victimas áttingiclas pelos estilha-
ços, tres já falleceram c as outras cs-
tão ainda em tratamento 110 hospital.

Concluído o inquérito a que sc está
. procedendo, com a maior diligencia t

actividade, seguir-se-lhe-hn a acção' 
jtidicial,que dará a todos os implicados |
em tão nefando crime a intuição c o
destino qüe merecem.

Quanto á attitude do governo, co-
mo responsável pela ordem c segti-
rança publicas e pela defesa das in-
stituições, definiu-a nobre c corájò-
samente, cm sessão dá ("amara dos
Deputados, 110 dia seguinte ao atten-
tado, o presidente do conselho de mi-
nistfos, Dr. Affonso Costa.

Fez primeiro que tudo notar que
não ha paiz nenhum do mundo onde

., depois de rebentar uma bomba, epie
tantos estragos causou, a tranquili-
dade de restabelecesse tão depressa.
Fez a propósito as mais elogiosas re
ferehcias ;; policia, aos aluirmos da
Escola de Guerra e ao povo de Lis-
boa. Referindo-se mais directamente
ao attentado. affirma qüe aquelles
que o praticaram têm na penitencia-
ria logar reservado ¦como criminosos.
que são. de direilo commum. Nãò po-

levava a bandeira negra. Veja-se,
pois, a justiça com que elle pedia
trabalho ou pão. Para manter a or-
dem, o governo tomou todas as medi-
das que julgou convenientess, proCe-'dendo 

com toda a energia, e está re-
sol vido anão permittir perturbações e
a castigar energicamente todos os
perturbadores, quaesquer que sejam,
eiiconu.renv.se' onde se encontrarem. O
verdadeiro operariado, diz, não tem o
menor interesse em se abrigar sob
uma bandeira bem mais despotica que
qualquer outra. Com esse, pois, o go-
verno nada tem que se precaver.
Mas, contra.os mãos, que não medem
o alcance dos crimes que praticam,
todas as medidas de repressão e todos
os castigos.se justificam. O governo
está na disposjção de empregar todos
os meios para reprimir a propaganda
syndicalista, e assim todos os opera-
rios ou funecionarios do Estado, fi-

.liados em associações revolucionárias,
serão implacavelmente arredados do
serviço. Quanto aos autores do atten-
tado da rua do Carmo, declara que as
leis existentes lhe bastam para os pu-
nir. Elles serão entregues aos tribu-
naes respectivos, e julgados como as
leis dc defesa ,da Republica, votadas
pelo Parlamento. A hora é de respon-
sabilidades c. espera, por isso, que
cada um assuma as suas. Não gosta
dc situações mal definidas, e por isso
espera que aCaunara lhe diga se póde
contar-com o seu a.poio, para ficar ou
sair, muito embora julgue que não
póde ser proveitoso para o paiz, qual-
quer ataque que nesta oceasião, por
motivos dc ordem, sc dirija ao gabi-
nele

Os dois chefes de partido, Antouio
José de Almeida, 'em -nome dos evolu-
cionistas, e Brito Camacho, eni nome
dos uni 01 lis tas, aplaudindo a alti-
tude. do governo, declararam collocar-
se patrioticamente a se.u lado, para a
manutenção da ordem c ipara a defesa
c segurança das instituições.

Aos que inepta ou malevolaiincnte
pretendem explorar todos esses so-
bresaltos da opiqião publica, invocan-
do-os em desprestigio da Republica,
bom é recordar o que estão fazendo,
na Inglaterra, as suífragistas; em
França, os syndicalistas, e, em toda a
parte, os anarchistas.

Hoje mesmo li. nos jornaes de Lis-
boa, os seguintes telegrannnas, expe-
tiidòs da Itália :

"Milão, 16 (retardado). — Em
conseqüência da condemnação de al-
guns grevistas metalitrgicos, os syn-
dicalislas organizaram para hoje a
greve geral. Os operários que adheri-
ram a este movimento são em grande

A noticia de que OS'dirigentes mi-
neiros procuravam obter o apoio dos
outros colügados para a candidatura
do Sr. YVenccsláo Braz levou ao
desespero os órgãos do civilismo, pro-
porciando-lhes os mais violentos ata-
quês á corttfcção politica e á integri-
dade moral do actual vice-presidente
da Republica-. Essa fúria, que num
delles. com pretensões a imparcial,
revestiu proporções quasi vesanicas,
é um symptoma bem claro do espirito
de intolerância e violência com que
acompanhariam a acção governamen-
tal ,dô eminente Sr. Ruy Barbosa, se
S. Ex. viesse a occupar a suprema
magistratura do paiz. Quer-se com
esse estylo perdulário intimidar o Sr.
Wencesláo Braz, obnigal-o a rejei-
tar a indicação do seu nome feita
pelos chefes da situação estadoal, sob
o .terror da campanha desvairada de
insultos que essa imprensa sc pro-
põe a fazer, transformando as suas
columnas num odioso pelourinho. O
qüe hontem se escreveu é o panno
de amostra das diat.ribes e das caiu-
minas com que tentarão villipendiar
o seu caracter sem jaca.

Para elles. se tal accondo se. con-
stmimar, a colligação não passará de
uma horda de farçautes ou bandidos
para os qu_jps avultará como factor
máximo dessa felónia aquelle distin-
ctissimo mineiro. Foi neste tom que
as escaramuças começaram. A in-
justiça dessas aggressões revolta os
ânimos menos calmos. E'.preciso na
realidade estar-se dominado por um
desespero, que turva a limpidez da.
razão, para se attribuir ao Sr. Wen-
cesláo Braz o papel iscariotico com
que hontem diligenciaram inutilmen-
te deprimir a sua moralidade impol-
luta. Traidor por que? Qual o com-
promisso que S. Ex. violou? Qual 

"a

falta de lealdade commettida com os
seus correligionários? Quando os col-
ligados negociavam uma fórmula de
conciliação com o P. R. C, o Sr. Pi-
nheiro Machado lembrou o seu nome
paira companheiro do S.r. Campos
Sailes, na chapa pacificadora. O Sr.
Wencesláo Braz só permittiu que o
apresentassem nessa qualidade aos
volos das duas facções, quando o
presidenle de Minas appelloii para a
sua amisade particular e para o seu
de-volnmcnío á causa republicana,
pedindo-lhe que accedesse a essa
combinação.

Não houve da parte_ de S. Ex. o
menor gesto de interesse por seme-
Ihanle investidura. No =.eu 'remanso

de ila juba. arredado da effervcceu-
cia politica, o Sr. Wencesláo, .Braz
dá áo ijajy. a demonstração iiiilludive!
do setrálhciamertto dessas ltic+as, da-
vontade de que o deixem entregue
ás suas oecupações, sem o importu-
nareni com exigências partidárias.
Membro do P. R. M., prompto sem-
pre a servir o seu Estado, julgou-se
na obrigação de não crear o mais
leve embaraço á politica mineira,
que, pela palavra do Sr. Bueno Bran-
clão, lhe pareceu empenhada em che-
ga** a 11111 accordo com os conserva-
dores sobre o problema das cândida-

! turas prcsidcnciacs Reclamavam o
! seu assentimento a uma proposta que

rezava essa harmonia: deu-o" sem va-
ciliar. Quando percebeu que o seu
amigo comprehende ra mal o pensa-
menlo dos outros chefes da colliga-
ção, reluctantcs em approvar essa'
fórmula, apressou-se a declarar que
considerava como não feita a apre-
sentação do seu nome. A nossa im-
prensa amarela, que por infelicidade
do civilismo se fez órgão dessa cor-
rente, bateu palmas á condueta do
integro mineiro, depois de ter igno-
bilmente atassalhado a sua dignidade
politica

[JpP ""*. ,J

Quintino Bocayuva
Para 0 paiz em geral e para esta casa

em particular, o dia de hoje é de lueto:
faz hoje um anno que morreu Quintino
Bocayuva.

A recordação daqucllc espirito supe-
rior ainda é tão viva entre nós como se
ainda 0. tivéssemos do alto destas colu-
ninas, a orientar a opinião puplica com
os seus conselhos, com a sua illustração
e com a sua experiência, auxiliada por
uma forte vontade de acertar e de bem
servir aos interessas da Pátria.

Toda a sua vida foi votada ao serviço
da Nação, cujos ideaes, cujos desejos,
cujos anhelose 

"cujas 
aspirações mais le-

(çitimas elle esposou c soube incarnar
com excepcional galhardia em momentos
de crise para a nossa vida politica.

Esta folha foi, durante muitos annos, o
baluarte do seu» pensamento e das suas
idéas.

Por uma coincidência curiosa, Quinti-
no Bocayuva assumiu a "Sirccçãor.etfccti,

va do Pot* a 15 de novembro ue 1884,
cinco ^nnòs jurtos ¦ ^"ií-*t A° adventoiW£
fôrma republicana. ' f>',

Durante -cdscT cinçclj- çrJfips elle não
quiz um momento de descanso na lucla
empenhada contra as instituições mon-
archicas.

A sua acção como jornalista, como
doütrihadòr, como orientador da opinião,
foi diária, foi dc todos os momentos.

Foi uma acção serena, mas enérgica;
valorosa, mas nobre; vibrante, mas ele-
vada. Nos momentos mais accesos da
lueta, nunca o grande homem perdeu a
sua compostura moral, que tão bem re-
ilectia na sua proverbial compostura ex
terior.

Foi um combatente indefesso cm prol
da democracia. Além disso, um adversa-
rio leal. Os seus golpes mais rudes foram
vibrados sempre pela frente.

O seu combate foi íerido sempre em
campo raso. Desconhecia a utilidade das
emboscadas e das tocaias. Jamais as suas'rá, certamente, justiça integral.

e-# - •-

cutiladas attingiram o adversário pelas
costas.

Nas pelejas que travou em favor da
Republica, elle foi menos um chefe do
que um paladino.

E. foi principalmente como paladino
de uma causa nobre que o seu nome voou
de norte a sul do paiz, porque elle pos-
suia essa nobreza heróica dos combaten-
tes da velha escola, que feriam o inimi-
go com os olhos em alvo sobre um -ideal
dc pureza.

Elle foi, sob a apparencia de um es-
pirito pratico, um pelejador romântico—
romântico pela linha fidalga que manti-
nha nos seus escriptos de combate, não
descendo' nunca ao terreno escorregadio
e escabroso da diatribe; romântico, pe-
la serenidade que jamais o abandonava,
ainda no mais acceso da refrega; roman-
tico, finalmente, pela fé que o animava,
pelo idíal que lhe enchia a alma e domi-
nava a consciência, numa época de li-
quidaçâo geral . de caracteres e forte
predomínio do interesse material e pes-
soai aobre o interesse espiritual e geral.

1 *fe*.-Niujmem desconhece a acção concilia^
dor.a que caracterizou a sua vida publica,
depois da proclamação da Republica.

Chamado, em dado momento, para
congraçar acirrados interesses em jogo,
Quintino Bocayuva, que amava acima de
tudo o regimen, em cuja fundação elle
fôra máxima pars, não hesitou um mo-
mento entre o repouso a que tinha
direito o a sorte da Republica.

Com s-icriíicio, embora, da sua popu-
laridade, mas conscio de que cumpria
um dever de consciência, Quintino Bo-
éayuvà dedicou aos interesses do regi-
meti o fim da sua vida, do mesmo modo
que lhe dedicara o melhor da sua mocida-
de e da sua virilidade.

A morte encontrou-o no posto que com-
pétia.

O seu passado é dos mais gloriosos pa-
ra um homem publico. O presente re-
speita-lhe a memória, e o futuro lhe fa-

outro todos os esforços realizados
nesse sentido, sem que os gritadores
possessos de hoje vissem nesse acto
uma immoralidade revoltante. Para

numero.

Passam-se semanas e como a colli-1 âue »e julgasse aceite o nome do Sr.

gação, ante a recusa do Sr. Rodrigues &uy Barbosa pelos colligados, era ne-

f ,- , .Alves a aceitar a candidatura que:Uçssano que officiahnente os chefes
estando por isso fechadas a, e],a ]hc offereceu se achasse em pe- desse movimento tornassem publica

maior .parte das padarias e suspenso \ msQS embaraços para corresponder á! a sua unidade de vistas a esse re-
o serviço dos traimvays. A saída .de i espectativa da opinião, eis que de um I sp«to. So o governador da Bahia,
um meetmg, organizado pelos greyi-s- _,à£- a tendencia para 0 nome sempre trefego, esquecido das ver-
tas, houve colhsões entre estes e a po- do gr g Barbosa e do outro se ' gastadas com que, em ímpetos de elo-
licia, vendo-se a cavàllaria .bbrigáda. Ifaú&ú*. s'ympa'thias pci0 Sr. i *lu.e»cia maravilhosa, lhe retalhou a
a carregar sobre os manifestantes, Lwenccsláo Braz. Ainda desta vez bj epiderme;de bronze a palavra do Sr
que sc deram pressa em abrigar-se
em varias casas.

Ficaram feridos alguns carabinei-
ros, effectuou-se grande numero de
prisões, mas, .por fim, os manifeslan- j mef0 ,_]<_. congraçar as principaes for-
les dispersaram, não^ vol tando a re- 

J ças politicas do paiz, evitando uma
unir-se. — {Havas)" pugna que sobresalte os mais leaes

vice-presidente da Republica é sur-
prehendido com a solicitação dos seus
companheiros para que permitia o
lançamento da sua candidatura, como

Roma, 17.— Por telegrammas rc-
pugna que
servidores do regimen. Como sempre,
S. Ex. declara estar ás ordens dos
directores do seu Estado para o des

' assestam então contra elle as baterias
Itália, I da sua intransigência demagógica e

cebidos de Milão, sabe-se que, por oc-". 
j casião dos tumultos de hontem, fica-

ram 22 pessoas feridas e muitas con-! empenho das funeções que lhe forem
túsas, e que é elevado o numero das | impostas. Os verrineiros do civilismo
prisões."

E não faltará, talvez, na
como irão faltará, de certo, ah.i no j desfecham sobre o seu nome os ter-
Brazil, quem açodadamente sc apres- I mos mais insolentcs do seu vocabu-
se em responsabilizar a Republica lario dc cáes. As iras desses libera-

dem-merecer piedade de quem quer' Portugueza, por não ter sabido prevê-1 lões de comédias deviam golpear de
que seja. porque lambem dlcs não se! nir a tempo um attentado, como o da I preferencia os chefes colügados que
apiedárani dos qtie tornaram victimas, rua Nova do Carmo. Mas, bem me- j agitaram a candidatura do Sr. Wen-
cia sua ferocidade, não cuidando se- lhor seria que aguardassem um .pou-; cesláo Braz, porque esses são os re-

co que a verdade se esclareça, esses j sponsaveis pela tentativa conciliato
que. 110 actual momento, tão pertinaz-

é hem

quer dc ver que iam ferir crianças c
ihhocentes.

Faz a historia resumida do que foihmellle nos acctisam. porque,
a acção ropuulicana e affirma qué, ao I PP.sstvel — c não será para surpre-
anarchismo ideojogico do século pas-|-lender — -lue aí*nal> os Pafe-S se in-
sado siicccdeii o syudicalisnio revolu- vertam e que passem dc aceusadores
ciona-i-. dc hoje, 

'que 
é o mais vio- f a rC0í. alStms dos nossos mais fero-

lento processo dc propaganda que se jzc5 
detractores.

tem conhecido.Proclamada a Republi- E' lembrarmo-nos do que, 110 seu
ca, «ente desvairada e desorientada, j relatório sobre alguns attentados an-
cluia de maldade c de ódio, importou archistas, escreveu um alio funecio-
esse systema perigoso de ataque aos | nario da Republica Franceza :
regimens existentes c organizados, e "Havia no movimento anarchista,
delle têm procurado servir-sc para (diz Puybarand, inspector dos servi-
perturbar a marcha do regimen, ços penitenciários), entre os .partida-
oriaiiido-lhc todos os attritos c todas j rios da acção violenta, muitos antigos
US difficuldades. E' que o reduzido j discipulos dos jesuítas, e indivíduos
numero dos que nesse caminho dc
Violências se lançaram, suppunham
que o governo, perante a sua audácia,
te deixaria dominar pelo terror, ou
chegaria, pelo menos, a hesitar nos
meios dc combate a adaptar contra
(ão perigosa seita.

em excellentes relações com certo nu-
mero dc clericaes..."

Estas palavras, tão altamente sug-
gestivas, eu as entrego á meditação
dc portuguezes e brazileiros.

Pr Beüencouri Rodriáues.

ria emprchendida sobre a base da es-
colha do leallssimo mineiro para a
presidência da Republica.

Em que merecem, porém, esses apo-
dos os dirigentes mineiros empenha-
dos na accommodação honrosa das
suas forças com os elementos do
P. R. C. ? Onde está a famosa traição
ao pensamento dos colügados? Por ora
nada ha de definitivamente estabele-
cido sobre a indicação do nome do Sr.
Ruy Barbosa ao posto supremo do go-
verno da Republica. Do facto de al-
guns ou de muitos colügados se mos-
trarem propensos a adoptar essa can-
didatura, não se segue que ella pu-
desse ser considerada como a expres-
são irrevogável da vontade da maio-
ria. Muito mais longe sc linha ido nas
negociações para a fórmula Sailes-
Braz, adoptada por S. Paulo e patro-
cinada pelo presidenle de Minas, e
aunullaram-se de um momento para

Ruy Barbosa, se apressou a indical-o
aos suffragios da Nação. Dos presi-
dentes do Rio de Janeiro e de Per-
nambuco sabe-se que apoiarão essa
candidatura se ella for victoriosa na
convenção.

Os dirigentes de Minas não estão
por ora compromcttidos a bater-se
por essa solução. A cada um é licito
ainda propor nomes e trabalhar pela
sua aceitação. Os responsáveis pela
situação mineira procedem, aliás,
muito coherentemente com os seus.
princípios, tentando viabilizar a can-
didatura do Sr. Wencesláo Braz, de
preferencia á do Sr. Ruy Barbosa. A
colligação não se formou para hosti-
lizar o governo, para sustentar unia
candidatura dc opposição ao maré-
chal Hermes. O seu objectivo foi re-
sol ver esse problema longe da inter-
venção official, sem repudiar, porém,
os seus sentimentos de solidariedade
com o presidente da Republica e as
idéas politicas. em cujo meio o ti-
nham até então fielmente sustentado.
Não se póde estranhar aos dirigentes
mineiros que elles, contrários á cor-
rente civilista em 1909, se mante-
nham na mesma attitude diante do
partido em que ella de novo procura
organizar-se. caracterizadamente ad-
versa á situação dominante.

O Sr. Ruy é o vulto proeminente
da opposição. Os jorna.es que se ba-
tem pelo triumpho da sua causa são
inimigos do marechal Hermes. Dos
colügados só a Bahia se pronunciou
irrevogavelmente pelo grande brazi-
kiro.porque decidiu romper hostilida-
des contra o presideute da Republica.
Os politicos mineiros não estão nesse
caminho. Se os colügados se sen-
tem no dever de guerrear o marechal
Hermes., que o façam por sua conta,

não em nome do grupo que se con-
stituitt em desígnios conservadores,
no propósito de não quebrar a sua li-
nha de fidelidade á acção governa-
mental. Nestas eircumstancias, elles
se acham -tagicaniewte obrigados a
procurar uma candidatura que, corre-
spondendo aos desejos de liberdade e
concórdia da Nação inteira, represen-
te, entretanto, a harmonia do seu par-
tido com o supremo magistrado da
Republica. Os que pensam de outra
ÍA.-.iiin k aua f-cni-atYi a rn11ío*ar3A_ ElU"fôrma é que traem a colligação.
quanto Minas se conservar nessa atti-
tude de dignidade modelar, merece os
mais amplos louvores. Os insultos ao
Sr. Wencesláo Braz são . explosões
de despeito dos que pensavam, á som-
bra do grande Estado, perturbar fun-
damentalmWiite, em beneficio _ 

-de um
grupo ávido de posições, a politica re-
publicana.

ECHOS E,~"\CT

cia do Sr. Lamounier Godofredo, e
ouviu a leitura do parecer do. senhor
Gayoso, reconhecendo deputados pelo
Estado do Rio Grande do Sul os
Srs. Simões Lopes e Marcai Escobar.

Do parecer pediu vista, por cinco
dias, o Sr. Raul Alves.

A imprensa anti-conservadora e que
faz colligação por ódio ao Sr. Pinheiro
Machado, sem nenhum outro motivo de
sympathia pela dissidência do P. R. C,
reencetou os seus insultos contra a illi-
bada reputação politica do Dr. Wences-
láo Braz.

O actual vice-presidente da Republica
é um dos homens mais dignos de Minas
e da politica nacional. Disto estão con-
vencidos os mais encarniçados adversa-
rios seus; e o próprio chefe do civilismo,
o eminente senador Ruy Barbosa, fôrma
do caracter e da inteireza moral do il-
lustre mineiro o mais elevado conceito.
E' a opinião de Ruy Barbosa expressa
em uma de suas deslumbradoras verrinas,
em que elle analysa os homens públicos
mais apontados para a suecessão presi-
dencial.

As pessoas de boa fé sabem que o Sr.
Wencesláo Braz, não dc agora, mas ha
muito tempo, já fez declarações expres-
sas de que não desejava sequer que lem-
brassein o seu nome para qualquer cargo
de destaque.

Quando o Sr. Bueno Brandão lhe pe-
diu consentisse que o seu nome figurasse
ao lado do Sr, Campos Sailes, foi neces-
sario insistir em termos aos quaes já não
podia fugir o digno mineiro; mas, tão de-
pressa pôde o Dr. Wencesláo Braz evi-
tar a prebenda, para logo se esquivou,
reiterando a declaração de que esperava
que não mais o iriam incommodar no se-
reno retiro, do qual assiste, sem paixão e
sem interesse, ao tumultuar das competi-
ções em torno de uma cadeira que é um
posto de cruéis amarguras e o desengano
de todas as vaidades.

Nem por isso, entretanto, o distineto
politico mineiro póde ficar completatnen-
te alheio á situação gravíssima a que nos
arrastaram a inépcia, as ambições e os
interesses subalternos. Ninguém ignora
que marchamos, inconscientemente tal-
vez, a passos celerados, para um vulcão.
O movimento chamado de opinião é pu-
ramente fictício.

As idéas não o inspiram e muito menos
o dirigem.

Um concurso infernal de paixões ruins,
congregadas para salvar a situação parti-
cular de determinados indivíduos, está
sacrificando a paz nacional.

A opinião publica, o espirito publico, a
tradicional ingenuidade popular estão ser-
vindo, sem o perceber, a essa ordem de
interesses pessoaes e subalternos.

Não é uma nova orientação que se im-
prime á politica, para regenerar os nos-
sos costumes abastardados. Desde logo a
gente comprehende que essa regeneração
resultaria ridícula confiada ao bando de
energúmenos levantados pelas salvações
estadoaes, feitas a dynamite, a bombar-
deios e a coice de armas. Não é por es-
ses processos que Deus predestina aquel-
les a quem quer confiar uma grande mis-
¦São social.

Certamente que o Brazil está fadado a
superiores destinos e está bem longe de o
ter attingido; mas, ninguém diria que os
encarregados de o conduzirem, para elles
devam ser esses mesmos homens que
agora se insurgem, animados de um zelo
pharisaico, contra uma situação com a
qual foram sempre solidários.

Os homens-vestaes que se propõem re-
generar o paiz sâo os mesmissimos cava-
lheiros que têm servido todos os gover-
nos, .são os mesmos homens sobre cujas
faces têm passado as nuanças de todos
os matizes politicos. Para um sublime
empreliendimento falta-lhes a primeira
das qualidades — a sinceridade.

• A opinião publica deve precaver-se
contra o tartufismo dos que lhe estão
agora lisonjeando as paixões c disputan-
do-lhe as boas graças.

Quem poderia confiar na sinceridade
do Sr. Seabra, do Sr. Dantas Barreto, do
Sr. Nilo Peçanha, recorrendo agora ao
Sr. Ruy Barbosa para os salvar do nau-
fragio inevitável em que se hão de afun-
dar fatalmente os planos damnados da
sua pequenina politiquice ?

Contra a raça desses phariseus moder-
nos melhor empregariam os jornaes ama-
relos a bilis da disputa ao tostão do con-
sumidor de gazetas.

Deixem em paz o Sr. Wencesláo Braz,
que é um homem de bem e um politico
leal e digno, dos poucos que se salvam
no vasto oceano das mediocridades pre-
tensiosas e perniciosas.

Hahiicinaiiniaiio do Brazil dc reprt>
sental-o 110 International Homceo^
patic Council.

Para a inspectoria dos serviços de
pnophylaxia da Direciona Geral de
Saude Publica, foram nomeados por
portaria do ministro da justiça: I*
escripturario, o 2" ubaldo Pinto da
Silva Leal. e 2° escripturario,, o au«
xiliar de escripta Antônio Vieira.

¦ ' '¦

Foram nomeados professores do
ensino elementar das escolas de
aprendizes marinheiros dos Esta-
dos : de Pernambuco, Elcnorio Mar-
tins de Mello, Leonel Vaz de Barros,
Melchior do Amaral e Mello Mario
do Amaral; do Rio Grande do Sul,
Gustavo de Carvalho e Alfredo Au-
reo Ferreira, e de Alagoas, Hermillo
dos Santos Oliveira e Pedro de Cas-
tio.

O Sr. ministro da guerra, por pur-
tarias de hontem, nomeou para o
hospital central do exercito o major
Dr. Joaquim de Mendonça Sodré,
viec-director, e o capitão medico Dr.
Arthur Lobo da S'{*va, chefe do
clinica.

O Sr. ministro da guerra, por por-
tária de hontem, exonerou do lios-
pitai central do exercito os majores
médicos Drs. Manoel Ricardo Alves
da Fonseca, do logar do vice-dire-
ctor, e Joaquim de Mendonça So-
dré, de chefe de clinica.

Por portaria de liontem, foi uo-
meado auxiliar do soiiviç.o 'de ad-
ministrarão do quartel-general da
13" região militar o 2" tenente inten-
dente de 5° classe João Pires dc Ca-
margo.

TACT03
O tempo.
Continuam os dias Quentes. ArJo i-nve-

jam os do verão. Sua-se abundantemente
Procura-ic o refugio dc coberta enxuta,
como unico refrigerio ás caminhadas da
lueta pela vida. O consumo dc gelados
faz-se despropositadamente. Trajar-se lã
ê luxo. B o carioca que tem amor á sua
fessoinha vai recorrendo muilo pruden-
temente aos brins leves.

A temperatura de hontem subiu a 27°»5.
Dezembro, ja-neiro e fevereiro puros!..
O què nos vale, a nós, riopolanos, são
as madrugadas e as manhãs ainda fres-
cas. Ainda âs 8,40 de hontem, teve a
suavidade de i8°,g. Mas já vão faltando
a orvalhada e o nevoeiro com que fomos
brindados até começos de julho..

Nas zonas do norte c centro, a prej-
são atmospherica de ante-hontem para
hontem, subiu, e bem assim, a tempera-
tura. O cjo esteve nublado, üs vc;i>ns
foram regulares e variáveis. O eslado do
tempo foi incerto.

Na zona sul, a pressão subiu, descendo
um pouco a temperatura O cio esteve
nublado. Os ventos foram variáveis e de
fraca intensidade. O estado do tempo foi
bom. Caíram cli uvas fracas rm alguns la-
gares dos Estados de Sergipe c Bahia.

A temperatura máxima de anle-honum
foi de 31,6, verificada cm Cuyabá, e a
minima em Caxambii, com 6,2.

O senador Ferreira Chaves rece-
beu do governador do Rio Grande
do Norte o seguinte telegramma:

"O capitão José da Penha arma-
do grande grupo tentou entrar em
jNova Cruz. Policia intimou-o desar-
mar-sc para poder entrar villa paci-
ficamente. O capitão Penha não at-
tendendo quiz atacar a força. Com-
mandante deu voz de fogo ao que
fugiram todos companheiros Penha
antes que fosse disparado primeiro
tiro. Penha, sentindo-se perdido cor-
reu a refugiar-se primeira casa do
arrabalde, derribando a porta. De-
pois disso reuniu parte companheiros
depoz as armas e entrou na villa
garantido pela policia."¦ —— ~m- -

A' audiência diplomática de hon-
tem compareceram os Srs. ministros
da Argentina, Bolívia e Peru, e os
encarregados dc negócios do Japão,
Bélgica e Colômbia, os quaes foram
recebidos pelo Dr. Regis de Oliveira,
ministro interino das relações exte-
riores.

O Sr. ministro da guerra, eni avi-
so de hontem, declarou que o dire-
ctor do hospital central do exercito
fica autorizado a receber e despa-
char os requerimentos dos cândida-
tos á inscripção no concurso para o
preenchimento da vaga de 4" offi-
ciai da secretaria desse hospital.

———. - #
* O major Adolpho Araujo Fami-
liar deixou o comniando do 17o gru-
po de artilheria e acha-se inspeccio-
nado de saude em Porto Alegre.

¦¦¦ ¦——

Foi proposto para o cargo de ad-
junto de grupo da fabrica de pol-
vora som fumaça o 1° tenente do 3*
batalhão dc engenharia Francisco
Procopio de Souza.

O Sr. ministro da guerra, por avi-
so de hontem, designou, de accordo
com a proposta do chefe do dApar.ta-
mento de administração, para ser-
virem nas seguintes unidades, os 2"*
tenentes intendentes Manoel Luia
Emygdio de Albuquerque, na 10*
companhia de caçadores; Pedro Vi-
ctoriano Maciel da Silva, uo 50° ba-
talhão de caçadores; Anionio da
Costa. Campos, na 5" bateria indepen-
dente; Carlos d'A.rpent Torgo, na
3" bateria de obiizeinos, e Estaiiisláo
Joaquim Teixeira, 110 1' esquadrão
de trem.

-—¦ - '—- •

O Sr. ministro da guerra, em a.vi«
so de honteni, mandou elogiar em
ibolctim do exercito1 o genéraí do
brigada Olympio rle Carvalho Fon-
s-eca, pelo zelo, intelligencia e acti-
vidade com que commandou a 1° bri-
gada estratégica.

Estando impossibilitado de viajar
presentemente o coronel Francisco
Mendes de Moraes, que deveria se-
guir para a f região militar, afim
de fazer parte de um conselho de
guerra, foi nomeado para substi-
tuil-o o coronel Alcides Binuciej, que
fica á disposição do general inspe-
ctor daquella região e que deverá
partir, com urgência, para a_ sede
da mesma, no Estado da Bahia.

— 1 m ¦¦ ¦' ¦ — --

. Reuniu-se hontem a junta admi-
nistrativa da Caixa dc Conversão,
para dar inicio á contagem das 110-
tas dilaceradas c substituiria*"-, troca-
das no mez de junho próximo findo.

'-*
O director da c^^a publica

communicoi» hontem ao ministério
da guerra haver sido registrado peio
Tribunal de Contas, como credito
distribuído á direcção de contabilj-
dade da gtierrn, a quantia dc réis
1.500:oooS, para pagamento de lé-
rias dos op.irarios das obras de lor-
tificacão e villa militar dc Deodoro.

O Sr. ministro da fazenda desi-
gnnu o chefe de secção da Alf ande-
ga desta capital, Manoel Antônio
Carvalho Aranha para presidir ao3
trabalhos do concurso de 2" entran-
cia, a realizar-se nesta capital, e o
3*" escripturario da Estatistica Com-
mércial José Eugênio Muiler, para
servir como secretario.
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A commissão de poderes da Cama-
ra reuniu-se hontem, sob a presiden-

O Sr. ministro da justiça recebeu
hontem a visita do Sr. Alexandre
Rosemberg, redactor do Matin, de
Paris.

» ...

O Sr. ministro da justiça solici-
lou providencias ao seu collega das
relações exteriores, afim de que os
Drs. Nelson de Vasconcellos e Al-
meida e Alcides Nogueira da Sil'.'.'.
sejam recommendados á legação do
Brazil na Bélgica para que melhor
possam desempenhar a missão*de
epie foram incumbidos pelo Instituto

O Sr. ministro da fazenda auto*
rizou o inspector da Alfândega de
Pernambuco a relevar a pena de
prohibição de entrada naquella re-
partição, imposta ao ex-despachante
Gaspar da Silva Neves.

___ —# —
Transmittiti ao presidente do Tri"

bunal dc Contas o director chefe
do gabinete do Sr. ministro da fa-
zeritla, para os devidos fins, muitos
processos dc fianças prestadas por
funecionarios dc diversas reparti-
ções. -

O Sr. ministro da fazenda, despa-
chando o requerimento do presiden-
te da Câmara Municipal de Palmy-
ra, Minas Geraes, pedindo seja au-
torizado o' despacho. -*ela tarifa mi-
uima da Estrada de Ferro Central
do Brazil para o material destinado
¦a melhoramentos daquella cidade,
resolveu que o requerente deve se
dirigir ao ministério da viação a

quem compete decidir a respeito.

O Sr. ministro da fazenda conce-
deu á pensionista do Estado. D. Elisa
de Castro Kozióre, licença para resi-
dir fóra do paiz.
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LES AVANTAG S Dl FRANÇAIS

ii.,... avons essaye. d'éx"pliqiier dans
un prêcédent article pourquoi l'Et-
p.ranto ne peut être et ne sora ja-
mais qu'une chimère ilécevante, une
iliusiòn tle primaires et pòürquci,
inulgré sa vogue appnrente, cette lan-
gue artificielle, ainsi d'ailleurs que
toutes ses pareilles, doit ..tra un Jour
ou 1'autre, fatalement, par la seule
force des lois naturelles qui roglssent
révolution des langues, acculíe a Ia
plus lamentable falllite.

Est-il donc si certain que ln Lan-
gue Internationale ne peut Gtre réo-
lisêe sans avoir recours aux idlomes
artificieis? La question est (1'lmpor-
tance et -elle mêrlte, semble-t-il, un
sórieux exumen. Les parti.ans des
langues artificielles. se 'refusent ce- j
pendant ii lul accorder la molndre at- .
tentlon. Cest imposslble! declarent-Ils I
p.remptolrcment et, comme si cette i
reponde avait la force de 1'évidence
mõme. 11 repousseht toute dl.cusslon.

¦Pour commode qu'elle soit, cette
nttitude est au moins tóméraire et si
lmpresslonnante qu'elle puissie être, j
elle n'en demeure pas moins, elle aus-!
si,' artificielle. Car, il y a pourtant j
de~s exemples hlstoriques ass-oz eonsi-.j
dérables et assez êlòquents pour être j
victorieusement oppos.s a une asser-
tion aussi arbltraire. Sans parlei- du i
Grec, est-ce que le La tin, notarnment, !
organe attitrô du monde savant, n'à
pas survécu dlx slècles entiers ã la
di.slocation de 1'Eiripire Itoniain? Le j
français lui-même a hérlté cette gloi-
re, et 11 ne peut pas oubller que pen-
dant tout le «llx-liuitiomo siCcle on ,
particulier 11 a éte la vérltable langue 

'

u nl verso lie, la langue auxiliaire adop- j
tée, consacrée par tous les pays d'I3u-
rerpe, venfrée, gloriClíe, même fi cotte
époque par qulóonque se piCjuait de
posséder quelque culture de 1'osprlt.
Suns doute, le réveil des iiationalités
dont fut témoiri le XIX siêcle n'a pas
été favorable à sa prédomlnauce;
mais nous pourrons estimer tout à
rheure ii sa juste vnleur ce fameux
arguinent qui se fonde sur les susce-
.ptlbilltés de l'amour-propre nationul
pour refuser d'emblal a 1'une quêl-
conque des langues naturelles la
molndre chance de prêvaloir et pour
preconiser au contraire un de ces
Idiomes artificieis et neutres assez
haut pour plílner au-dessus des ri-
valitfis de races.

Ce qui n'est pas niable, c'est qu'une
langue commu Ie français, 1'itallcn,
1'allemand, 1'anglais est un instru-
ment dc pensée senslblement supé-
rleur il. 1'Espéranto ou 1'Ido.

II va sans dire qu'il n'est pas de
langue naturelle qui ne soit soumise
aux necessites phonôtiques qui s'im-
posent ô. la race. Les anglais, natu-
rellenient parleront toujours le fran-
çals il 1'anglaisei il en va de même
ues allemands, des russes et de nous-
mêmes par rapport aux differentes
langues de ces peuples, mais 11 n'est
pas moins vral qu'iine langue natu-
relle, quélcjue soit son milieti, a Tá-
vantage de posséder toujours un pou-
voir contrai qui la règle. Chaque lan-
gue naturelle a àiissi sn patrie natu-
relle, son berceati. Tout le monde sait,
par exemple, que le bon frangais se
parle en France, que ce frangais —
comme cela se prodüit dans tous les
pays — sublt rinfluonce dominante
de la capitule, que lhe meilleur fran-
cais, partout, est celui «iui se parle fl
Paris. Au contraire, s'il sjagit' d'une
langue artificielle, quelle raison vala-
ble invoquei- pour prèf.rer la pronon-
ciation allémande il la française; a
1'ariglalse ou ã la russe.

Et c'est alors que nous abòrdòns la
grande, 1'irréfutable objection! Cha-
que peuple, dit-on, par amour-propre,
par flerte, par orguell national vou-
dra faire ãdopter sa langue, il l'ex-
clusiun de touto aulre. Muis quels
sont donc ces peuples si préteatieux,
présomptleux? Et sont-ils donc si
ndmbreux qu'il soit im]iossible dé les
énumerer? A bien y regarder einq ou
slx au plus pourront en yérit- nour-
rlr-eette ambition. Encore ne sont-ils
Kljaloux qu'on veut bien 1'afíirmer:
Ils liennent ã leur langue, c'est en-
teridu, mais ils entondont surtout
parlfir leur langue maternélle chez
eux et qu'iine autre ne leur soli pas
lmposée et leur susceptibiUló ne. s'a'.-
taque guère il une langue purement
auxiliaire.

Cet argutnent exagere se retourne.
du reste contre los partisans des lan-
gues artificielles qui ont eHes-mêmes
un» origine nationale, une patrie. Cest
ainsi qu'il sufflt sans doute que l'Es-
.pôranto alt un inventeur polonais
pour qu'il ait obtenu cn Allemagne
le maigre suecos qu'on constate. En
revanche, l'Universal a toujours ren-
eontré une singulière résistunce en
páys latlri, tout simplement parce que
son auteur étalt allemand.

II est Intéressant de remarquer,
d'autre part, que les langues artificiei-
les elles-mênies empruntent la plupart
de leurs racines aux langues romã-
nos. II y a la pour elles une necessite
in.luctuble, un besoin qu'aucune ne
Iieut êviter et qui se developpè de '
plus en plus ã mesure que chacuiu-
il'elle_^se d.veloppe et qu'il Iui faut
enrichir son fonds primitif de mots
notiveaux. Le trósor des langues ro- I
manes est trop abondant, trop magni- |
fique pour qu'aucuno langue artifi-j
cielle ne soit tentêe d'y puiser; elle s'y
vautre dès lors et son vocubuluire
bientôt se gorge de ces vocables pro- !
scrits. Et c'est pourquoi des observa- I
teurs de bon seus se sont resignes
déjà au sacriflee. Puis que tarit est,:
avouent-ils, <ju'il faille nsâistcr ii la i"romanisation" progressivo mais fa-
tale de toutes les langues artificielles, ;
autant vaut choisir tout de suite uno i
langue naturelle, Et; de fait, on peut jcnmpter actuellement qúafré-ylngt i
trois pour cent de radicaux français i
en Es|ióranto et 11 n'est pas de langue I
artificielle qui ne tende à se rappro- l
cher toujours davantage du français. i
N'est-ce pas la preuve la plus con- i
vaincante en sa faveur? í

Ainsi que le fait d'ailleurs renirir- \
quer 1'gmlnent llnguiste M. Albert !
Dauzat, il est Êtabll que le frangais j
est en passe de devenir la langue se- ;
conde de 1'Europe continentale. Et il'
est actuellement, chez 1'elite intelle-l
et-cUfc, Ia langue auxiliaire des pays
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latins et slaves et du monde turc. E'-»
qu'on nc mettç pas en doute la faveur
dont il jouit hors d'Europe. Outre
1'immense charnp d'expn:iíion que Iui
ouvre notre Empire colonial, est-ce
que l'Am.rique du Sud elle-même no
Iui témoigne pas une sympathie gran-
dissante et plus flatteuse qu'aucune
autre? L'exemple du Chili, que cito
dans son boau livre M. Albert' Dauzat,
est à oe propôs fypique. Ce pays qü'on
donne parfois comme acqtiis il l'ln-
fluence allémande vient en effet de re-
organiser ses prògrammes d'ènse!gne-

-inent secondalre en nssignant au
français la même place qu'a 1'espa-
gnol, tandis que 1'anglnls et 1'alle-
mand ne sont enseignfcs quifl, titre fa-
cultatif. La Cbine, elle-même, en se-
ptembre 1912 a udopté le français
comme langue diplomatique officlellí.

Ainsi le français oecupe dans le
monde de magnifiqües posilions. 11
est depuis deux Bieclés la langue di-
plomatiiiue internalionalo et cet-'hon-
neur ne saurait lul être dispute. Nulle
langue, en effet, ne presente les mê-
mes qualitOs de net-êtC et de pr.ci-
sion. 11 est le plus clair nthoir dc^ Io
pensíe huinaine et le seurparlcr qui
ait herltC- de runivorsalité du latin.

Les esprils qu'on pouvralt croire à
premiòro vue les plus prévenus contre
lul Pont d'ail!ours reconnu et faut-ll
rapportor avec: quelle sincérlté Pau-
teur allemand de P*Universal", M.
Molenaar declara en 1909: "Je ne
crois plus au suecês dífinilif de ma
langue. Je la sacrifierai au français".

Mais encore une fois, e'est un dc-
voir pour les français surtout de ne
point douter de leur langue et Pon
peut rôpé-ter aii^si a ce sujei les justes
et severos paroles de Xovieow, repro-
duites par 

'M. Dauzat.
"Que les français travaillent à fairo

de leur langue 1'ldlome auxiliaire de
notre groupe de clvilisation, c'est leur
intêr.t et leur gloire. Mais ce qui con-
stitue leur devoir le plm; strict fl Pé-
gard de leur patrie, c'est au moins
de ne pas travailler il contreearrer ce
mouvement. II faut láissér les danois,
les polonais, les allemands être ospé-
rantisles, novolatinistes, etc. Los.fran-
çals ne devralent être que "francis-
tes", s'il est permis de forger ce bar-
barlsme."

Et M. Novlcow ajoute:
"Quand les français auront la piei-

ne conscicnce que leur langue peut
devenir Pidiome du groupe européen, |
quand ils auront Pardent déslr qu'-
elle le devienne, quand ils emploie-
ront tous leurs efforts pour attein-
dre ce but, les français ressentiront !
un "sursum corda", un ólan qui dêeu- '
plera leurs forces mentales. En effet, I
donner une langue cominun.e au grou-
pe européen, o''est travailler à son uni- |
té. Cest arracher les nations oceiden
tales aux divisions qui raientissent au
jourcPhui leurs progrès dans une me
sure immense, ç'est travailler íi orga- I
niser cette union juridiiiue des peuples I
qui será le couronnement de la civili- jsation humaine.. I

Quelle plus. magniÇique perspective!
Quelle plus noble misslon peut se don- !
ner un peuple, surtout quand il a la.j
claire conscience qu'il y tend par Ia I
seule force de la sympathie et qü-ll |
peut la réaliser sans verser une goutte !
de sahg et sans faire répanilfé une ''
seule larme!

JACQUES PAT1N.

.~~f "T .— ' " — -íim-_______. _________________________¦ • ____ i_-_-r___^_.-.

de ,e?gotos dos predios e cc.rtiça, ]
relativos ao Io semestre do corren-1
te atmo; de 12-.583i.joo, a Azevedo | f
.sives 81 C, de fornecimentos á l£s-
trada de Ferro Rio d'Ouro, em abril
ultimo: de 5:5555200, a Leuziiiger
& C, idem. ao ministério da fazen-
da, em junho ultimo; de 2:6io$fioo,
a diversos, idem, ao da agricultura,
no corrente anno; de 12:252$, á di-
verso?, -idi:ni, idem. idem, e de
S:ooi¥475, a diversos, idem, á Co-
lonia Corre-cional dos Dois Rios,
eni abril ultimo.

Só serão intendidas us rcelitnnicõct
«los -Srs. assisiiinitcs que indicarem
o numero do suas iissíictiuturns.

—Que é um crime sensacional ?
—E' uma espécie de puzzlc. (llie per-

mitto o bom intencionado exercício da sa-
Ejàcidade investigadora de toda a g.ntc.
menos a das autoridades «pie fazem o in-

querito.
Quando é que um crime se torna

sensacional ?
' 

Quando as autoridades encarregadas
de o esclarecer gastam tanto tompo, que
o publico, depois de ter sentido o horror,
a curiosidade mais intensa e todas as aii-
cias do justiça, acaba por ter a sensação
do cansaço.

—Quem é o heróe de um crime sonsa-
eional ?

—Actualmente, os crimes sonsacionaos
têm muitos heróes. Os mais vagos auxi-
liarcs da policia, encarregados das mais
vagas pesquizas, são Hêróds que benevò-
lamente so deixam photosraphar, para
que a posteridade os contemple.

—Qiie é o inquérito de um crime sou-
saeional ?

E' uma pandejn, uma trapalhada,
cm (|uc a lógica ó a primeira a ficar ver-
dadeiramente incomimmicavel. Em um

inquérito policial, a lógica é quasi sempre
suspeita.

—Por quê?
—Porque, em jreral, são 03 criuiino-

sos os- que melhor se servem delia, para
desorientar a policia.

—Que é um assassino?
—Pelo moderno? ¦•
—Sim.
—E' um individuo que faz uni seguro

importante cm favor da familia, com a
vida... dos outros,

—Expliquc-sc.
—Todo leva a crer que, de hoje para o

futuro, o,s assassinos só confessarão os
seus crimes,' depois de lhes terem garan-
tido uma boa ronda vitalícia para as re-
spictivas familias."

—De quem obterão essa renda?
—Da grandeza d'alma dos próximos

parentes das victimas.
—Quo papel fica reservado nossa novi-

dado á justiça?
—O de... embrulho.
—Esse meio do obter a confissão dos

assassinos, é ou não uma conquista do
progresFo?

—E' porque dá á vos da consciência
dos patifes 11111-valor que cila até agora
não tinha.

—Quo é unia boa pista. ?
—E' uma coisa que se despreza. ¦
—Que c uma falsa pista?

i —E' unia coisi que so segue obstinada-
mente, com os olhos fechados.
' —Que é um testamento?

—E' uma bagatclla que não deve merc-
cer a attenção de espíritos ponderados. E'
um sopro, um nada. As palavras vôain, os
oscriptos ficam. O testamento é o unico
escripto que não fica, porque ó o unico
que " vòa ".

—Como se devo proceder para a des-
coberta dos criminosos

—Antigamente; piocurava-sc saber a
quem o crime podia interessar, hojo pro-
cede-se inversnínentc. procura-se saber a
quem ó que o crime prejudica.

—Que é a opinião publica?
—üizia-se quo ora a voz dc Deus, mas

agora, como a religião está separada do
Estado, parece quo é apenas... uma voz
110 deserto.

—Estou plenamente satisfeito!
J. M.
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O delegado fiscal no Estado da' Ba-
liia vai ser autorizado ,pe!o Sr. mi-
nistro da fazenda, cc.nfor.tne solicitou
ao da viaqão, a designar um funecio-
nario para representar a Jazonda na-
eional na tomada dc contas tlri mm-
panhia cessionária das Docas do Por-
to daquelle Estado.

O auxiliar de escripta da Inipren-
sa Nacional João Ignacio tle Oliveira j
(lassou a ter exercicio na directoria
cio gabinete do Thesouro Nacional.

UM JUSTO IHíFEiUMKiNT.)
-O Banco Nacional Ultramarino,

apesar de só recentemente ter appa-
rc-eido na praça a disputar o mercado 1
das trahsacqõés bancarias, .cm breve |
se impoz a. confiança do commercio
e d'ahl, haver tão depressa ganho a
posição de vantagem em que hoje se
acha, de par com as- mais antigas
instituições que operam no Rio de Ja-
neiro.

líecentemente, como um oorollario
natural desse rápido desenvolvimento,' o banco pretendeu completar os ser-

! viços a seu cargo a para tal fim so-
I licitou do governo da Republica a
i necessária autorização para crear
| uma secção de contas correntes 11-
i mitadas, a juros de 4 %.

Deferido o requerimento, o banco
tem visto crescer diariamente o nu-
mero de seus deposltántes,—uma pro-
Va de confiança a que íuzem jus os
cincoenta annos de vida do Banco
Nacional Ultramarino, meio século de
existência norteada pelos principiosda mais absoluta honestidade e
rectidão.

Attendendo á solicitacjio do Sr. .pre-
feito do Districto Federal, o Sr. mi-
nistro da fazenda permittiu que os
escripturarios da recebedoria desta
caipital, Luiz da Silva Reis e Paulo
Martino, continuem a servir na Pre-
feitura até 31 de agosto próximo.

Por titulo de hontem, do Sr. minis-
tro da fazenda, foram nomeados :
José de Moraes Bello, ,para o lfigar de
collector das rendas federaes em São
Luiz de Quitunde, no Estado de Ala-
goas; Edgard Pedreira de Cerqueira,
agente fiscal dos impostos de con-
sumo na 21" circumscrápç.ão do Es-
tado da Bahia, .para idêntico logar na
10* circumscripção; Francisco Octa-
viatio Tanajura, para idêntico logar
na 21* circumscripção do mesmo Es-
tado. sendo exonerado Fioro Cavai-
canti do logar de collector das rendas
federaes em S. Luiz de Quitunde, no
Estado de Alagoas.

O director do gabinete do Thesou-
ro Nacional remetteu ao presidentedo Tribunal de Contas o processo re-
lativo á habilitação ao montepio civil
pretendido por D. Marcellina Mania
Francisca da Conceição c menores
Dulce. Demosthenes, Adelia c Nel-
son, viuva e filhos de Jeronymo José
de .Mello Junior. carteiro de 2* classe
da Directoria Geral dos Correios.

O Sr. Pinheiro Machado presidiu
ft sessão, a que compareceram 3!) es-
nadores.

Nem expediente, nem parocereü.
O Sr. Hosnholtz de Tetra pede 11

palavra para. justificar sua entrada
no Senado da P.epublica, depois de ac -
cusações que lho fizeram do ser des-
conhecido no Amazonas.

Não desejara levar o cansaço ao
Senado ; quor.ia dizer ao paiz que,
-niíiora avançado oin annos é neo-
plíyto em pi.litica. havia do iiorvlr ú
Nação naquelle romanso calmo e so-
oo-aili- com o mesmo calor pátrio-
tico, quiçá com a mesma energia de
outr'ora.

Contra sou gosto, em suinma.S. Ex.
0 «..brigado a se referir ils aceusacões
centra ello folias—aceusacões futeis,
mas perversas.

O orador diz que teve a honra dc
ser o demarrn.dor das nossas frontoi-
ras com «i Peru. Em l-STJ. depois dç
cálculos c estudos rigoroxuponU! fei-
tos sobre o-s trabalhos «le uma omn-
missão anterior, descobriu um erro
gravíssimo na ilernarcavãi- da ír,un •
loira goptonl-iphál, erro esse comTÇue
de boa íó concordou o góVérnó ini-
pecial, açoitando o resultado daquel-
les trabalhes. Depois do sou proteste
e de uma acalorada discussão com o
seu collega peruano, o •rador teve a
honra «le. vel-o ceder ti. evidencia,
sondo, assim, por S. Ex. reivindicada
para o Tirazil uma firea de alguns
millíáres de kilometros quadrados,
que. foram ánnèxádos ab I_stado do
Amazonas.

Fez muito mais.
S. Ex. conta que, em 1S71. abriu

ao ciTinmoicio o rio Javar.v Após tres
mozos o meio do navegação om cha-
lanas de fundo raso. S. Ex. conseguiu
osplórai' o rio até as suas níiãucntei
cru uma missão tanto mais espinho-
sa; quanto o orador, além dos outros
perigos; teve que combater com os
indios brayiós, Quo infestavam as
margens da poderosa corrente, bas-
tando dizer-se (pio (la comnii-sãò quo
chefiava nada menos dc -7 foram i-.i-
victimas. a èoiitar ehti'0 ellas seu ir-
mão c Hocrotario. Peram dois mil ki-
Iofnbtr.ua il<; seringue:) por S. Ex. des-
cobertos, para sereni logo explorados
petas ondas de aventureiros ciue o
procodoruni.

Podo desculpas da narrativa do
seus serviços, Alas, fi. Ex. não podia
esquivar-se dáffúóllé -Jever. Flumi-
nense, sem raizes na política de
Amazonas, linha S. !•!>:. necessidade
de dizer aquellas palavras, mesmo
em honra da casa c dò grande o fu-
turoso Estado de Amazonas, que se
honra em representar.

Na ordem do dia foi anprovada,
em „" discussão, a proposição da Ca-
mara dos Deputados autorizando o
presidente da Republica a abrir, pelo
ministério da fazenda, o credito ea-
pecial de 19:900¥.9fi,-pura pagamen-
to ao general Braz A bra nte.., om vir-
tude de sentença judiciaria.

Não se reuniu a commissão do fi-
nanÇas.

CÂMARA
A' hora regimental, o Sr. Sabinc

Barroso abriu a sessão, sendo lida c-
approvada, sem debate, a acta ante-
rior.

O oxpeditiit. copm.-.i «io um re-
querimonU dt X) A^«lt»_» üv.urte Pi-
mente', pedindo lfi; a ?•¦: *•-•! e de
um nfJioio do in. i-terl'. «ia guerra,
subii.oilendo íí _•¦ : .«Wi va.;?,•• da Ca-
mara o requerin.;.-:•(.- en- qae os nu-
ditores Dias Pi «vi; „ Francisco de
Almeida iieden.. <j 1 ;.gi^men' ¦ do réis
21:00OSOOO.

HECIxAMAÇAO CONTRA O SER-
VIÇO DA 1MPR HN SA NA CIONAI.

O Sr. Pedro Lago pediu providen-
cias ã mesa no sentida de fazer scien-
te ao director da Imprensa Nacional
que o "Diário Officiai". nã. chega íis
mãos dos deputados cedo, difficul-
tando-lhes, assim, o estudo da ordcir
do dia.

O presidente promette' providen-
ciar a respeito.'

POLÍTICA DA BAHIA —OS SRS.
JOSÉ BEZERRA E FLORES DA
CUNHA AZEDAM A DISCUSSÃO

Na hora do expediente, o Sr. Ar-
lindo Leone tratou, mais uma vez/
das demissões que o governo federal
tem feito no Estado da Bahia.

Disse que funecionarios públicos
tem sido violentamente despojados
dos seus cargoo

Os actos quo .It.,-., o;i" «iespotl-
cos, porque ...iiu-roõei'! <ui_ ditames
da loi os capricho.-, üe uma facção
politica, e tyranhioos porque consti-
tuem um atteuü-.^o nos direitos dos
funecionarios.

Cita diversas derr ;sões do fun-
ccionarios zelosos e .ê o accórdão do
Supremo Tribunal sobre a demissão
do collectores e fiscaes do impostos
de consumo, para dizer que, mais
tarde, o Thesouro terá. de, em cum-
primento de sontenças, despender
grandes quantias.

Diz depois que a nomeação do co-
ronel Pedra para commandante de
um batalhão do exercito, com para-
da na Bahia, é o cartel do desafio

1 tirado ao governador Seabra, por-
(iianto esse coronel 6 inimigo pessoal
íeolarado do detentor do podei- na
lahia.

Mas, se o governo manda um
itiiiiigo, deixa, um amigo, o Sr. So-
:e;-o de • Menezes,* apartoia o Sr. Ni-
,.u:ior.

Chovem outros apartes.
O orador, depc-is de outros ataques

ao .ío-.Vítuv 'fedi>ral, senta-se. ¦-
I,nim"dia|iimonto o Sr. Joaquim Pi-

.ms do Carvalho levanta-se e declara
pie, solidário com o governo do ma-
•oebfl ' Hovmes, não podia deixar de
[Jr- .testar; onorgic-iimente, contra •¦ .os
ataques do seu illuatrado collega de
auiic-ula. '

O Sr; José . Bozcrra interrompe o
jradfjr cem o seguinte aparte: V. Ex.
I i/ia iviiiíhciar¦ o mandato, porquan-

to, eleito poloí';partido quo apoia
actualmente; o Sr. Seabra, desligou-
.0 rloÀlo para apoiar o governo da
D/hlãci.

V. Ex., grita o Sr. Flores «la
Cunha, é qucin devo renunciar.

-T.Mcnm-sc apartós viMentos.
\'. Ex. foi eleito pelo Sr. Rosa e"iilva,; vivondu sempre seguro á sua

rubuclijhà,; .^
- F."í)i!so, riHruca o Sr. José Bo-

zorriu WKx., ..tliriirlndo-sc ao Sr. Flo-
¦es, íó capata^:-.dti_.Sr,'i P.inheiro Ma-
¦óhaclo.- ; ., -"-'.*_'..v. i ¦*

.\ í.-iltória. foi íohsurdecedornV
Os-Srs' Plciits. Jcla Cunha' c Josc"

l_o.ip.rta clialtígavciin asperamente.
Sprèpacíòs es ânimos, o Sr, Pires

.1-,. Onállio hi'«terioii o que so deu
nn Bahia antes o depois da subida do
Sr. Seabra ao pódor, e disse que, por
um dever de lealdade, ficou ao lado
<io Sr. Pinheiro, agora na scisão do
1"\ K. ('.

Homom do caracter e dc vontade7
icii.li. do prest.;.i- eontas somente ao
eleitorado ihdepondérité quo o olo-
ir«'i_T. tipòia incondicionalmente o go-
vornõ do iriareçhaj Hermes e ostra-
lihn ciue os um.-; collegas de bancada
iiilp õ façam, elle? aos quaes o ma-
.-c-chal sempre dispensou apoio e
consideração.

CÓDIGO CIVIL —RENUNCIA DE
mt DOS iMESíBROS DA COM-
MISSÃO DOS 21
rassando-se á ordem do dia, b Sr.

Juvenal Lainnrtinc, falando pela or-
^.lom. roiiiinoieu o logar cie membro
da conimis.são dos 21, por ter sido
oleitò .-ei: rota rie da.mesa.

A -'ahiara ao.c-ltou a renuncia e o
presldento designou para substitüil-o

. ür. AtígllStO ATentelro.
Km soguii!;;. :, naunciada a vota-• .ít<> da _« parte da omeiída 11. 3ü7, os

Srs. pires de Carvalho e Cunha Ma-
chado falaram, o primeiro.— comba-
(ondo a emenda o o segundo — de-
íendotKio-a.

Éssq 3a parte da emenda n. 3G7
teve parecer contrario da maioria da
oommissão, mas, aceito o requeri-
monto do Sr. Maximiano de Figuei-
rodo para que a votação fosse 

"feita
por partos, esse parecer, foi modifi-
cado, na sessão de ante-hontem, pelo
rolàtor geral, opinando pela appro-
vação da emenda na ' referida 3"
porte,

Sendo verificada a votação, a re-
queiiinonto do Sr. Campos França,
ooiistateu-sR não haver numero, poisestavam presentes aponas 85 depu-lados.

A's 4 horas foi levantada a sessão.
L—.^.---,. , . .____.

Não deixem do. asslgnar o PA17,
liara terem direito n receber mensal-.K-iile EKEOANClASi uma icvlsl.
Itic «• um cm imto.

¦ ' ' ¦ ¦ ¦ ¦ 

Pelo Sr. ministro da fazenda foi
declarado sem effeito o seu acto de
30 do corrente, pelo qual foi nomeado
Francisco Octavia.no Tanajura parao logar de agente fiscal dos impostos
Ie consumo ua 10o circumscripção do
listado da Bahia.

liXECANOíAS será o IhíIIo premiomensal nos assinantes «lo PAIZ.

O Sr. ministro da fazenda conce-
• leu as seguintes licenças : de tres
mezes ao auxiliar de escripta da Im-
jironsa Nacional, Antônio Cesario de
Faria Alvim Filho, e de seis mezes ao
escrivão da collectoria das rendas fe-
deraes em Nova Friburgo, Álvaro de
-Moura e Mello.

Pagam-se hoje c amanhã , na Cai-
xa de Amortização, os juros de apo-
lices dn divida publica, relativos ao
i" semestre de [913, somente aos
possuidores dá letra T.

Mediante termo de responsabili-
dade. o Sr. ministro da fazenda con-
cedeu á Société Anonvme du G.-u
isenção de direitos para o material
destinado aos seus serviços, confor-
me requereu.

O director do gabinete do Sr. mi-
nistro da fazenda requisitou do in-
speotòr da Alfândega desta capital
os auxiliares da. rcapatazia Deoclc-
ciano Francisco ' Pereira e loséChristovão Machado 

' 
Lima. paraservirem cm sua directoria.

A' sessão de hontem, presidida pelo
Sr. Ozorio de Almeida, comparece-
ram 12 intendentes.

Approvadas as acta. da sessão de
8 e da reunião dc 9 do corrente, foi
lido e a imprimir um .parecer da com-
•missão dc policia, abrindo o credito
especial ide 2:000.$ para o pagamento
de uma conta do Dr. M. Clemente
do Rego .Barros.

Na ordem do dia foram approva-
dos : •

Em 1" discussão, o projecto n. 70,
de 1913, autorizando o prefeito a
conceder a F.rico Alves Salgado, ou
empreza que organizar, o direito de
construcção, exploração uso e gozo,
jpor 50 annos, de uma estrada dc fer-
ro carril electrica elevada, com o tra-
çado que menciona c .mediante as
condições, que estabelece;

Em 2" discussão, o projecto 11. 69,
de 1913, autorizando o prefeito a
mandar contar, somente para os ef-
feitos da ,'i.posentação, ao engenheiro
da directoria geral de obras e via-
ção da Prefeitura, Eduardo de Alva-
renga Peixoto, o tempo' de serviço
que menciona. (Emenda destacada do
projecto 11. 31, de 1913);

Em 1" 'discussão, o projecto .n. 55,
de 1913, autorizando o prefeito a
mandar contar, para os effeitos da
aposentação, ao fiscal de inflammá-
veis, Pedro José de Oliveira, o tempo
de serviço que menciona;

Em 2" discussão, o projecto n. m,
de 1912, autorizando o prefeito a 're-
modelar e ampliar os serviços de as-
sistencia publica, de accordo tom as
condições que estabelece.

Levantou-se a sessão ás 2 horas e
40 minutos.

Assl;.;oui. o PAIZ é ter mensalmente
o premio iidnili'hvci ile receber ELI.-
(JANCIAS, uma tindit revista.

Em resposta ao officio do í° se-
cretario do Senado Federal que
acompanhou a mensagem solicitando
informações sobre o projecto da Ca-
mara dos Deputados, ri; 269 fí, de
1909, qinj estabelece favores e obn-
gações para os navios estrangeiros
de commercio, a vapor eu a v<zh,
que frequentem os portos do Brazil,
o Sr. ministro dá fazenda communi-
cou-lhe que não é oppontuna a atl-
opção do referido projecto, pois
agora varias disposições já existen-
!es em nossa legislação, o projecto
contém outros que não consultam o
interesse publico, conforme se vc-
ri fica das informações prestadas pe-
la directoria da receita publica que
llie rèiiietfe juntamente com as
prestadas pelos niiniJterios da mari-
nha, justiça, agriculittr.i e viação

A nsslaniitiiiii «lo l'ATZ «lá direi»'
1» ELEGÂNCIAS, um primor dc arte

oi-
da

do
A

A FíBHEJMiREU
O DIRECTOR Cr!'I5l\Tj DF, SAUDE

PUBLICA EMPENHA A SUA PA-
LAVRA DE <JU1. O RIO NÃO TE-
RA' EPIDEMIA.

O illustre Dr. Carlos Seidl manda-
nos a seguinte coinmiinicação de to-
do niodo tranquilizadora:

"A directoria de saude publica ga-
rante á população- nacional c estran-
geira do Rio de Janeiro que não se
dárâ, epidemia de febre amarela nes-
ta-capital. Apparelhada como está, po-
dera, cireumscrever e anniqullar qual-
quer foco, que se venha a formar, em
razão da facilidade de importação de
casos incubados vindos do norte, es-
pecialmente da Bahia. A vigilância
medica a que tem feito submetter os
passageiros de procedências suspeitas,

! têm sido infelizmente burlada, porque
í as residências nãò são fornecidas com
I fidelidade pelos próprios passageiros.
j A directoria de saude não teve co-
; nhecimento do caso da rua Conde de

Baeppnjly cuja suspeição foi attribul-
da em artigos da Imprensa da. tarde
de hoje, ao professor Miguel Pereira.

I Dos dois casos fataes da praça do
j Engenho Novo, teve conhecimento na
| tarde do dia 7 e na noite desse mesmo

dia tomou as providencias necessárias
que continuarão.

O que a directoria de saude publica
pede Instantemente, na emergência

| presente, aos Srs. clínicos especial-
| mente, é que o menor easo febril e a' mais leve suspeita sejam levados ao
I conhecimento ou á inspectoria dos
serviços de prophylaxia, ou âs delega-
cias de saude."

Assisnar o PAT7, «"> ter mensalmente
o premio nilmlmvc] de receber EMC
«i.VNCIAS. umn linda revista.

O director chefe do gabinete do
Sr. ministro da fazenda rcconimen-
dou ao delegado fisca.l 110 Estado de
Minas prestar informações mais po-sitivas sobre á petição do 2° escri.ptu-
rario daquela delegacia, bacharel

| Raymundo Levy Neves, solicita.ndo
pagamento de ajuda de custo pela

O director do gabinete do Sr. mi-
nistro da fazenda transmk.tiu ao in-
spector da Alfândega do Rio dc Ja-
neiro o officio em que o inspector
da de Porto Alegre diz parecer con-
venif:iitc redobrar-se a aittençâo na
aduana dessa capital sobre o trans-
porto de inimisranles, á custa da fa-
zenda e exaine em suas bagagens
nara ali destinadas, porquanto acon-
rece chegarem com immigrántes pes-
soas já domiciliadas no Estado, tra-
zendo mercadorias para consumo.

—-.., , m— ...-¦¦.¦. 1 -

0 Sr. ministro da fazenda dcvol-
veu ao seu collega da viação, o pro-
cesso transmittido com o seu aviso
n .2.105. solicitando pagamento a
Haupt & C. por fornecimentos fei-
tos á Estrada dc Ferro Centrai do
Brazil, o qual não póde ser effectua-
do por in.ufficiencia do saldo exis-
tente no credito aberto pelo decreto
11 9.528, de 24 de abril do anno pas-sado.

A assfgmitnra «lo PAIZ «lá direito «
ELEGÂNCIAS, um primor dn pite.

Accusando o recebimento do avi-
so dc seu collega da guerra quéacompanhou o processo de divida de
exercicios findos, na importância de
60:000$, de que se julgam credores
cs do barão dc Itaquatia, provenien-
te da apropriação de gado, por par-
te das forças federaes que operam
cm SanfAnna do Livramento, no
Kio Grande do Sul, por oecasião da
revolução havida cm 1894, o Sr. mi-
nistro da fazenda communicou-lhc
que, attendendo a que não ficou pro-
vado nem o numero exacto, nem o
justo valor das rezes 'abatidas, o pa-
gamento so poderá ser effectuado á
vista da sentença judiciaria, confor-
me despacho proferido cm 27 dc
janeiro de .1911, dò qual os interes-
sados pediram reconsideração, em
requerimento de 2 do mez subse-
quente, e que foi mantido por acto
de 22 do mez findo.

— 1—.

\* iisvlglllltuíiis «Io "Fni/." podem
ser tomadas cin qualquer época, ter-
mibnndo sempre em SI «le março. 30
«Io junho, 30 de setembro c 31 de de-
zcmlirò.

' Por despacho de hontem, o pre-sidente do Tribunal de Contas orde-
nou o registro dos seguintes paga-
mentos:

De 2:348:21^891, a Rio dc j|a-
neiro City Improvemcnts, de taxas
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Summario: — Montevidéo — t7nia
dade na qua) se entra pela portacozinlia — Primeiras impressões
O ante-porto — As calles du orla
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Jardim Zoológico — Os balneários de
Pocilos, Ramirâs c Capurro — O ce-
miterio do Biicès — (.'»!« sentença so-
bre um tuii-.ulo — 0 monumento aos

. heróes de Mónfé Casei-os — A cathe-
dral — Edilieios notáveis — De como
se toma café, no Rio da Prata — Águas
milieraes itriiyuaytis — Disciplina so-
ciai — A questão do dia — O merca-
do — Coisas que se não vêem uo Bra-
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blica — A inietlccliialidade iirmjiiaya
Homens e livros.

Quatro horas dn tarde. Dcscmbara-
çado o Saturno das visitas dá pragmática,

tos passageiros, ávidos de conhecer a ra-
pitai uruguaya, assaltam lis lanchas e os
botes auiomov.-is, que, cinco minutos de-

j pois. atracam junto a escada que dá ac-
cessso ao cáes do porto. Eiitra-se cm
Montevidéo, pela porta da cozinha. A
sala de visitas fica mais além. A primei-ra impressão é francamente desagrada-
vel. Ruas c ruellas velhíssimas bordam
a orla do cáes,. 110 ponto de desembarque.
Lfinbra o antigo bairro da Saude, no Rio
de Janeiro, com os seus trapiches im-
mundos e os seus armazéns seculares.

Deixando á esquerda o grande edifi-
cio da alfândega, entra-se nas calles 25
de Agosto, Piedadesj Cerrito, -5 de Maio
c tranversaes como Colon, Zabala, Mis-
siones, Trinta y Trez e Ituzaingó. Na
esquina da Colon com 25 dc Agosto vê-
se o bello edificio do Hotel dei Globo,
onde ,se hospedam muitos brazüi.-iros.
Até ahi a impressão ainda não mudou
muito. Mas tr.iusforina-se, de repente, á
entrada da calei Sarandy e das praças
Coni|.tución c liKlependi.ncia. Estli-|;e
ria sala de visitas. A cozinha, por onde
se entra, já ficou distante. Os bonds ele-
ctricos. Esses vehiculos são confortáveis
e elegantes.

Os nossos correriam envergonhados, se
os vissem.

Entra-se nelles pela face posterior. As
latera.s são envidraçadas, abrigando, as-
sim os passageiros da chuva ou da poei- ,
ra. Bancos estofados para duas pessoas,
c Um longo corredor por onde transitam
o conduetor e o fiscal, que, de instante
a instante, vem marcar et boleto. Ordem,
asseio, rapidez e commodidade. São to-
dos providos de limpa-trilhos.

Os do Kio são incommodos e anti-es-
tliicos, com bancos para quatro e cineo
pessoas, que se atropellam, que se pisam
e_ que se empurram, abrutalhadamente.
Em todo o caso já é um progresso; eni
vista dos bonds dc tracção animada, que,
lia pouco mais de dois annos, serviam
esta grande cidade de província, que é o
Rio de Janeiro. Não se vê em Montcvi-
déo, o que se vc nos bonds da linha de
Botafogo: motorneiros á paisana, com
chapéo inolle á cabeça, uma verdadeira
indecência. Nada custara á companhia
distribuir bonets aos seus motorneiros,
sob desconto.

Seria niai. esthctico. Esse melhora-
mento poderia ser agora introduzido, com
a inauguração dos novos carros, por si-
gnal que feios e pesadões. Já é tempo
de dar á capital do Brazil um melhor
serviço de transportes urbanos.

Por que não se introduzem no Rio os
bonds dc dois andares, tão necessários em
Mina cidade quente como a nossa?

Porto Alegre já os possue. Imitemos
Porto Alegre, como já imitámos S. Paulo.

Façamos de uma capital, aindj% pro-vinciana, uma das primeiras capitais do
mundo. Com quatro centésimos (centoe poucos réis), vai-se da Aduana a Po-
çitos ou a Ramircz, nos extremos da ci-

commissão que exerceu em ,908, no WÍ^%eW?M^eWWÍmunicípio de Diamantina., no mesmo ' da primeira. Mas a culpa dessa extorsão
Estado.

Só iiccil.-inios tissisimturas mensaes
pnra o Districto Federa].

Temos que manifestar, ainda uma
vez, a nossa gratidão ao optimo ser-
viço da assistência publica munici-
pai.

Hontem, quasi â, meia noite, um
nosso companheiro das officinas dos-
ta folba foi victima de um accidente
que requereu a presença da assisten-
cia. Essa. solicitada a sua presença
polo telephone, immediatamente com-
pareceu, dispensando o medico qu.
veiu lia aüto-àrnrjúlariõla ao ferido,
carinhosamente, os cuidados e os
curativos quo ello necessitava.

Não conseguimos saber o nome do
facultativo que nos prestou tão assi-
rjnalado obséquio. Aqui ficam, po-
rém, reiterados, os agradecimentos
<iue lhe apresentamos oralmente.

Não deixem «le asslgnar o PAIZ,
pnra terem «lirelto n receber mensal-
mente F.IjFCANCIAS, uma revista que
é um encunto.

não é das nossas companhias de bonds,
mas dos nossos prefeitos, que não curam
dos interesses da população, entregue,
eternamente, á ganância dos capitães es-
trangeiros. 0 nosso transito urbano po-dena ser melhor, se 03 homens do go-verno municipal andassem dc bond, ao
envez de viajarem em ricos automóveis...
otliciaes.

Deixemos os tramwavs.

Estiveram hontem no gabinete do
Sr. ministro da fazenda, os senado-
r-es José Murtinho, Araujo Góes,
Luiz Vianna, Raymundo de Miranda,
José Euzebio; deputados Evaristo do
Amaral, Nabuco de Gouveia, Costa
Rodrigues, Luciano Pereira, Deraldo
Dias e Estevão Marcellino, e os Drs.
Sampaio Correia, F. Valladares,Hen-
rique Borges, Ca.rneiro Leão, Vieira
Souto, coronel Crescentino de Carva-
lho, Silva Prado, J. Lacerda e Pedro
Pernambuco.

1LKIC0.-:S KM P£BN\HBI)CU
Realizaram-se hontem em Pernam

buco as eleições para prefeitos e con
selheiros municipaes.

.Pelos telegrammas hontem publi-
ca-dos na "Tribuna", verifica-se que
o governo pernambucano para con-
sepruir victoria, espalhou o terror por
toda parte.distríbuindo destacamentos
pelos municípios, commisaionando
officiaes do exercito e da policia, para
completo exito de seus planos.

Mesmo assim o Sr. Dantas Barreto
não conseguiu tudo quanto quiz.

No municipio do Cabo, em que rc-
side o deputado Lourenco de Sil, o
partido republicano conservador, ape-
sar da enorme pressão policial e com-
pleta demissão de seus amigos d'all,
venceu a chapa "dantista" 

por 13
votos, como se vê pelo telegramma
abaixo:'"Deputado Lourenco Sú.—Rio—Xo
Cabo, os conservadores tiveram 250
votos e os dantistas 243. Saudações—
Caldas."

Só serão Rttendidas a.s reclamações
dos Srs. nsáignifn.ès que iudiciircm
o numero de suas nsslsrnutüras.

O Sr. ministro da viação, em re-
sposta ao aviso de seu collega do in-
terior, reclamando, em nome do cor-
reio hespanhol, noticias de um regis-
trado, communicou cjue o mesmo, que
tem o n. 172, já foi entregue e que o
recibo já foi enviado para Madrid,
cm 29 de maio ultimo.

Só aceitamos nssigmitíiriis mcníncj
pnra o Dlslriclo Federal.

. . Aqui está _
calle Sarandy, asphaltacla, com predio»riquíssimos, grandes casas dè modas, ai-
fáilitayiii.j livrarias, joalherias e reda-
cções de jornaes. Um pouco adiante, con-
imitando pela mesma calle, entra-sc ria
vasta praça da Independência. Notável
movimento de pessoas e vehiculos. E'
ajardinada. Em cada angulo um "vigilan-
te" dirige o transito das carruagens. Pou-
cos ainomovicis. Domina o carro de praça.Por estar a cidade edificada sobre um
promontorio alongado, em qualquer rua
çrá que se esteja, vêem-se as águas do
estuário, quer olhando á direita, quer á
esquerda. As ruas centraes são geralmenteestreita?; como Cerrito, Bartolóriiêu Mi-
tre, Uruguay e outras. As lâmpadas de
arco que {Iluminam as vias publicas são
suspensas segundo o plano vertical que
passa pelo eixo dellas, tal,qual como se
fez aqui, nas ruas Gonçalves Dias, Ouvi-
dor e varias outras.

Os montevideanos divòrtcm-se. Ha ali
bastante vida nocturna. Os theatros rc-
gorgitam, taes como o Solis, o Urquiza,
o Cibils, o Dezoito dc Julho, o Nacional,
o Casino, o Polytheama, o Royal, o Coli-
seu Florida e o Colon.

A imprensa é representada pelos se-
guintes jornaes diários: El Syglo, o Dia-
rio dei Plata, El Bien, El 

'fiempo. 
El

Dia, La Democracia. El Telégrafo Mari-
limo, Ln Itália ai Plata, La Razon c The
Montevidéo Times. Cada exemplar custa
quatro centésimos (128 réis brazileiros).

A calle Sarandy, 110 trecho comprelicn-
dido entre as praças Constitucion c In-
dependência, é o passeio da moda, das
4 ás 7 da tarde.

Ali se encontra a fina flor da sociedade
montevideana. Homens, trajados á curo-
péa, "ninas" de uma formosura espanto-
sa. que passam derramando, na rja illu-
minada, a graça do seu sorriso e o brilho

f^ps seus grandes olhos, negros e profun-dos. As mulheres orientacs são de uma
belleza lendária. No dizer de alguns
viajantes, só têm ri\»;s, nas filhas do
paiz dos Araticanos. MontevidfB dispõe de
grandes e luxuosos boteis. Em nenhum
delles se almoça antes do meio-dia, ou
se janta antes das 6 iJ2 horas. E' u.o da
terra.

No Paraguay é peior. A's 7 i|_ da noite
procurei jantar nos boteis de Assumpção
cnão o consegui. Ali se janta das 8 em
diante. . Nos botequins da capital uru-
guaya só se usam guardanapos de papel,mais hygienicos ê mais modernos. No Rio
é ainda uma novidade. Em todas as bar-
bearias, os barbeiros trajam longos guar-
da-p.is dc brim pardo. Da mesma fôrma
os engraxates, nos salões especiaes de
engraxar botinas. Aqui os nossos engra-
Nates temam as portas dos cafés c dos
restaurantes. E' primitivo. Essas peque-
nas coisas de que me estou oecupando pa-
rece, á primeira vista, que nenhum valor
têm. Entretanto, a meu ver, servem ellas
para pôr cm evidencia o quanto estamos
distanciados, a certos respeitos, dos povos
platinos, tão jovens como nós outros. E'
que lá nio existe esse retrogrado senti-
mento de nativismo, que c o expoente dos
povos de cultura incompleta. Lá é o es-
traiígéirò, o capital estrangeiro e a civi-
lização estrangeira, que são recebidos de
braços abertos, emquanto que nós, bar-
baros de solirecasaca e cartola, com 3G0 á
sombra, olhamos o estrangeiro e o ouro
estrangeiro, por cima dos honibros.

A civilização social, material e eco-
nomica do lirazil tem um atrazo de 50
annos. relativamente á civilização geral
dos povos platinos; Quem quizer conhecer
dessa triste verdade, vá ao Rio da Prata,
Sc . que t 111 ullios para ver muita coisa.
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que passa despercebida da maioria dos
homens.

As ruas e avenidas de Montevidéo são
arborizadas a platanos e outras arvores
dc clima frio.

No outono perdem a folhagem, Como
tão tristes as arvores da capital uru-
guaya I Faltam-lhes a belleza, o porte, a
magestade e o verde perpetuo das arvores
nrazilciras. As da avenida Dezoito de

Íulio 
lá estão com as suas folhas amarei-

ss que os ventos do estuário atiram sobre
D calçada. Da mesma fónna as da Aveni-
da Brazil, que é muito bella, c que sendo
uma homenagem ao nosso paiz, fala agra-
davclmente ao coração dos braziieiros quoft visitam. São lindos as arrabaldes mari-
limos, onde ficam os balneários de Poci-
tos, Ramirez e Capurro. São estabeleci-
mentos de primeira ordem. Ali veraneam
as mais ricas familias argentinas (que
bem poderiam veranear em Petropolis,
riierezopolis, Friburgo ou em Guarujá,
se houvesse no Rio da Prata reclamos,
tlesse sentido) e muitas do interior do
Uruguay Nesses balneários ha hotéis
magníficos, restaurantes, bars, musica e
jogos infantis.

_.-vs noites de terças, quintas e domingos
são as noites da moda em Pocitos, na
época do estio.

Ramirez, :io sul da cidade, é tambem
uma linda praia de banhos, onde ás quar-tas e domingos sc reúne a melhor socie-
dade. Capurro, entre Bella Vista e Paso
dei Molino, e a mais recente das praias dc-
banhos dc Montevidéo. O seu balneário é
luxuoso, com os sãus excellentes liou-is,
bars, etc.,; clc. Ha ali concertos aos do-
tningòs,- á tarde. Em qualquer desses tres
balneários pagam-se de»,centésimos (340
réis) por banho, com direito á casita. Es-
ta é um pequeno chálêt de madeira, as-
scnlc sobre um carro dc duas rorlas, tira-
do por. um muar. O carro vae até a beira
da praia, onde recebe o banhista, que de-
pois de vestido dentro da casita, é con-
dlízido á calçada. Esse processo, aliás,

. adoptado em varias praias de banhos da
Europa, não me pareceu'dos melhores.

Talvez fóra preferível construir, no
próprio balneário, pequenos quartos de
madeira, onde os banhistas mudassem de
roupa. Depois dos arrabaldes marítimos,

, um dos mais deliciosos passeios dc Mon-
tevidío é o Jardim Zoológico, cm Villa
Dolores. E' dc propriedade .particular.
Eslá aberto ao publico de 1 ás 7 da tarde.
Cada pessoa' para visitai-o, paga dez een-
tx.-siin.jsi A's quintas-feiras é grátis. Além
da variedade- de animaes, o visitante ad-
mira a belleza dc algumas arvores do• jardim, as suas cascatas, as suas estatuas
de mármore, os seus lagos, com embar-
cações pequeninas, os seus repuxos e as
suas flores. Como doe ver o Jardim Zo-
ologico di Montevidéo, c lembrar o quee o do Rio dc Janeiro, positivamente uma
vergonha. Do de Buenos Aires falarei
depois, resultando ainda mais a inutilida-
de do nosso.

Deixando Villa Dolores, fui visitar o
çemiteSio do fiuceo, situado á beira do
estuário, com os seus cjprcstes e as suas
casu.irinas debruçadas sobre a brancura
dos mármores. Dali se descortina o mar
alto, ao longe. Sobre .1 lapide de um
túmulo esta sentença: — "Lo mismo quelas águas vuelvcn á Ia mar, lo que nace de
la tierra vuelve a su seno".

Nesta triste necropole, como todas as
nrcropnl.es, um monumento, dentre os
mais. chamou a minha attenção: foi o dos
hrroes de Monte Caseros. O leitor conhe-
cc a batalha de Monte Caseros (1852), na
qual lomar.-im parte o exercito de Rosas
e as trop;...'; "brazileiras alliadas ás orien-
taes r ás argentinas, ao mando do generalLniuizn. Ella foi o oecciso da tyrannia do
celebre dictador de Buenos Aires, que, fo-
ragido A bordo de uma fragata ingleza,
acabou os seus dias na Inglaterra (1875).O.s uruguayos, que tão alto .papel re-
presentaram nessa memorável batalha,
renderam naquelle -sumptiioiio monumento
que eu linha diante do.s meus olhos omais justo dos preitos aos lieroes patri-cios.

_ Montevidéo'- tem ainda oulros cemite-,
rios, como o Central, 110 bairro de Patcr-
mo, o dos inglezes, e o recentemente con-
struido, defronte do do Bncco.

A catbc.lral, á praça Constilucion, c
um monumento digno dc ser visitado, pe-Ins suas ornamentações interiores -t- osseus altares soberbos.

Em frente, a Camara dos Deputados, de
soinenos belleza, como o próprio paláciodo governo. Um pouco além o Club Uru-
guay, um dos mais bellos edifícios da
cidade; o Club Inglez e a Chefatura de
Policia.

A praça da Liberdade, ao centro da
avenida 18 dc Julio, é monumental. Nella
se levanta a estatua da Liberdade. Ao la-
do vêem-se o Atbencu de Montevidéo, o
Museu Pedagógico e o Instituto Normal
de Senhorilcs.

A praça da Independência é o coração
da capital uruguaya. Ali se encontram o
palácio do governo, o Hotel dc Hespanha,
e o Esplendido Hotel, dois estabelecimen-
tos de primeira ordem. Ao ílanco esquer-
do deste ultimo o Theatro Solis c o Mu-
seu Nacional.

O Café Tupinambá, na esquina da Callc
Buenos Aires com a praça da Independen-
cia, é luxuoso, é digno dc uma grande ci-
dade. Em todos os cafés o assucar é ser-
vido em "tabletes". Como na capital ar-
gentina, o caixeiro traz uma chicara dc
café, um guardanapo dc papel e o infalli-
vel copo dc agua. E' costume no Rio da
Praia, beber agua, depois de haver toma-
do café.

E' horrível. Dizem elles que é para la-
var a boca. Nos restaurante tem uma
grande procura as águas mineraes do Uru-
guay, taes como: Vera e Salus. São bi-
carbonatadas e calcicas. Vêem do depar-
tamento dc Minas

São dt preço reduzido, alem de sabo-
m rosas. Cada garrafa, com a capacidade da

nossa Caxambú, custa 14 centésimos (448•reis da nossa moeda).

Montevidéo, cm matéria de disciplina
tú {,.<'.; d ¦ .;ú"i(S ao Rio iV '¦..'. O tra
fego urbano é feito com muita ordem. O
povo respeita os vigilantes, sempre atten-
tos e delicados, os quaes dão todas as in-
formações pedidas pelos estrangeiros. Não
6c encontram nos jornaes noticias de de-
sastres motivados por automóveis, como
é tão freqüente nesta nnarcliiziula capital
do Brazil, onde o individuo não tem para
quem appelar, em se tratando da guarda
da sua propriedade e da sua pessoa.

O Brazil, com relação á desordem c á
indisciplina reinantes, por toda a parte,lembra uma numerosa familia, no seio da
qual ninguém se entende, e cujo chefe
vive, continuamente bebedo, da manhã á
noite. Tal é a impressão de conjunto queme deixam a.s coisas do Brazil contem-
poraneo. ,

Em chegando vapores aos portos dc
Montevidéo c Buenos-Ayres, para logt
apparecom a bordo vendedores dc guias e
vistas daquellas cidades, sendo os guias
impressos em varias linguas. Por que não
se faz a mesma coisa, no Uio ? Nâo seria
um meio dc propaganda das nossas bel-
lezas naturaes e de algumas artificiaes
que já podemos mostrar ao estrangeiro ?

Entre nós muita coisa eslá por fazer.
Só agora é que a Prefeitura (assim

mesmo por suggcstão da imprensa, que
i quem governa esta terra) se lembra de
mandar .dirir córicurre.iiia para a can-
lfr.it;;"'i) dt balneários, nina cidade emo
a nossa, de clima quente, na maior parte
do anno, e com as mais lindas praias do
mundo."W.llcvidcò, com a ter;a parte d.i popu-
lação do Rio, conta tres notáveis esta-
belecimentos de banhos de mar. Somos
a tartaruga da civilisação americana. Não
i pessimismo. E' uma verdade amarga,
não ha duvida, mas comtudo, uma ver-
dade.

O mal, em bôa parle, está no facto de
a tartaruga da civilização americana. Não
conhecendo o que ha de bom no resto do
mundo, quasi nada fazem em beneficio
de seu próprio paiz.

A questão do dia, cm Montevidéo (não
esqueça o leitor que estamos em maio de
1911), é a do monopólio dos seguros. O
governo enviou no Congresso uma men-
(agem, pedindo para o estado o mono-
polio de seguros marítimos e terrestres,
monopólio que tem dado grandes rendi-
mentos a particulares.

A' excepção do jornal El Dia, todos os
diários oppõem-se a essa medida gover-
nainenlal, que abrange tambein os seguros
de vida. A opposição da imprensa ao go-
verno é feita em linguagem delicada e res-
pcitosa.

Nas suas columnas não se vêem esses
ioestos tão nos moldes dc uma certa parte
la imprensa do Rio de Janeiro. N'ós não"nmos a menor noção do respeito á auto-

ridade publica. Somos insubordinados,
por educação e por indole.

Uma visita ao mercado. Ali sc vende
carne dc vacca, porco ou carneiro, tanto
crua como assada. Como nos mercados de
Buenos-Ayres e Rosário de Santa Fé, as
gallinhas e outras aves são vendidas, mor-
tas e depennadas, inteiras ou a retalho.
Compra-se uma banda ou um quarto de
gallinha, como se compra um pedaço dc
carne bovina. São costumes que nunca
vi, no Brazil. O peixe vendem-no des-
tripado, sem escamas e sem cabeça. O mer-
cado é farto dc tudo que se póde desejar.

Nas ruas não se encontra uma só pessoa
descalça, nem cocheiros brigando com car-
roceiros, com palavrões obcenòs, como é
freqüente, entre nós. Nos bonds ninguen»
viaja sem gravata, nem botina. Não me
lembra ter visto, em Montevidéo ou cm
Buenos-Ayres, soldados do exercito, aos
magotes, a passeio, promovendo distur-
bios nos bairros suspeitos. Quem conhece
certos costumes braziieiros, e chega ao Rio
da Prata e observa, com attenção, o que
ahi s- passa, fica entrisU".:i lo do nes-so
atrazo material, social e econômico.

Uma única coisa temos para embasba-
car o estrangeiro : é a natureza. E muitos
braziieiros sc envaidecem disso, como se
o Pão de Assucar e o Corcovado fossem
obra do homem; como se fossemos nós
outros ps autores destas lindas mon-
tanhas que nos rodeiam, desta maravi-
lhosa bahia e destas arvores soberbas,
que são o encanto perpetuo dos nossos
olhos 1

» * *
Não quiz deixar Montevidéo, sem vi-

sitar o Muséo Nacional e o grande edi-
fil.o A\ nova universidaJ-".

O muséo, situado ao lado do rhcaíro
Solis, perto da praça da Independência,
é um predio recente e bonito. E' de his-
toria natural, bc-llas-artcs e nacional at>
mesmo tempo. Na secção de bellas artes
vejo, a direita, um grande quadro repre-
sentando a entrada do general Venancio
Flores, cm Montevidéo; um do notável
pintor castelhano Santiago Rusiiiol, in-
titulado Canal dei Gcncrulifc, doado ao
mnsêo pelo Circulo dt- Bellas Artes; ou-
tro dc avultadas dimenssões conimcmora
o começo da construcção das obras do
porto da capital (1902). E' de Manolo
Larraide, fallecido.

A' esquerda destaca-se o bello quadro
Batalha dc las Piedras, onde sc vê Ar-
tigas, em plena acção. E' um trabalho in-
acabado, devido- á morte do seu autoi,
Juan Manoel Blanes (uruguayo).

«Ao meio do salão, sobre um soco de
mármore, a estatua, cm gesso, de Diana
Caçadora. Foi moldada sobre o modelo do
Louvrc. Mais adiante o esboceto da es-
tatua 'de Lavalleja. A estatua do famoso
chefe dos Trinta e Trez ergue-se em Mi-
nas, sua terra natal. E' eqüestre.

_ Esculpiu-a Ângelo Ferrari, artista na-
cional. Paisagem marinha é um lindo
quadro de Di Martini, que o doou ao
muséo. Um quadro, verdadeiramente mo-
numçntal, representa Lavalleja á frente
dos Trinta e Tres, desembarcando em
Agraciada, departamento de Soriano, a
19 dc abril de 1835. E' trabalho do já ci-
tado Blanccs.

Um outro representa um episódio da
febre amarela, cm Buenos-Ayres, em
1871. E' tambem dc Blanes.

Passando a outro salão, vejo a urna
em que vieram do Paraguay os restos mor-
taes de Arligas; uma cadeira que perten-ceu a Bruno Mauricio dc Zavalla, o fun-
dador dc Montevidéo; uma outra que foi
de D. Joaquim Soarez, presidente do Uni-
guay. (1835);; um busto em mármore, dc
D. Frutuoso Rivera, o primeiro presi-dente, um quadro representando o assassi-
nato do general Flores (1868). E' dc
Blanes. Mais adiante, uma cadeira que
pertenceu a Solano lopez, o tigre sul-
an-ericano; um», ouír.i que serviu ao gc-neral Rondo; outra, finalmente, de l.a-vallèjn.

Numa sala especial vêem-se os retra-
tos dos prohomens do Uruguay.

Noutra deparei com o busto de Máximo
Santos, assassinado, quando presidente da
Fcpiiblic.i; outro dc Garibaldi, ouiro, em
bronze, de Juan -Manoel Blanes, o grandeartista uruguayo, de que já tenho falado.

Blanes falleceu, cm Nice, em 1881.
Nessa mesma sala os meus olhos admi-

ram um grande quadro, onde se vê Ar-
tigas, já velho, no Paraguay, onde du-
rante tantos annos viveu, graças a lios-
pitalidade de Gaspar Francia e seu sue-
cessor D. Carlos Antonio Lopez. Esse bel-lissuno trabalho é do pintor uruguayo
Carvajal.

Ali está a bandeira dos Trinta e Tres
E' uma reliquia, guardada em rico mos-truano. Daquella parede pende o retratode D. Joaquim Suarez, em tamanho na-tural.
Traz a gran-cruz da ordem de Christo,

que lhe foi offerecida pelo ultimo impe-rador do Brazil. Noutro salão, onde o solda tarde entrava, com fartura, vejo a ga-lena de retratos dos ex-presidentes da Re-
publica, desde Frutuoso Rivera até Batle
y Ordonrz, o actual. São 19.

Naquelle angulo do salão encontro osseguintes objectos que o amor e o pa-triotismo orientaes guardaram : o escrip-tono que foi de Artigas, uma carteira dcLavalleja, uma bussula dc Rivera, umabanda de Oribe, a chave da casa em queAr.igas esteve preso em 1S17, na Colôniadi Sacramento, r.rjlo por;a-il, que Rivi-ritomou na batalha de Cagaucha (1839) ao
general argentino Elchague. Foi nesse
prelo que se imprimiu o primeiro numerodo Telégrafo Marítimo, o decano da im-
prensa uruguaya.

Noutro mostruario está a casaca do
general Rivera. Naquelle canto a pedratumular de Artigas, no Paraguay. Ali ve-
jo o cofre, dentro do qual os Trinta eIres guardavam o necessário dinheitoí
para levar a effeito a sua missão liberta-dora.

Um objecto curioso: o fogarciro em quea municipalidade de Montevidéo quemouos tratados dc amisade com o Brazil
(1863).

Vamos á universidade. E' um edificio
monumental, oecupardo toda uma qua-dra, na grande avenida 18 de Julio, Ape-sar de inaugurado, cm agosto de 1910,
air.fja não sc acham ali insuladas todasas amigas escolas superiores. Nella; porenujuailto, fnnccionam, apcriai*, a Acade-nua dc Direito e a Academia de Com-mercio. A Faculdade de Medicina, Phar-macia e Odontologia, acha-se na callé Ja-taiy, .esquina da avenida General Flores.
A Faculdade de Matemáticas, na callcCerrito. A Escola de Agronomia, na callcbayajo. A Escola dc Veterinária, na calit-Rivera, esquina do boulevard Artigas.

Xa universidade os salões de directoria
e os destinados a estudos, são conforti-veis c até luxuosos. Respira-se ali mui-
ta ordem.

Acompanhado dc um grupo de estudan-
tes da Faculdade de Direito, percorri oestabelecimento que tanto honra o ensi-no superior, na vizinha Republica.

A Bibliotheca Nacional acha-se cm umadas dependências da universidade.
Visitei-a. Possue 60 mil volumes, dis-

postos em cinco salões, afora o de lei-
tura.

Ha nas suas estantes obras dc grandevalor, eomo ais seguintes, de que tomei
nota: _"Voyage dans la Amcriquc méri-
dional ' de D Orbigny, cm g grandes vo-
lumes; "Historia de Cuba", cm 13 volu-
mes, por La Sagra; "Guerra dei Pacifi-
co , em 8 volumes, por Ahumada; "Con-
cile écuméniquc dc Roma", primeiro do
Vaticano, em 8 volumes; "Historia Gene-
ral do México", cm 15 volumes; "Diçcio-
nano Gcographico Argentino, 1 grandevolume; "Expidition seientifique dc Mo-
ree , por Ulonet, 3 grandes in-folios;

A rs au moycnage", por Sommerara, cm
6 grandes volumes. Ali tambein enecr.trei
as grandes edições de Alexandre de Hum-boldt, devidamente illustradas. Lá esta-vam, por exemplo: a "Genera et Spccics
plantarum . em 7 immensos in-folios; as

Plantes E'quireoxiad<s", em 13 grandesin-folios; "Mimoses et antres plantes !é-
guminoses", 1 grande in-folio; "Vencs
des Cordilléres", 1 grande in-folio; "Vo-
yage au Nouveau Contincnt'", 2 grandesvolumes; "La Novellc Espagnc", 1 gran-
d« volume; "Monographie des Métáslo-
macéas, 1 grande volume, com ricas gra-
vuras. Estas grandes edições do Hum-
boldt têm as datas dc 1808, 18-0 e .814.
Varias dellas trazem a assignatura do cc-
lebre naturalista e do seu ilbistre com-

Ümh-íiro 
o colloborador Aimé Bonipland.

m commentario a propósito.
Diz Eliseu Réclus, na sua excellente

Geographia do Brazil" que Ranipland

falleceu e foi sepultado em S. Borja, 110
Rio Grande do Sul. Um distincto autor
uruguayo refore que esse notável seientis-
ta falleceu e foi sepultado, cm Corrientes,

, na Republica Argentina. Onde estará a
I vierdade?
I Noutra sala, vejo a importante obra dc
I Aglio "Antiquitics of México", em 9 im-
i mensos volumes. A Bibliotheca Nacional

do Uruguay, pelo numero e preciosidadede suas obras, é uma das primeiras da
1 America do Sul.

Agora duas,linhas sobre a intellecluali-
dade urjjgiiáya.

As letras, no Uruguay, como as demais
nos outros paizes, hespano-americanos.têm

| representantes dos mais dignos, que, ni-
felizmente são pouco lidos no Brazil.

Conhecemos a ultima brochura que nos
vem com a marca das casas editoras de
Paris, e ignoramos, quasi que por comple-
to, os nomes mais .populares na intellç-
dualidade das antigas colônias ibéricas,
neste continente. O leitor já ouviu, acaso,
falar em André Bello, o grande pensador
venezuelano? Foi elle um dos maiores cs-
pintos que a America do Sul ainda .pro-
duziu.

Já leu, por ventura, Leopoldo Lugones,
escriptor argentino, autor de obras valio-
sas, dentre ellas o ..Império Jesuitico ?
Conhece Ilcnqui Rodo, o fino escriptor
uruguayo, que pelo estylo e belleza da
phrase, lembra o nosso Raul Poinpeia, no
Athcnctt ?

O Uruguay conta uma dezena de bons
eseriptores e poetas. Dentre os prosado-
res, o inaior, na opinião dos próprios
uruguayos, é Rodo, o autor dos' Motivos
de Proteit, do Ariel e outros livros magni-
ficos.

Mais prosadores: Arturo Gimenez, Car-
los Oneto, Alberto Palomcque, Victor Pe-
rez Petit e Manoel Bernardcz, muito co-
nhecido do nosso publico lednr.

Poetas: Zorrilla de San Martin (o
inaior dentre todos), autor do poema Ta-
baré; Luiz Escarzolo, Emilio Frugoni,
Julio Herrera e Kaul Monteiro, muito jo-
ven.

E' este ultimo o director da Vida Mo-
derna. E' symboli.sta, como poeta, sendo
tambem um excellente prosador.

Como nos demais paizes ibero-ameri-
canos, a literatura, 110 Uruguay, começou
com as campanhas da independência. No
Brazil, como se sabe. começou antes, e
veiu da escola bahiana, com Gregorio de
Mattos, no século XVII, e, mais tarde,
com os poelas da Inconfidência, ein Mi-
nas Geraes, na segunda metade do se-
culo XVIII.

No Uruguay, ao raiar o século XIX,
eram, nas cidades do litoral, as cantigas
patrícias, c nas do interior a musa erran-
te da raça creola, e, na campanha, a
musa melancólica do gancho.

A musa genuína estava encarnada em
Valdencgro e" Bartholomeu Hidalgo. Mas
o poeta nacional, por excellencia, é
Acuna dc Figuerôa, que soube synthclizar
o sentir da alma uruguaya. E' elle o au-
tor do hymno nacional, e a sua vasta
obra poética orça por doze volumes.

Figuerôa teve ¦ discípulos distinetos,
como Villademoros, Berro e Araucho.
Pertencia á escola clássica, ao contrario
de Juan Carlos Gomez, poeta da escola
romântica, dc que foram mestres, na
França-c na Italia, Victor Hugo, Lamar-
tini e Manzoni. Foi o maior romântico
uruguayo.;

Revolucionando a poesia, no seu paiz,
Juan Carlos Gomez está para o Uruguay,
como Gonçalves de Magalhães para o
Brazil. Ambos deram por terra com 03
moldes da poesia clássica.

Outro notaivel romântico uruguayo é
Margarinos Ceryantes, cuja musa pátrio-
tica fez vibrar mais dc uma geração. Não
houve acontecimento, social ou politico,
110 Uruguay, de 1850 a 1880, que esse
illustre poria não celebrasse nos seus
versos inflammados. Era um bom disci-
pulo de Hugo. Em torno de Cervantes
gravitam poetas de menor vulto, como
AiiTelio Berro, Bcrmiidcz, Acha, Busla-
mame, Fajardo, Lapuentc e outros, quan-do surge, no L'ruguay, um insigne poeta,
que num dado momento, consubstanciou
as grandes emoções da alma patrícia.Este pcel.-i é Juan Zorrilla de San Mar-
t'n, que estreou com a sua Leyenda Pa-
Iria. Depois surgiu com o Tabaré. consi-
derado o maior poema escripto, até hoje,
em lingua hespanhola. Foi publicado cm
1S86, e, no dizer dc um critico nacional,
é elle a syntlie.se dos sentimentos disper-
sos de nm povo, pequeno no numero c na
expressão pcographica, mas grande nos
lances heróicos com que conquistou, a-
rios de sangue, a sua tio almejada inde-
pendência politica.

A historia do Uruguay é uma das mais
bellas e accidc-nladas historias dos paizesadolescentes da America.

San Martin exerceu e exerce ainda de-
cisiva influencia na atmosphera mental
de seu bello paiz. Creou discípulos, eomo
Rafael Fr.iguero, Carlos Roxlo, Salvador
Rucda, Julio Herrera, Armando Vasscur,
Emilio Frugoni, Raul Monteiro e Guzniáii
Papini. Outros, porém, ficaram ao abrigo
da influencia de San Martin, como Ubál-
do Ramon, Martinez Vigil, Perez Petit,
José Salgado, Justino Jimenez, Juilo Lo-
rena, Monteiro, Brown e, finalmente,
Maria Eugenia Vaz Ferreira, considerada
uma das maiores poetizas americanas,
Refere um illustre critico uruguayo quea personalidade de Maria Eugenia só cri-
conlra rival na de Zorrilla dc San Mar-
tin. Pertence á escola de Henri Heine e
Dusscldorf, cujas obras o seu poderosoespirito feminino assimilou, preparando-se para grandes c alèvahtados surtos.

Corto se vê, o pequeno Uruguay tem
uina vida intellectual, que, nós outros, no
Brazil, quasi ignoramos.

As obras dos eseriptores da America
do Sul raro se encontram nas poucas li-
vrarias dò Rio dc Janeiro. E' preciso ir
até ao Rio da Prata para adquiril-as.

Foi o_ que fez o autor destas ligeiras
impressões dc viagem,

Rio—1913.

Annibal Amorim.

Elixir de Nogueira
mnlismo.

Cura rheu»

O Sr. ministro da viaqão remetteu
ao 1" secretario da Camara dos Dépn-
tados a mensagem em que o Sr. «pre-
sidente da Republica solicita a aber-
tiira do credito -dc 650:000$ para o.c-
oorrer ás despezas «durante o correu-
te anuo, resultantes do contratr* ceie-
brado entre o governo e a Companhia
Nacional de Navegação Costeira.

DRS. MOURA IJRA7JIj PAI E FI-IjHO — Kspeeiiilistiis dc moléstias dosolhos. Consultório : largo da Cariocan. 8. dns 12 as 4 liorns. dinriuniciitc.
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O Sr. ministro da viação exonerou
o engenheiro Arlindo Coelho Frago-
so do cargo de chefe da secção de
contabilidade da inspectoria de cs-
tradas, nomeando para substituil-o o
engenheiro Ildefonso Borges Toledo
da Fontoura. \

fltcrnifesh-ções.
Os amigos e admiradores do coronel

Pio Dutra da Rocha, desejando patentear
a sympathia' é admiração que tributam a
esse chefe politico, resolveram levar a
effeito uma manifestação de apreço hoje,
data do seu anniversario natalicio.

A's 5 1I2 horas da tarde, partirão da
Companhia Cantareira,-com destino á ilha
do Governador, onde reside o manifes-
tado, barcas e lanchas' especiaes que na-
quella localidade ficarão á disposição dos
convidados para regressarem á cidade.

A commissão é composta dos Srs. depu-
lado Dr. José Maria Mttello Junior, in-
tendente coronel Zoroastro Cunha, Ama-
deu de-B. Rohan, Dr. José Pereira Gui-
marães Filho, major Emygdio Sucupira,
Justino Gomes e Manoel Caslro.

Viajantes.
Acompanhado dc S. Exma. senhora,

segue hoje para a Europa, a bordo do
pequete Cap Orl.-gal, o illustre deputado
pelo Estado do Maranhão c fecundo ho-
mem de letras Sr. Coelho Netto.
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Aime. Oiiby Coeiho Netto

S. Ex. vai cm busca dc melhoras para
a (sua \ inde abalada, embarcando no
cães do Porto, ás 10 horas da manhã.'
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Coelho Noito
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Hontem, á noite, o general Bento Ri-
beiro, prefeilo municipal, e Exma. fami-
lia, pffereccrám uni jantar dc despedida
ao talentoso escriptor e á r"i fli)i|i"ei.'«---
sima senhora, Mme. Gaby. Coelho Netto.

Pelo Cap Orlcgal segue por esses dias
para a Inglaterra, o Sr. José Serpa, afim
de completar o seu curso de electricidade.

Chega hoje, procedente da Bélgica,
onde foi representar o seu paiz 110 Con-
gresso Internacional dt- Agricultura de
Gand, o Dr. Guilherme dc Medina, dele-

WÊÉÊÊÊMÈ;....-.-;- .:..;.;. :yy>yryy: yy^y.::-q
-,::yy:y \

í» 1

Elixir dc Nogueira — Cura íistulas.

O inspector de .navegação mandou
circular aos fiscaes do governo junto
ás companhias dc navegação, commu-
nicamdo que a transferencia dc saida
de vapores só -pôde ser feita com pré-via autorização da inspectoria, de-
vendo os mesmos fiscaes autorizal-a
somente em caso de inspecção, com-
municando sua resolução á inspecto-
ria, por telegramma.

O inspector de navegação multou a
E. de N. Rio-S. Paulo em 100$, mar-
cando o prazo dc 10 dias para o paga-
mento da mesma. A multa foi motiva-
da por infracção da cláusula VI do
contrato.

O Sr. ministro da viação coiuinuni-
cou ao director do.s correios que jáforam dadas providencias para queseja concedido "passe 

permanente ao
estafeta que faz o serviço de S. José
da Calçada, nas linhas da Leopoldina
Railway Company.
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Dr. G. Medina

gado da Associação Salitreira c addido
commercial á legação do Chile no Brazil.
que, conjuntamente com o syndicalo dc
potassa da Allemanha, lem levado a cí-
feilo coin o melhor exito c efficazes rc-
sultados innumeras experiências dc adu-
bação chimica em todos os gencros dc
cultura explorados pcla nossa (avoura
nas differentes zenas agricolas dos Esta-
dos da União.

O illustre agrônomo, que acaba dc rc-
ceber, por parte de todos os delegados
estrangeiros, reunidos naquella douta as-
sembléa, um voto unanime de louvor,
pelo importante trabalho que apresentou
sobre as culturas nos climas tropicaes, é
autor dc um estudo especial sobre a cul-
tura da hevea trasiliense, que lhe mere-,
ceu ser contratado pelo governo do Es-
tado do Pará para dirigir extensas plari-
tações, pelo seu systema, em regiões que
deverão ser colonizadas por immigrantes
destinados especialmente á exploração
dessa cultura e, bem assim, dc uma mo-
nographia sobre estudos analyticos tfa
terra roxa, na região do Paranápancma,
no Estado dc S. Paulo, que chamou a
attenção dos mais adiantados plantadores
dc café. Exerceu durante muitos annos
a cadeira de alimentação vegetal c ani-
mal do Instituto Agricola dc Santiago do
Chile, do qual era sub-director, quando o
foi buscar a Associação Salitreira, para
seu delegado, e o governo para addido
comniereial na ligação.do Chile no Bra-
zil, pelo renome que havia adquirido no
desempenho de an.bos esses cargos r, bem
assim, pelo modo por que tratou da solu-

ção dos problemas agricolas que se vi-
nham impondo á attenção dos homens de
sciencia de seu paiz.

*
Regressará amanhã, no Itatinga, paraBagé, o Sr. Archanjo Pereira Pinto.

Acompanha-o sua Exma. esposa.*
Acompanhado de sua senhora, segue

hoje para a Europa, a bordo.do Cap Or-
legal, o professor Rodolpho Amoedo.

*
, O illustre deputado mineiro Ribeiro

Junqueira, seguiu hontem para Leopol-
dina.

O seu embarque esteve muito concor-
rido.

'¦'. 

*

Depois de alguns dias de permanência
nesta capitai, seguiram para S. João d'El-
Rei os Srs. coronel Francisco Pinheiro,
advogado e redactor do Dia, diário que
se publica naquella cidade, c o Sr. phar-
macèutico Lauro Pinheiro, secretario do
mesmo jornal. *

Segue amanhã para o Ceará o estimado
funccionario do Thesouro Nacional,
Sr. Uldarico Cavalcanti, recentemente
nomeado para inspector em commissão
da Alfândega de Fortaleza.

O illustre funccionario vai acompanha-
do de sua Exma, familia, e é passageiro
do paquete nacional Parti.

O seu embarque cffcctua-se no cáes do
Porto, onde se acha atracado o paquete,
ás 10 horas.

*
A bordo do Itatinga, segue amanhã

para Pelotas, acompanhado dc sua
Exma. familia, o illustre Dr. Bruno Cha-
ves.

O embarque terá logar no cáes Pha-
roux, ás 11 horas.

*
Hospedaram-se na Pensão Americana

o.s seguintes senhores:
Elias Miguel, Francisco Lopes dc Faria.
Pedro dc Castro, Agenor de Barros, capi-
tão João Cornelio dos -Santos, Joaquim
Carlos Duarte, Agostinho José Monteiro
dc Barros, Maria da Conceição Monteiro
de Barros, senhorita Alda E. Monteiro
dc Barros, João de Bastos, Durval Cer-
queira, Roberto Moura, M. de Azevedo,
Benjamin de Aguiar Villela, .Raymundo
Pereira Nunes, José Alves da Costa,
Sydney Augusto Bicalho, Pisu Siro, Pi-
sano Antônio, Caddeo Antônio, João
Bruno e sua Exma. Sra. D. Migüella
Bruno, Manoel Terra e Álvaro Antunes
Pereira Jorge. *

De Liverpool e escalas, pelo paquete
inglez Drina. chegaram hontem os seguin-
tes passageiros: Ada Hinde e familia, Al-
berio Tond c familia, Annie Crocford, M.
Crompton, Dora Bertha Kicner, Wiliani
G. Wille, Herman Godfrey, Josie Bogg,
Manoel dos Santos, Moniz de Aragão,
Adelina R. Mendes, D. Edmond, Eugênio
Decap, Bertrand Dor e senhora, Mario
Duarte, Francisco Costa, Manoel Moura,
C. Salvine e familia, Francisco e Antonio
Stronip, Cândido Rodrigues, Carlos da
Cruz Sobral, Pedro Araujo, Aniadeo Cruz,
Costnc Damião,Arthur José Pereira, Hen-
rique Costa, Álvaro Gaspar, Carlos de Fi-
gueiredo, José Fernandes, João Santos,
Duarte Rodrigues, Boaventura Bello,Edu-
nrdo Pinto Bastos, Augusto Paiva Simões,
Luiz. Vieira e Alberto Lima.-*

De Porto Alegre e escalas, pelo paquete
nacional Ilajubn. chegaram liontem os se-
guintes passageiros;

Abilio R Sálgiírlb, capitão José Mario
de Araujo Coes, Miguel Luiz da Cunha e
familia, Aristóteles Guerra e familia,Hen-
rirtiicta Crimone, ¦Vuj.-usto Mi-ndi-s,Eduar-
do Adolplio luiinões. Autonio Lopes çjeAbreu e senhora t- R. Manoel Gonçalves.*

Para Buenos Aires e escalas, pelo pa-
quetc inglez Drina, seguiram hontem os
seguintes passageiros:

A. Brooking, C. VV. Patriclc e senhora',
Paulo Kroger, Delia e Elisa Rodrigues,
Mine. Arthur Garriel, Morgand Passei,
Cario Magnond, Alberto IVrhin, P. Kim t*
scnliora, dr. Adolpho Gordo, Dr. Francis-
co Glycerio, Miguel Bastos Junior, Hen-
«•" Corsnn Junior, Ira Snider e Paulo
Bacheusèr, *

No hotel familiar Globo liospcdaram-se
liontem o.s Srs. José Ribeiro Brazil, Theo-
philo Ezequiel, José Alves 'da Silva, Fran-
cisco Pinto dc Mello, A. Pinto Bravo,
coronel Manoel José dc Sotiza, Dr. Anto-
nio Gonçalves Pereira, Francisco Gomes,
Pedro Gomes, Norberto Orilo e Olyntho
Rodrigues Duarte,

jQnniversanos. /
Passa hoje a data do anniversario na-

talicio do Sr. José Ribeiro Junqueira, an-
tigo agricultor em Minas e venerando
chefe de uma das mais prestigiosas fami-
lias daquelle ICstado.

O anniversariaiilc, que é um desses ca-
racteres á antiga tanto mais admirados
agora, quanto mais raros vão sendo, goza
de uma grande estima em Minas, especial-
niente na zona da Matta.

*
A nossa alta sociedade registra hoje

com o mais vivo prazer o anniversario do
iilustrado advogado do noa1.-: foro Dr.
Ilrrmano dc Villcmor Amaral. Prezado,
como é, no noisp meio jurídico, certo não
faltarão ao distincto anniversariantc in-
numeras provas dc admiração e apreço.

Por motivo do seu anniversario nata-
Hcio, o Dr. Rivadavia Correia, ministro
da justiça e interino da fazenda, recebeu
honlem grande numero de cartas, cartões
c telegrammas dc congratulações.

Cumprimentaram S. Ex. vários senado-
res, deputados, magistrados, advogados,
medicos t- representantes dc outras elas-
ses. S. Ex. recebeu telegrammas de/íbn-
gratulações do embaixador americano, mi-
nistro de Portugal, governadores e pre-
sidentes dos Estados.

Do capitão Samuel Barreira, prefeilo
do Alto Purús, o Sr. ministro da justiça
receb*;u o seguinte telegramma:

"Em meu nome pessoal c 110 do povo
pliruense cuja alma possue de V. Ex. in-
finita gratidão, felicito V. Ex.."

Entre as muitas demonstrações de apre-
ço e sympathia que S. Ex. recebeu hon-
tem, dos seus amigos e admiradores, por
motivo dc seu anniversario natalicio, des-
taca-se a ipie lhe fez a brigada policial,
por intermédio da sua officialidade.

Assim é que, pela nianhã, uma com-
missão dc officiaes, composta dos tenen-
tes-oroneis Miguel da Cunha Martins,
commandante interino da brigada, Bene-
dicto Marcellino de Araujo c José Ri-
beiro Pereira, commandante do s° bata-
Ihão c director da intendencia, respectiva-
mente, c dos capitães Alfredo Aristides dc
Menezes Rocha e Carlos da Silva Reis.
este secretario interino da mesma* cor-
poração e aquelle instruetor, sc dirigiu á
residência do Dr. Rivadavia, e ahi, em
nome da officialidade, oíí.-rcccu a S. Ex.
um custoso mimo constante dc um cen-
tro para mesa e nina íioreira dc prata .
cristal.

O Sr. ministro da justiça, sensibilizada,
agradeceu á connnissão a delicada mani-
festação que vinha de fazer-lhc, c poz
cm relevo o carinho c a estima que a
brirada sempre lhe mereceu como uma
corporação disciplinada t- conscia da su.i

alta missão social, digna, -por isso mesmo,
dos honrosos conceitos que lhe não têm
sido regateados pelas autoridades superio-
res e pelo publico em geral.

As palavras de S. Ex. causaram ma-
gnifica impressão aos referidos officiaes.

*
E' hoje a data natalicia da Exma.

Sra. D. Ermeiinda dos Santos Fróes, que,
pelas suas virtudes, goza das mais radi-
cadas sympathias cm nossa sociedade.

A distineta anniversariantc terá, assim,
ensejo de receber mais uma vez os pro-
tesíos de estima de suas amigas e admi
radores, que ella os conta em grande nu-
mero.

*
Está em festa hoje a residência do Sr.

Manoel Ferreira Pinto, estimado nego-
ciante dç nossa praça, por completar mais
uni anniversario natalicio o seu travesso
filhinho Carlos, que por esse motivo rc-
ceberá muitos presentes de seus amigui-
nhos.

#
Faz annos hoje a professora adjunta

Nair dos Santos Bittencourt, filha da pro-fevssora cathedratica D. «Corina dos Santos
Bittencourt.

*
Festejou hontem o seu anniversario na-

talicio o intelligente menino Milton Dietz
dc Alvarenga, 2" annista da Escola de
Humanidades.

*
Faz ar.nos hoje a senhorita Maria Ame-

lia, dilecta filha do Sr. Juliano Vieira,
commerciante nesta praça.*

_ Por motivo de seu anniversario natali-
cio, terá ensejo de ser hoje muito feli-
citada a esposa do conceituado e humani-
tario clinico em Aldeia Campista e tain-
bem medico da hospedaria de immigran-
tes, na ilha das Flores, Dr. Hamlet Ca-
valcanli Mello.

*
Faz annos hoje a Exma. Sra. D. Fran-

cisca Camargo ila Silva, espora do advo-
gado deste foro Dr. Ainalto da Silva.*

Passa hoje o anniversario natalicio do
coronel Julio Bueno Brandão, presidente
do prospero Estado de Minas Geraes.

Na elevada posição que lhe foi mereci-
(lamente confiada pelos seus concidados,
o coronel Bueno Brandão tem sabido im-
por-se cada vez mais á estima e consi-
deração geral pelas brilhantes iniciativas
de seu intelligente governo.

Não é esta a occasião dc enumerar os
benefícios colhidos durante a sua ges-
tão pelo grande Estado central.

O impulso que S. Ex. tem dado á in-
slrucção publica, diffundindo-a pelo vas-
to território sujeito á sua jurisdição, é
por si só uni titulo honrosissimo a recom-
inendar o seu governo.

Na data de hoje, S. Ex. terá ocasião
de aquilatar quanto é venerado c esti-
mado no grande Estado que preside.

*
•Completou hontem mais um anniversa-

rio o Sr. Arthur Lima, estimado nego-
ciante desta praça.

*
Passou hontem a data natalicia do Dr.

José Maria Mctcllo, senador pelo Estado
Je Matto Grosso.

Por esse motivo o illustre politico foi
felicitado pelos seus amigos, collegas e
admiradores.

*
Passou liontem a data natalicia da se-

nhorita Marina Vasconcellos.
Sendo .,11111 dos nomes mais queridos da

nossa sociedade, pelas suas innumeras
qualidades, a senhorita Marina foi feli-
citada pelas suas amiguinhas, havendo
uma reunião intiM.i em sua residência.

*
Faz annos hoje o Dr. Caetano da Sil-

va, director do posto central de assisten-
cia municipal e clinico nesta capital.

Por molivo de moléstia em oessoa dt*
sua familia, o Dr. Caetano da Silva deixa
de dar recepção em sua residência.*.

Faz annos hoje o acadêmico de me-
dicina Paulo Freire Fortes. ,

Posto no coche mortuario, seguiu O«
fçrelrp p.-.ra o cemitério de S. João Ba-,
ptista; com enorme acompanhamento..5'

Nessa necropole. o corpo do taiéut06<>
escriptor foi repousar no jazigo n. 1.274^
o mesmo em que repousam os restos mor»
taes da sua filhinha Altair.

Dentre o grande numero de coroas f
palmas, pudemos notar as seguintes:

Ao extremosissinio pai, os seus filhos
Adalinda e Adhemar; Ao cunhado Ar-
tinir Dias, saudades de Arlindo e fausto;

Ao Dias, João Alayde c filhos; Sau>
dudt-s da familia Recve; Ao bondoso
Sr. Arthur Dias, saudades e reconheci?
mento de Francisca; Ultimo adeus da fai
milia Monteiro da Silva; Do cunhado é
amigo Giza, saudades; A Arthur Dias,
homenagem de Conrado c Elfredo; A
Arthur Dias, saudades de Raul Tavares e
família; Ao Arthur Dias, os empregado^
da secretaria da Camara; Homenagem da
Liga Marítima Brazileira.ao seu direclor!
Ao iuolvidavti amigo, saudades do Ro-
sauro; Ao Dias, saudades do Aloysio.

A' familia do mono foram dirigidos
numerosos telegrãniínns de condolência»
pelo infausto passamento do seu queridochefe. ¦ «

Pudemos noiar os telegrammas dirigi-
Uos pelo Dr. Carlos Peixoto, Maiincl
Vieira, Dr. Eugênio Pinto, 3erapião,I.au-
rindo, Agenor de Roure, Dr. Otto Pia-
zeres, Ortigão, Rogaciano, senador JoãoLuiz' Alves, capilão Heitor dc Moraes,
José Guarino è scnliora, Alvarenga, depu-
tado Fonseca Ileimcs, deputado JoaquimPires Carvalho, Amaro Albuquerque,
viuva Chaves BàrccIJos, Perciliano da
Carvalho, almirante J. J. de Proença,
Max de Oliveira, Torres Sobrinho, B.
Guedes de Mello, Lydia Trajano, Henri-
que Oswaldo, El china Bello, Alvarenga'
Fonseca, Alberto Carlos dos Santos cy C„
Frederico de Almeida, Cicero Costa e fa-
milia, Chryspo Barroso e Oscar Oliveira.

Entre as muitas pessoas que se acha-
vom na residência do morto, conseguimos
notar as seguintes:

. Álvaro Guan.n.iara, pelo senador Al-
cindo Guanabara; Pedro Affonso Ma-
chado, Alberto Rccyc, Romeu Ribeiro,
João Octaviano, G. Hasselmann, Dr.
Araujo c Silva, Alberto A. Amaral, José
da Silva Pereira, Luiz Soares, João Joséj
Sampaio Barros, Guilherme Rodrigues, !
capilão Pinto Bastos, Liga Marítima Bra- <
zileira, Deraldo Dias, Jansen Tavares, í
R. de Freitas, .Gustavo Paranhos, A. Ro- i
drigues Botelho, Dr. Felix Pacheco,
deputado Souza e Silva, Guedes dc Mello
Junior, José Maria Toürinhò, João Maria
Jafcobino. Antônio lacomo Villuça Ju-
nior, A. Caldas. Eipidio de Mesquita, A,
Rosauro de Almeida, Dr. Carlos Cha»
gas, Raul Coelho, Gastão Coelho, «Mariòél
H. Fabião, J. M. Bastos Sr Irmão, NapoJ
leão Reys, Dr. João Jorge PahV.o dé
Proença'. almirante J. J. de Proença, Al-
meida Cunha, Miguel J. R. de Carvalho,
Julio Pimentel, Manoel Gonçalves Vieira,
senador Arthur Lemos, Antonio Lemos,
Custodio Fernandes, Accacio Leite, Octa-
vio Tavares, Joio Augusto Silva, An.ito-
lio Valladares, José Neves Porto, pela i*
turma de eslafctas dos telegraphos;
D. Elvira Pereira da Cunha. Coelho Dia»
<S-_C, Agostinho Simões Diniz, Dr. Tio-,
drigues Lima. Figueiredo Vasconcellos,
Cicero Costa. Dr. Eugênio Pinto, Ernesto }Alecrim, Netto Machado, Joaquim de Sal- !
les, chpilão-tenéntç Saul Tavares, Dr.AÍ- !
varo Guimarães. Dr. Pedro Lago, com-^
mandante Armando Burlamaqui, conse-
lheiro Salvador Pires, Dr. Salvador Pi-
res Junior, Joaquim Andrade Santos, As-
terio de Araujo, Arthur Mosses, Felix
Mosscs, J. F. dc Paula e Silva e Theo-
dosio Chermont, pelo Dr. Bricio Filho,

Jiitissas*

L as cr yen tos.
Realiza-sc amanhã o enlace matrimo-

nial da gentil senhorita Clcmi^des Este-
ves com o Sr. Antonio dc Accioli Peixoto,
digno funccionario do serviço ;dc prote-
cção aos indios c localização dc trabalha-
dores nacionaes, do ministério da agri-
cultura,.-industria e commercio.

O acto civil realiza-se na residência do
Sr. Pedro Julio Lopes, padrinho da noiva,
á rua Figueira de Mello n. 466, ás 5 ho;
ras da tarde e o religioso ás (Mioras i|z'
na matriz da Candelária. Serão testemu-
nhas, no civil, por parte da noiva, os
Srs. Pedro Julio Lopes e A.lfredo de
Mello Lopes; por parte do noivo, seu tio
Dr. Arthur Peixoto e o coronel Joaquim
Ignacio B. Cardoso, commandante do i*
regimento de cavallaria.

Tío religioso, serão tambem,. testemu-
nhas, por parte da noiva, o Sr. Pedro Ju-
lio Lopes c sua Exma. esposa D. Maria
da Silva Lopes; por parte do noivo,"o
Si. Alfredo Julio Lopes.

Depois da ceremonia religiosa será
servido um jantar aos convidados.

* ¦

Foram affixadps na 3" pretoria cível,
freguezia dc Saiíto Anionio, os editaes dc
casamento de Cesar José Fernandes Gui-
marães e Jitycntiria Moreira da Costa;
Dr. José Pereira da Cosia e Elvira Cou-
baçan; José Silvestre Marques de Gou-
veia e Noemia Rosa; Jorge Moreira de
Souza e Judifu dos Santos Fonseca;
João Espíndola da Veiga e Carlota Ale-
xandrina da Silva.

Em suffragio da alma do saudoso joyejtl \
Cândido José Gonçalves da Costa foram ]celebradas hontem duasinissas na malris '
do Sacramento, ás o horas, visto ter sido
hontem a data em que o mesmo joven tcommeinorava o seu 21" anniversario na-
talicio. 1

Uma das missas foi mandada rezar pe-
los irmãos c pelo Sr. José Gonçalves da.
Costa, firl do thesoureiro da succiirsal(
dos correios cm Botafogo' e pela Exmai '
Sra. D. Maria da Concei«.-ão Monteiro da1 '
Costa, progenitora dn finado.

A segunda missa foi mandada celebrar
pela Exma. Sra. D. Adelaide Dias de)
Moura Gonçalves, veneratida avó t- ma-
drinha do finado.

A esses actos de religião rnmparcri".-im
muitas pessoas, entre as quaes os incon-
solaveis progenitores, irmão, avó, demais
parentes e outras pessoas das relações
da familia. 1

1 O chefe de succursal dos correios ent
Botafogo te outros collegas tambem as-
sistiram ás missas, sendo assim prestada'
uma jusia homenagem ao desditoso jo»
ven, que era geralmente estimado.

Após as ceremonias, a familia e demais
parentes dirigiram-se ao cemitério de São
Francisro Xavier, onde visitaram o tu-
mulo do pranteado joven e depositaram
muitas flores.

*
Por alma do capitão de corvera Fre-

derico dc Castro Menezes, será rezada
amanhã, na matriz dc S. José, ás 9 ho-
ras, missa dc3o° dia.•

Por alma do Dr. João Savallo, será r«J
zada amanhã, sexto mez de seu falleci-
mento, na matriz de Sant'Anna, is 9 ho-
ras, missa pelo seu eterno repouso.

4-
Por alma do Sr. Ricardo Soares de Al-

meida, fallecido cm Minas Geraes, seri
celebrada amanliã, ás 8 1 [2, na igreja de
S. Joaquim, missa de 7° dia.

*
Por alma de João Feliciano da Motta'

e Albuquerque, será celebrada amanhã,
ás 10 lioras. nn altar-mór da Candelária,
missa de 7° dia.

*
Por alma de \ntnnio Affonso Cardoso,

será rezada amanhã, á.s o horas, na ma-
triz dc Irajá, missa dc 7" dia.

Por alma dc Alfredo dc Sequeira Ama-
zonas será celebrada hoje, na igreja de
S. Francisco dc Paula, ás 9 horas, missa
de 7o dia. 'I

*
;Por alma.de D. Antonietta Leonardo

Yicira. fallecida em Mendes, sua fami-
lia faz celebrar, amanhã, ás o 1J2 hnras,
na igreja de S. Joaquim, em S. Christo-
vão. missa de 70 dia.

£odas de prata.
Festejaram honlem as suas, bodas de

prata o coronel Bento Porto e sua Exma.
esposa.

/•aliecimentos.
Depoi.s rie longo tempo de dolorosos

soffrimrntos veiu a fallecer hontem, em
sua residência, o Sr. Carlos dc Almeida
Mcsquitt-llá. que por muitos annos exer-
ceu a sua actividade cm nossa praça.

Seu enterramento terá logar hoje a 1
hora, saindo o prestito fúnebre da rua
Visconde de Diiprat n. 12, para o cerni-
terio dc S. João Baptista.*

Falleceu hontem n Sr. João de Deus
Monteiro da Luz, funccionario do mi-
nisterio da agricultura, filho do Dr. João
Monteiro da Luz.

O enterro realizar-se hoje, ás 5 horas,
saindo da rua General Bruce n. 105, para
o cemitério de S. Francisco Xavier.*

Será sepultada hoje 110 cemitério de São
Francisco Xavier, a Exma. Sra. D. Rita
Massow, saindo o feretro da rua de San-
to Amaro n 51, no Caltcte, ás 9 i|j ho-

Sn ferros.
Rcalizou-isc ahtcfjiohlem, á tarde, o

enterramento do illustre publicista Ar-
thur Dias.

Desde Ct-do começou a affluir á resi-
dencia da familia do morto grande nu-
mero de pessoas, notadamente jornalis-
tas, membros do Congresso c officiaes
de marinha.

A's .1,25 teve logar o sajmento func-
bre da c.-.sa n. 23 da rua l^arani, pegando
por essa oceasiãn, nas alças do esquilc,
entre outros, o almirante Proença, sena-
dor Arthur Lemos, o Dr. Aloysio Neiva
e um dos filhos do merto.

]>elas escolas.
Na Faculdade de Medicina do !Rio de

Janeiro serão'. cliamad-Üs r. exame pralico
oril ,1-, ?<> série r.i.-.]•>">. hj|e as >" horas*.

Histologia—Mario Pontes de Miranda
Maria da Gloria Wattz c Lamounier de
Freitas, Pericb-s -la Silva Reis, Ant-mio
Durão e Rubem Goirs F-rrira.

Turma siipple nenlar— Mariino Anto-
nio dc Alcantar.i. Wablomar I ci"e, Gas-
par dç Araujo Lima Rocha. Ary Ar.-Vnco
de Miranda, Olavo Doyle Silvai Raphael
Correia Alves Qr.intnnilha. Octavio Joa'-(i"im dç Carvalho. Abias Octavio Vieira.
Manoel Nogueira Serra, Oscar dos San-
tos Pimentel, Hilário dns Santos Pimen-
tel c Aristóteles Luiz Dias. I

Os alumnos da Faculdade Livre dc Dí-
reito reúnem-se sabbarlo prn-.-imo. ás j
horas da tarde, no edifício da faculdade,
para tratarem dc assumptos referentes á
candidatura do senador Ruy Barbosa.

Continuam abertas as matrículas para
o curso annexo á Faculdade Livre de Di-
rrilo. estando as aulas funecionando com
rceulnridade,

A mensalidade para todas as matéria»
é de (*>S >ni-nsacs.

J\fíudat\ças.
A legação da Inglaterra nitmoti-sè nro-

yisoriamchtò nara a sédc do consulado
geral, nesta cidade.

Elixir de Nojrriclrn—Cura boubaa

Or Srs. G. da Cruz Ferreira & C-
continuam a entrosar gratuitamenteum reloglnho com niostrador com a
hora le-r.-il, non subscriptores do 1G"
club. Hua Gonçalves Dias n. Só.

Oinh/airr» ¦so'1 Jolas o cautelas dovilll|V.iru, M„lllG de Soecorro,
condições especiaes; 45 c- -I", rua T.uia
de Camões, casa Gontnlcr, fundada
em 13G1.

--» ¦ ....- ¦¦« —

KI.K.G VXCIAS será o Iiello prcmlo
mensal mos ósslsiiaiitcs do PAIZ.
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C05HCIO PRO-P1NHEIRO

Sabbado, aa 5 horas, no largo de
S. Francisco de Paula, haverá, nm co-
micio popular em prol da candidata-
ra do general Pinheiro Machado, sen-
orador o Sr. Albino Alves Tlke.

COMITÊ' CENTRAL «"VJLTSTA

Commuiiica-nos esse cómlté:
"O Club Civil Bràziieiro dirigiu ao

presidente de Minas u seguinte tele-
gramma: '. "Presidente Bueno Brandão, bello J
Horizonte — Se V. Ex. prefere cair j
em Minas, não deve consentir cm ser ,
instrumento contra a opinião do povo
mineiro, reflexo da opinião nacional.
Glub Civil Bràziieiro que correu ao
encontro V. Ex. para saudal-o no dia
memorável do brilhante e enérgico
gesto do partido mineiro, sente, com
profunda magliâ', quo uma quida tao
brusca venha perturbar o alto concei-
to a que tinha levantado: Tiradentes
morreu, mas não se curvou. Saúda-
ções — Pinto da Roí-lm. presidente.

Reune-se hoje, como db costume,
fts 7 112 horas da noite, a directoria
do Club Civil Bràziieiro.

A União Acadêmica Pró-Ruy en-
viou o seguinte telegramma ao presi-
dente do Estado de Minas fleraes:

"Exmo. Sr. Bueno Brandão Dü. pre-
sidente — Minas — A 1'riião Acade-
rrilea pró-Ruy, representando os sen-
timentos da mocidade brazileira, es-
pera que V. Ex., traduzindo o pensar
dos cinco milhões ãe mineiros apoie
franca e decisivamente a candidatura
Ruy Barbosa. Outra decisão será des-
mentir vossa patriótica phrase deBello
Horizonte, serft macular o patriutls-
mo da colligação que quer collocar o-
Brazil no caminho da Justiça, do Di-
reito, da Honra e da Sabedoria, será
destruir em um dia todas as Invejáveis
tradições do povo mineiro, que quer
Ruy Barbosa, para o engrandecimento
da Pátria. Outra qualquer decisão seríl
a ruina da Nação Brazileira. Vença
com Minas deixando-a no .posto da
Honra — Castro Barreto, presidente—
Oscar Coelho, 1" secretario — Heitor
Mourano, 2" secretario — Vicente
Blanco, relator."

Bello Horizonte, 10 — Recebe-
mos mais coinmunlciições relativas â
formação dos comitês dos municípios
das Dores do fndayfi, Montes Claros,
Lavras, Oliveira, Araxá, Formiga
e Queluz. Saudações — Andrade Sou-
'/a, secretario."Bello Horizonte, 10 — Grande e
estrondoso comicio hoje, em prol da
candidatura Ruy. Oradores vibrante-
mente nppiaudidos pela multidão. Po-
vo uhíspn.ó nas manifestações contra
o gosto du governo indicando Wences-
lfi.0 presidência. Acclarnucões deliran-
tes á Ruy Barbosa e á imprensa in-
dependente — O comitê."

O emissário db Comitê Central
Civilista, enviou o seguinte telegram-
ma:"S. Paulo, 10 — Acadêmicos paulistas
redigem um manifesto que conta mais
de 500 assignaturas. Serei portador
desse documento — B. Teixeira.""—Yr;issourns, 10 — Communico or-
ganizacão Comitê Civilista do muni-
cipio de Vassouras. Marcado comicio
para escolha do delegado para o dia
17. Fiz idêntica communicação no Dr.
Mario Vianna, presidente do Comitê
Estadoal — Rodolpho Macedo.?

Pelo cabo submarino, o Dr. Mac
Dowell dirigiu o seguinte telegramma:"Dr. Pinto da Rocha — Rio — Es-
tomos agindo. Saudações/"

Na residência do deputado Dr.
Pennaforte Caldas, na rua Vinte e
Quatro de Maio, na estação do Ria-
chuelo, perante numerosa assistência
de eleitores civilistas, instalou-se o
"comitê" local, sendo acclamados:
presidente, Dr. Pennaforte Caldas;
vice-presidente, Dr. Octavio Pinto;
1° secretario, Benjamin Magalhães;
2o secretario, Sansão Palleta; thesou-
reiro, coronel Firmo de Moura; pro-
curador, ,Toel Furtado Braga, e ora-
dor, Álvaro Brazil.

Empossado o "comitê", foi eleito
delegado â convenção nacional de 26
do corrente o deputado federal Dr.
Pennaforte Caldas.

A importante reunião dissolveu-se,
sendo erguidos cnthiisiasticus vivas &
Ruy Barbosa.

Reuniram-se honteni, fi. noite, no
largo da Cáncella, ti. 59, cm S. Chris-
tovão, os civilistas daquelle bairro,
afim do elegerem o "comitê" distri-
ctal respectivo e o delegado que deve
representar o alludido districto na
convenção que terã logar a 20 do
corrente.

O salão em quo sc realizou a assem-
bléa dc S. Christovâo estava repleo
de eleitores civilistas, notundo-se cm
todos os presentes u mais vivo en-
thusiasmo. A sessão foi presidida pe-
lo conhecido chefe politico da paro-
chia, o Dr. Bulhões Marcial, ex-
deputado federal, pelo 2" districto.
Falaram os Srs.: acadêmico Luiz de
Azevedo Jnnior, Oswaldo Cahet, Dr.
Cypriano Carneiro e Francellino Sil-
va. O primeiro requereu fosse cônsul-
tada a assembléa:

1", se a escolha do "comitê" distri-
ctal de S. Cfu-istovão devia ser feita
sob a fôrma de acclamação;

2", Se aceitava a indicação dos no-
mes rios Srs. Cypriano Carneiro, Fran-
coluno Silva, Bracardo Carvalho, João
Xavier Bentes Júnior c Nilo Goular-
te, pnra constituírem o "comitê" re-
spectivo sendo esses "items" approva-
dos.

O segundo, o Sr. Cahet, apresentou
como complemento fi proposta ante-
rior, uni requerimento, no sentido de
ser acclamado delegado fi convenção
de 26 do corrente, o Dr. Bulhões Mar-
ciai, sendo esta proposta igualmente
approvada, com manifestações de en-
thusiasmop, pelos presenles.

O Dr. Cypriano Carneiro teve en-
tão a palavra para felicitar a assem-
bléa, pela brilhante escolha que aca-
bava de fazm-, é o Sr. Krnceliino Silva,
ngradecendo a inclusão de seu nome
no -comitê", pediu, entretanto, dis-
pensa desse cargo, por não poder
bem desempenhar-se do mesmo, de-
vido aos ,seus afazeres commerciaes.

A assembléa, porém, indefirlu este
pedido, confirmando a eleição ante-
j-lormente feita.

Finalmente, o Sr. Cahet apresentou
uma moçSo, concebida nestes ter-
mos:"Os abaixo nsr.lgn.idi»:, filiados li
caudalosa corrente civilista, que obe-

mitê districtal civilista e escolha do
delegado do mesmo districto á con-
venção nacional üe 26 de julho cor-
rente.

Rio de Janeiro, 11 de julho de 1913
—Dr. Aristides Culi-o Filho—Dr. Luiz
Rumos.

NA BAHIA

BAHIA 10 — \Ta sessão de hoje, da
Câmara dos Deputados, desta capital,
o deputado Ângelo Dourado funda-
mentoii uma moção de applausos á
conimissão executiva do partido situa-
cionista pelo levantamento da candi-
datura do conselheiro Ruy Barbosa â
presidência da Republica.

A moção foi assignada por todos os
membros presentes á reunião e foi
approvada unanimemente.

Nessa moção figuram declarações
c notas dos deputados Eduardo Diniz,
Fernando Kock e Oscar Cunha.

BAHIA, 10 — Os acadêmicos das
tres escolas superiores desta oapltal
realizaram hoje uma passeata civlca
pelas ruas da cidade, precedidos de
duas bandas de musica, conduzindo os
retratos do senador Ruy Barbosa e
Dr. J. J. Seabra.

Durante o trajecto foram acciama-
dos vivamente áquelles dois nomes,
sendo pronunciados vários discuraofl.

Para o próximo sabbado foi convo-
cado novo "meeting" no qual deverão
falar os Drs. Homero Pires e Lemos
Brito.

A MISSÃO SPORTIVA PORTUGUEZA. HONTEM CHEGADA

EM MINAS ,
BELLO HORIZONTE, 10 -- Pro-

movido pelo partido civilista, realizou-
se hoje um grande "meeting" a favor
da candidatura do senador Ruy Bar-
bosa, sendo pronunciados discursos
patrióticos em ^presença de grande nu-
mero de assistentes.

Para a próxima semana foi convo-
cada uma nova reunião .popular.

BELLO HORIZONTE, 10 — O" Estado de Minas", tratando da que-
stão das candidaturas presidenciaeu,
traz a respeito, longos tópicos de in-
formações.

Em. um desses artigos affirma
aquella folha que, baseada em Infor-
mações vindas -das mais autorizadas
fontes, pôde assegurar que a cândida-
tura do Sr. Wencesláo Braz vai ser
lançada, tendo sido aceita pelos col-li-
gados e pelos pinhelristas.

(Agencia Americana.)

EM S. PAULO

A populaçB.0 da cidade de Mococa,
em sua maioria, no dia 24 do mez
próximo passado, rendeu ao Sr. Ruy
Barbosa uma dessas espontaneas.de-
monstráções de solidariedade politica
que S. Ex. poderá, comparar ás mais
expressivas que tem recebido.

A's 6 horas da tarde Innumeros re-
presentantes da nossa melhor Bocie-
dade, attendendo ao convite, por bole-
tins distribuídos nesta cidade, assi-
gnado pelos Srs. Mario d« Souza Pin-
to, Dr. Galdino Abranches, Manoel
Demasi, César Pruto Martinez, Ma-
noel Sevèriano de. Mattos e Montuo-
molmo Prado, compareceram ao jar-
dim publico.

Fez-se então ouvir o professor Ce-
sar Pruto Martinez, um dos signata-
rios do boletim, declarando o fim da-
quello comicio. O conhecido educador
referiu-se com phrases -felizes ao
actual movimento que se faz pela
elevação presidencial de Ruy Barbosa;

Succedeu-lhe o Sr. Manoel Severino
de Mattos, tambem um dos signatários
-do boletim.

Seguiu-sto-lho o major Domingos
Lacretã.

Depois desse ultimo discurso a mui-
tidão desfilou, acompanhada de nma
banda de musica, em passeata pelas
ruas da cidade.

Na porta do "Commereio de Mooo-
ca" falou o Sr. César Martinez, agra-
decendo o redabtor da folha, Sr. Al-
berto Mello; d'alli seguiram para a
rodacção do jornal "A Mocóca", usaa?
do da .palavra o Sr. Aristides Cunha.

Agradecendo as palavras do ora-
dor falou o Sr. Theodomiro Pacheco,
redactor da folha.
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ARTES E ARTISTAS

Grupo tirado no cães do PõrtO| logo após o desembarque

NO PARANV
de

Em sessão especial hontem' reali-
zada, o Supremo Tribunal Federal
proseguiu na discussão e votação de
emendas ao seu regimento interno,
apresentadas pelo Sr'. -Moniz Barreto,
procurador geral da Republica.

Foram approvadas as seguintes
emendas:

Art. 46 § 1°. já modificado, acere
scente-se: "Tomando-se por' base a
numeração dos feitos".

Art. 233, acerescente-se: "5 1°. A
delação probatória se interrompe pe-
Ia supei-veniencia dos feitos".

§ 2o. Se o ultimo dia do prazo assi-
gnado para comparecerem em juizo
ou concedido a pai-te para falar nos
autos ou offerecér embargos ao ac-
cordão for feriado, o prazo sõ termi-
narâ no primeiro dia útil seguinte.

Art. 46. § 1". Substitua-se pelo
seguinte: "A antigüidade conta-se da
data do preparo dos autos na secre-
taria e quando o julgamento não de-
pender de preparo, da data do termo
de recebimento, tomando por base a
numeração dos feitos.

-Art. 16. Depois do § 6o, acere-
soente-se: "§ 7" julgar em única in-
stancla as acções rescisórias dos ac-
córdilos proferidos pelo tribunal.

O § 7" passa a ser 8o
A emenda acima, muito discutida,

teve votos contrários dos Srs. Pedro
Lessa, Amaro Cavalcanti e H. do Es-
pirito Santo.

Em seguida foram approvadas, sem
debate, a.s emendas:

do contribuinte Antônio Silvino Nei-
va, praticante-.de i* classe da Di-
rectoria Geral dos... Correios; de
D. Idalina Vianna Cavalcanti e òu-
tros,, viuva e filhos de Pe.rçfentino
José Cavalcanti, ex-mestre de linha
da Estrada de Ferro Sul de Per-
nambuco; de D. Adelia Siqueira de
Moura Ribeiro e outro;\ iviuiva e
filhos de 'João Nepomuccno de
Moura Ribeiro, 2° official da Di-
rectoria Geral dos Conreios; de
D. Olindina Maria Monteiro, viuva
de Antônio Alves Monteiro, ex-ma-
chinista da Estrada de Ferro Sul- de
Pernambuco, e de D. Tlieotonilla da
Silva Cheretn, viuva dc Antônio de
Sá Cherem, estafeta de 2* classe da
Repartição Geral dos Telegraphos.

lá IKftll ° P'lroleo Olivierf Por que
_|0 U9UU n_j0 0 adqUire para a saude
de seus cabellos ?—Na A' Garrafa Gran-
dc e cm, todas as perfumárias.

Estiveram hontem-no gabinete do
Sr. ministro dà viaqãò os seguintes
Srs.: senadores Alencar' Guimarães,
o Luiz Vianna; deputados Lourenço
Sá, Aurélio Amorim e Nicanor do
Nascimento; general Alfredo de Si-
mas Enéas-, coronéis Agnello Cor-
reia da Silva, Joaquim Aires, Theo-

Pantaleão dedorico dos Santos e -
Queiroz; commandante FraiiciscoJ.de impostos; Ca.mpo Grande, iv>$ de

nardino Pinto da Fonseca, prior da
Ordem Terceira do Carmo, e Carlos
Moraes Teixeira, a amarra rem ás fa-
ciladas a-s paredes lateraes dós respe-
ctivos prédios, que se acham fendi-
das, no prazo de oito dias.

. Na-Prefeitura Municipal pagam-se
hoje as folhas de vencimentos do mez
findo das .professoras ca-thedraticas,
de osco-tas modelos, regentes de esco-
las c expedientes aos mesmos.

Na sub-directoria da .policia admi-
nistrativa municipal foram registra-
das.ante-hoiite.in, pelo official Hç-nr-i-
que Resse, 99 guias,- na importância
de 2:907?28o, oriundas das agencias
da Prefeitura : Inhaúma, 30$ de en-
terramentos, 507^280 de impostos e
469$ de multas; Sacramento, 10$ de
enterramentos e 55$ de impostos; São
José, 8$ de leilões e 7$ de matricula
de cães; Santo Antonio, 230$ de im-
postos; Lagoa, 175$ de impostos e
200$ de multas; Santa Thereza, 229?
de multas ;~Sant'Anna, 60$ de multas
e 150$ de impostos; Gamboa, 2$ de
leilões e 20$ de multas; Espirito Sau-
to, 264$ de multas e 35? de impostos;
S. Christovâo-, 21$ de matricula de
cães e 110? de multas; írajá, x 11$ de
enterramentos, 18$ de multas e 30$

PARC ROYAL
v - HO;ír.EJ:.. Lya

Saldos e retalhos éíft lodus as secções.

Do "Commereio do Paraná,
do corrente:"Esteve hontem novamente reuni
do o "comitê" central para a propa-
panda da candidatura Ruy Barbosa,
neste Estado.

A' reunião esteve presente a quasi
totalidade dos membros do "comitê'

Continuou a expedição de,clrculares
aos correligionários dos municípios,
encerrando instrucções sobre a Í6r-
ma de agir iia organização dos co-
mités" locaes e arregimentação dos
elementos sympatliicos á candidatura
do glorioso bràziieiro, cuja propagan-
da se avoluma como .que por espon-
taneo impulso de todos quanto abri-
gani no coração uma parcela de sin-
coro sentimento patriótico, vendo na
indicação d» Dr. Ruy Barbosa & ma-
gistratura suprema do paiz a esperan-
ca de largos dias de paz o prosperi-
dade para a Republica.

Attestam essa aceitação as nume-
rosas adhesões de pessoas influentes
de varioe municípios.

-— Segue hoje para Campo Largo,
aonde vai realizar um "meeting

pró-Ruy, o Sr. Aldo Silva que ao ma-
mo tempo instalará o "comitê muni-
CÍD3.1 •

Regressou hontem de S. José
dos Pinhaee o Dr. Veira de Alencar,
tendo instalado o respectivo comitê .

NO ESTADO DO RIO

BARRA MANSA, 10.

K Câmara, hoje reunida, approvou
a 

"seguinte 
moção: "A Câmara Mu-

nicipal de Barra Mansa, reunida hoje,
reaffirma a sua absoluta solidaneda-
de politica com os eminentes Drs.
Oliveira Botelho e Nilo Peçanha, ap-
plaudindo sem reservas a patriótica
attitude que assumiram perante a Na-
cüo no actual momento político .

Sala das sessões, 10 de julho de
jfU3  l.. Punce de Leon, presiden-
te — Jeremias Mendonça, vice-presi-
dente — Eugênio Caetano, secreta;
rio — Alacrino Monteiro — M«ioe«
Vorres — Manoel Aguiar — Alfredo

, ..rlenu.f.., „liri,, „o R,,,nde | Oliveira/^ggggj^íT^MÚn^

,Art. 1S2 § 5°. Substituam se as pala-
vras "seguir-se-ha a revisão" e pelas
seguintes será o processo visto pelo
relator, seguindo-se:

Art. 178 paragrapho unico. Sup-
primam-se as palavras "e revisores' .

Foram- ainda approvadas as seguin-
tes emendas apresentadas o funda-
mentadas pelo Sr. Enéas Galvão.

Art. 237. Depois das palavras, os
empregados da secretaria, acerescen-
te-se: e os serventes.

Art. 238. A' palavra contínuos ac-
orescente-se "e um electriclsta".

Terminada a votação das emendas.
o presidente H. do Espirito Santo,
fazendo sentir que o regimento inter-
no sof fre grande numero de altera-
Cões, propoz que fosse o mesmo re-
gimento depois de convenientemente
refundido publicado no "Diário Of-
ficial".

Approvada a proposta do presiden-
te H. do Espirito Santo, foram no-
meados para em commissão desem-
penharem aquelle trabalho.osSrs. Pe-
dro Lessa, Canuto Saraiva e Monia
Barreto.

Doces, compotas e gelêaa, nova sa-
fra riograndense, recebeu grande
sortimento A. RIST — Rua Sete de
Setembro n. 77.

CARIDADE
Para ser distribuído em esportulas

de 1$ aos pobres, em memória de
Leopoldo Guanabara, recebemos a
quantia de dez mil réis.

- ¦— ¦ ——

lfÍI»;iHWto's6 se obtêm com o uso do
\.aVW\t9 petróleo Olivier A' Gar-
rata Grande. Uruguayana, 66.

dre-p
bràziieiro, o eminente senador Ruy j fectuosas
Barbosa, estando reunidos no predio 1 pio
ri. S!) do largo da Cnrícolla; (-111 Silo
Christovâo, piua o fim de escòllifei-
este districlo riá grande convenção de
26 do corrente, requerem conste
acta um voto de completa o absoluta
solidariedade, com a attitude politica
daquele illustre- sonader, o
claro chefe, autorizando

o "comitê" districtal qüe aeaba de ser ,
eleito, a officiar ou telègriiíihar uo | Pedem-nos avisar aos interessados que,
grande é iholvidavél estadista!; énvl- 1
ando-lhe os nossos votos de sõUdarle- j
dade politica, com a uffirmaçíCo de !
que os civilistas de S. Christovâo cs- I
tão dispostos a entrar ria campanha
presidencial, sem medir perigos o sa- I
crificiòs, certos, como estfm, rie que a !
causa patrijtioii que ubraouniui, re- i
presênta a salvnção du Punia, a con

LLOYD PARAENSE — Seguros de
vida marítimos e terrestres. As maio-

,1-Í re? vantagens, pelos menores prêmios.
ul:i Succursal: Ouvidor n. 152.

Kit- pcutica """ 
" __

^roi^lllUG^GEMIIO CMAL DB
devendo ter sido iniciado hontem o ser-
viço dc dragagem no canal de Mage, fica
por alguns dias interrompida a passa-
gem aos barcos na pequena parte nave-

liste grande melhoramento mandado
proceder pelo governo federal, vindo
eiiorincmentc contribuir para o progresso
da futurosa cidade de Magé, com-

solidação do regimen republicano o a | pensara o sa ,
honra do Brazil." | tirtupçâq da pequena navegação, nu parte

Esta moção está as-dgnada por
mais de 200 pessoas, sendo deliran-
temente approvada, por entre vivas e
palmas. Foram muito declamados os
nomes de Uuy Uarbosa, Irineu Mu-
chado, Barbosa Lima, Pinto i:;i 1 /•-
cha, .loão irurisrabeirn. <' -los Relxu-
to, Pedro Moacir e Bulhões Marcial.

NO MKYKl!

Os abaixo .-issignadc-, nutorl-.iudos
pelo comitê central clviüista, con-
vocum os civilislhs do Meyeç, p;ir:i
uma reunião, umunh". 'i< 7 1 '.' horas
dá noite, fi rua Dr. Dius d;> Cru.-, nn-
mero 1S3, consultório dli Dr. Luiz
Ramos, estação do Jl.-y-r, \,r-> resol-
ver sobre assumidos coiistm!. - iii si;-
guinte ordem do dia: t-lt-ii;--¦» do (-•-

que
nal:

o sacrificio de alguns dias dc in-
cquena navegação, na parte

inda é aproveitada do citado ca-

bmol:Qiiaiilas tétf» n/mi?
¦;' |iniici',cmiliiiUcc vim a.

Casa Stttudnril

\ 11—i.-iii:i! 111:1 d" I'.\I7. dó lili-clui
l-:l»l-".(iAXC!-\iv mu primor dc nrie

mtm mmtm

¦ Requerimentos despachados pelo
Sr. ministro da viação:

DD. Maria Rodrigues da Concei-
ção Silva e Maria Leite, por scu
procurador Radagasio 'Moniz Frei-
re, pedem os favores do montepio,
na qiJalidade de viuva e filha maior,
soiteira, do contribuinte Joaquim
Leite Pereira da Silva, telegraphis-
ta de 2" classe da Repartição Geral
dos Telegraphos — Prove a primeira
4m habilitandas -que (tambem lhe
pertence o nome de Maria da Con-
ceição Silva, que figura nas certi-
does exhibidas; que o casamento do
contribuinte foi em primeiras nu-
pcias para elle e que Maria Leite-
era solteira na data do fallecimen-
to de seu pai, habilitando-se de ac-
cordo com o decreto n. 3.607, de 10
de fevereiro de 1866, e, finalmente,
selle a certidão de nascimento de
Joaquim.

D. Maria Pinheiro Goulart, pe-
dindo para si e filhos os favores
do montepio, na qualidade de viuva
de Honorio de Barros Silva Goulart,
tac-gtiárda-liyròs da exitincta listra-
da de Ferro Norte de Alagoas —
Deferido.

Maximiano da Silva — Inclefe-
rido.

D. Anna 'Ricardo do Pinho —
rude ferido, pur nào haver coiivcni-
encia c-m comprar ò predio ufícre-
cido.

I\ir.-! iiliuiro H. Mano Miranda d

de Mattos, capitão Junqueira de
Araujo, tenente José-de Góes Arti-
gas, barão de Ibirocahy, commenda-
dor Antonio José. Ferreira, conse-
lheiro Villaboim, Drs. Júlio Koe-
ler, Lima Brandão, Carlos Euler,
Augusto Pestana, Magalhães Cas-

tro, Lopes Martins, João do Rio,.
Francisco Bhering, Francisco Vai-
ladares, Antonio Soares dc Gouveia,
Gouveia Ferro, Victor Silveira, J7
Rodrigues Saldanha, Antonio Can-
dido Borges, Luiz Seabra, Justino
Proença, Catanhede de Almeida,
Mattoso Câmara, Augusto de Mene-
zes, Santos Mattos, Mendes Diniz,
A. Krauss, Hugh Stenhousc, Mario
Ramos, Ferreira Vianna Filho e
Oscar da Cunha Correia.

Manteiga Virgem, pasteurizada,
sem tinta, 1 kilo 3$900: 5 /kllos a
.1$700; 10 kilos a !S$500; Leiferla Fal-
myra. Ouvidor n. 149. I

Adquiriram propriedades :
Luiz Ribeiro Lobo de Alacão, pre-

dio á rua Guineza n. 70, por 2:200$;
João Calixto dos Anjos, terreno á rua
Páo Ferro, Inhaúma, por 550$; Mtfr
noel Ribeiro de Suoza, predio á rua
Major Freitas n. 26, por 580$; Alfre-
do Martins Coelho Alves, predio í
rua Clarimundo de Mello n. 24, .por
5:000$; D. Emilia de Jesus Rodri-
gues, terreno á rua Monsenhor Souza
Cruz, po-r 500$; Antonio Borges Ma-
chado, terreno á rua D. Maria, por:
275$; D. Sarah Lemos Caldas,, terre-
no á rua Angélica, por 1:000$; Au

multas e 56$ de enterramentos; Jaca-
répaguá, 36$ de enterramentos; Gua-
ratiba, 6$ de.multas; Santa Cruz, 4$
de impostos e 37$ de enterramentos, e
Ilhas, 15$ de enterramentos.v

¦No asylo S. Francisco de Assis
houve o seguinte movimento em ju-
nho findo : existentes no dia i", 392
asylados, sendo 192 homens e 200 mu-
lheres; tiveram entrada sete homens
e seis mulheres; sairam dois homens
e uma mulher, e falleceram seis ho-
mens e tres mulheres.

Passaram para julho corrente 393,
sondo 191 homens e 202 mulheres.

• —-

Informam-nos que os representan-
tes da Empreza Constructora das Es-
iradas de Ferro, que recebem paga-
mentos em apólices, conferenclaram
com o Sr. ministro da viaçüo, o «uai
prometteu providenciar no sentido de
fazer cessar os inconvenientes decor-
rentes dos pagamentos realizados por
essa fôrma.

THEATRO LYRICO — Sonho
de valsa, tres actos, de Oscar
Strauss.

O nosso publico evideníemeiue eslava
com saudades do Sonho dc vuisa, uma
tias suas operetas preferidas que ha mui-
to lempo não subia á scena.

A ultima •¦Cf- qae a tivemos (peio me-
nos em iritü.iiK.i loi o anno passado, 110
Recreio i-e^a companhia Juvenil cios ir-
liiãõs Êillaud.

Mas, Soulio de valsa, cantado por cri-
a-.-i::.l5. nio i Sonho de valsa..-.

Hçúitcnt, nttò succedeu tal- no T.yrico.
Ü vílhü tlieatro estava cheio. Uma

lulU isalá. Havia mesmo gente que habi-
tíiRÜnentc não freqüenta operetas...

Seyi-edoi que oó o Sonho de valsa co-
-.íiiccc...

K queiti forcou os seus hábitos indo
'nõiití-m ao Lyrico teve râzãó de sobra
para -levar a effeito semelhante tour de
forte.

Porque a verdade é que aquella mu-
sica voluptuosa e latígUida dc Strauss se-
duz a toda gente que não for surda.

Aqüélics duelos de amor, áquelles tre-
clios valsados, de uma, languidez tão
attràlfentê como deliciosa, encantam; E pa-
reco que o popular niüsictsfti vieiiuense
perdeu o segredo do Sonho de valsa, por-
que as suas çmnposições', que vieram de-
pois, são frouxas, não valem a opereta
que nos deu hontem a Cillá di Milano.

O desempenho justificou plenamente
as previsões que, ii seu respeito, fazia-
mos.

A senhorita Serafiui foi uma excellen-
te Helena. A sua voz doce e aguda pre-
sta-se á maravilha ao papel dc noiva com
pouca sorte. Depois, a senhorita Serafiui
tem unia figurinha inince que fica liem
ao papel. O scu noivo, hontem, foi o te-
nor Alcssandrini.

O Sr. Alessandrini tem o necessário
para ser uni artista razoável.

Mas, in felizmente, corteja demasiada-
mente as galerias, exagerando os seus
agudos e prolongando indefinidamente,
escandalosamente, as suas ferinalas. Cor-
rígidos esles defeitos, o Sr. Alessandrini
pódc conlar com as sympathias do pu-
blico. O Sr. Mcrazzi foi um optimo Prin-
cipe Giacchino, conduzindo o scu papel
com muito espirito c discreçãp. O mesmo
sc deve dizer do Sr. Valle, que foi uni
engraçado Lotado. Engraçadissima, a
Sra. Bracpny no papel dc Fifi. Como ca-
racteristica, a Sra. Bracony é tuna ar-
lista de valor. Fez rir c muito, sem .cx-
agerar o scu papel. Na parte de Frede-
rica, tivemos a senhorita Stcllina.

E de quem foram as honras da noite ?
Não precisa dizer que fonini todas da se-
nhorita Csillag.

Csillaa, 110 papel de Franz, esteve dia-
bolicauictile encantadora.

E' escusado dizer que o publico fez
bisar vários duetos.

A mise-cn-secne é boa. O guarda-roupa
é luxuoso, bem entendido, quanto ao ele-
mento feminino, que estava scintiliaiite.

Quanto ao masculino, pareceu-nos um
tanto descorada a parte indumentária.

Em lodo o caso, uma bcllissima recita,
um Sonho de valsa que honra a Cittá di
Milano.

Ií para isso muito concorreu a orches-
tra, que esteve brilhante, sob a regência
do maestro Tantillo.

— Hoje canta-se 77 birichino de Parigi.
Mnt-iit Stcllina.
Ka/endo parte do elenco da Cittá di

Mil.-ino reappareceu a senhorita Maria
Stellin-.i, j:'t conhecida do tins-sn piibliç».

Concluiu S. Ex. bebendo pela continu»-
Cão dos suecessos do maestro Kepomu-
ceno, que classificou de digno suecessor
de Carlos Gomes.

Em seguida, levantou-se o maestro Nc-
ponuíceno.

Começou elogiando o Dr. Souza Dan-
tas, quei como ministro do Brazil, xe-
une a dotes excepcionaes de intelliçen-

i cia ns mais difficeis de unia extremada \
gentileza, que fizeram brotar de seu co-
ração caudaes volumosas de eterna grati-
dão.

Estcndcu-sc depois cm justas conside-
rações sobre a raça latina, porque os
brazileiros e argentino-:, sondo latinos,
têm uni modo dê s;ntir imisono e igual.

As (ibraçôès que produziu a Abul na
alma des assistentes foram o resultado
dc um bello e formoso accorde, acerecen-
tando que a sinceridade dos argentinos
recüiihrccu iiiinicdiatHmento a sua since-
ridade artística.

Terminou por agradecer ao Dr. Souza
Danlas ii brilhante opportúuidãde que lhe
deru de representar prla primeira vez a
mu opera perante um publico de rara
competência e fino gosto.

Agradeceu depois com grande effusão
i.os interpretes da sua opera que lhe de-
iam um biillio excepcional, fazendo com
ipie o publico fizesse sobre ella um iuizo
ainda mais lisonjciro e honroso.

(Agencia Americana.)
ralaci-Theaii-e.
Estréiam hoje, no Palactf-Theatrc, Ari-

nita (li Landa, celebre divetta italiana,
oite, no seu gênero, é uma celebridade
européa; o Trio Rinonis, áçrbbatas co
micos; Les Maxos, equilibristas de sa
lão; Nino and Nina, díuYsarinòs acroliif-
las do Enipirc de Londres, e Clòtilde
bplendore, cantora italiana.

Seguramente o Palace vai regorgiíar
esta noite.

Tlieíilro Kccfòlo;
Eni portuguez. é hoje a primeira vua

que sc representa 110 Rio de Janeiro o
(iucihIl, .-igoslinlio, operela original de
K. lierniarner e !-". Wailisck, musica do
applaudido e inspirado maestro teo Fali.

O director geral de instruccâo pu-
blica fez hontem as seguintes des-
ignações das adjuntas Noemia dos
Santos Mello, para reger interina-
mente a 3" escola masculina do 2° dis-
tricto, durante o impedimento da re-
spectiva professora, e Georgina Ro-
drigues da Fonseca, para ter exerci-
cio na 2* escola feminina, do 2° dis-
tricto.

O Sr. prefeito concedeu a-s seguin-
tes licenças : de seis mezes, para tra-
tamento de saude, á adjunta Elvira

VENDAS A PRESTAÇÕES BEHSAES Km caso de emergência, o fogão a m
Instalação gratuita
Conservação gntuita

Desconto especial no consumo
de gaz no fogão

SOCIETE' ANONYME DU GAZ.
Rua dMssuulilé,! 93-Tel Ccnl 2.965

rstá sempre prompto.Acccnüe-se um pitos-
phuro, abre-se o registro, applica-se o
pliosphoro e zás I produz-se o calor do
cessario. Com qualquer outro fogão isto
é impossível.

Jiurypedcs
Compareçam

Couto de
nesla sc

Xfagal
:càu.

A directoria deste centro, tòinnuinicV
nos t|tK* na sua t-cüe-, á ÀAcrtUltt Uio
f.ranco 11. ifi. ¦" andar, et tá :,', 1
sul.;./.-t ir.rão pata >oei-u";-r ã r- •-
U.i- licliilidí '!•• !. UU lll.-.M' ll-'--,-; ,..e
se deu tu. Coi!-.:!i:í, u 1 (ío e.r.e.ue.

Ao direi
HK-ioiirij

irar da dc
Xuciuiial

. dc iiicuitci-io tle
mu Kcr. a. irmã

|ic/.;i publica ilo
foram i.Ti\ inde-

.\l:<
'.- iua " b'jlie.11 i

gusto Jorge Hermida, terreno á rua
Angela Bittencourt, por 3:300$; Ma-
noel José Leal Moura, predio á rua
Leopoldo n. 12b, por 6:300$; João Pe-
reira de Oliveira, terreno á rua Maul-
ta da Rocha, por 1 :ooo$; José Boni-
lha Rodrigues, terreno á rua Labora-
torio, por 250$; D. Benedicta de Fa-
ria Ortiz, pr-edio á rua do Cattete
11..304, por 55:000$; D. Sarah Futu-
rai, predio á travessa Oliveira n. 25,
por 9:000$; Silvino Affonso da S. Ri-
beiro, terreno á rua D. Maria, por
3:600$; João Camuyrano, terreno á
rua Covanca, por 200$; Joaquim
Martins, terreno á rua Senador Na-
buco, por 1:500$; João Martins Pi-
menta. terreno ú rua Jockey Club, por
10:550$, e José Rodrigues Teixeira,
terrenos ás ruas Vieira Souto e Pru-
dente dc Moraes, por i,":6oo$ooo.

Nfio deixem de tisidgnár o l'ATZ.
iiui-ii l('i>-iii direito n receber niensnl--iii-iiic !-:iji:<;.\M'l.\s, uniu rcvl>ta que

• Ulll l-IICillltl).

Foram affixados editaes nos ]>re-
lios vistoriados iií. 141 e 143 da rua
Moreira César, pelo agente do di-stri-
cio ciu Sacramentei, intimando Ler-

Jardim da Rocha; de 60 dias â pro-
fessora cathedratica Maria José Xal-
tron, ás adjuntas Iracema de Souza
Lessa e Emilia de Oliveira Freitas, e
sem vencimentos ás adjuntas Maria-
na Luiza Pereira e Maria da Gloria
Silva Potengy, e de 30 dias á adjunta
Julieta Monteiro de Souza Telles.

ELEGÂNCIAS será o bello prêmio
mensal aos assinantes do l'AIZ.

Assignar o PATZ é ter mensalmente
o premi» admirável de receber KIiE-
GANCIAS. uma linda revista.

«
O marechal Antonio Ribeiro Vicen-

te Ribeiro Guimarães, presidente do
Circulo dos Officiaes Reformados, re-
cebou do Dr. Moscoso Bandeira, o se-
guinte telegramma:"S. Paulo, 8—Acabo dar desempe-
nho honrosa missão generosamente
me íoi confiada: a Exma. familia sau-
doso, honesto Dr. Manoel Ferraz de
Campos Salles agradece V. Ex., Cir-
culo Officiaes Retormados, meu in-
Intermédio pêsames, manifestações
solidariedade dOr que a ucubrünhii."

Kl.EGANClAP será o lièlli» premi-
inciisnl nos assignantes do PAIZ:

A ns-.le-iintiir.-i do VAIZ dá dlicilo .
tCliF.CÃNClÃS, 11111 pilm<>r de nrle.

Stcllina c uma artista muito apreciada
da plalca carioca. Nesta temporada ;á
tem cantado com suecesso, tem sido ap-
plaudidtt em vários papeis. Tem uma fi-
gtira insinuante c voz agradável.

Alberto Nepomuccno.
BUENOS AIRES, 10.
A's 8 horas da noite, realizou-se, na

Rotisserie Charpentier, o banquete offere-
cido pelo ministro do Brazil, Dr. Souza
Dantas, ao maestro Alberto Kepomuceno,
cm regosijo pelo suecesso obtido com a
representação da opera Abul, üo tlieatro
Colyseu, no dia 30 de junho passado.

A' mesa, que apresentava bellissiino as-
pecto. estando lindamente ornamentada
com flores naturaes, sentaram-se o Dr.
Souza Dantas, o maestro Alberto Nepo-
muceno, o commendador Victor Cobian-
cbi, ministro da Ilalia, coronel Abel Bo-
telho, ministro dc Portugal; general Sal-
vador Pinheiro Machado, Alfredo Bastos,
Dr. Penido Monteiro, representante da
Agencia Americana L. Villarcs Fragoso,
secretario da legação brazileira-, com-
mandante A. de Mello, addido naval bra-
zileiro; coronel Damé, Drs. de Lucca c
Carlos Coelho, o emprezario Walter
Mocchi, todos os críticos musicaes dos
jornaes desta capital, Maria Farnctti, El-
vira Casazza, José Paletti e Mariano Sta-
bile, interpretes da Abul, o maestro Mari-
nuzzi, director da orchestra do Colyseu,
e todos os artistas principaes da compa-
nhia que trabalha naquelle theatro.
' Ao dessert, o Dr. Souza Dantas saudou
o maestro Alberto Nepomuceno, dizendo
ser elle actualmente o primeiro musico
bràziieiro, continuador do nome glorioso
do Brazil no mundo das artes.

O ministro bràziieiro agradeceu ao
maestro ter vindo fazer aqui a estréa da
Abul, porque essa estréa significava utu
suecesso para o Brazil, para honra de
cujo nome sempre se tem batido.

Agradeceu em seguida S. Ex. aos inter-
pretes da deliciosa opera que souberam
dar-lhe um vigor c uni realce realmente
maravilhosos.

Agradeceu tambem o Dr. Souza Dantas
ios representantes da imprensa as phra-
.-es carinhosas com que receberam o rc-
prtsentanie da arte brazileira e as justas
ciiiieas que fizeram sobre a sua produ-
Csâü.

tro
A companhia tionie-s e Grijò vai" apre

sr. -.u- o Querido Agostinho, com a sua ,
mi.:-cn-scéite própria, tal qual te-m sido
representada nos principaes llio.icros dn
Ki-ropa c da América. N;a representação
do Querido Aoosi'rilin toma part..- o dis-
tincio actor Chaby 1'inlieiro e todos os
principaes artistas da éxcollchtc compa-
nhia. Ha uma grande aiiciedadc do pu-
blico por ser representada çiii portuguez .
a hiagniíica opereta de- Le-o 1-all.

Tlientro Apoilo.
A menina Jo chocolate levou lionUm

ao ale-gre- tlieatro da rua do Lavradio ce-n-
teiias dos seus adtuiriKlófes e- áinigos. A
platéa apresentava um bellissitüó áspcclo,
estando os camarotes occupadojj pela li-'
na flor da nossa sociedade-.

Continua, portanto, o suecesso da in-
teressante- e celebre peça de Cavault. Ho-
jc nova enchente- apanhará o Apoilo.

Ná próxima semana a companliia Adc-
lina Abranches apresentará uma novida-
de aos freqüentadores do Apallo; can-
tar-se-hão ali as canções pórtuguéaas. com
versos dc poetas celebres e ijuisicas dos
mais distinetos e inspirados maestros
portiiguexes. As Canções portuguesas sãe.
crcàÇãò do actor Alexandre Azevedo e-
da üalante actriz Aura Abranches, que,
com a mesma, obtiveram eni Portugal um
grande suecesso.

Na quinta-feira, matinée da moda.
Concertos.
Celebrou-se ante-H'oiltém( no salão 110-

bre do Jornal do Coininereio, o 5" con-
ccrlo dc musica de came-ra, organizado
pelo professor Francisco Chiaffitelli.

Essa bella festa de arte, nada deixou a
desejar, sendo executado o seguinte pro-
gramina:

I—Quartetto, dc Sclnibcrt — Allc-gro
andante com molto schcrzo, allcgrocom
niollo presto, pelo professor F, Chiaffi-
lellii i" violino; Maria Milone Vaz de
Carvalho, 2" violino; Orlando Frederico,
1° viola, c Gustavo Hess dc Mello, vio-.
lonccllo.

II—Sonata em dó menor, op. n. 2, de
Beethoven—Allcgro con iirio. adagio can-
tabile, schcrzo, allegro, pela professor;
Suzanna de Figueiredo e professor Fran
cisco Chiaffitelli.

III—Trio de Bòhánís — Allegro con
molto scherzo, allegro molto osagio non
troppo, finale allegro molto agitato, pela
professora Sylvia de Figueiredo, profes-
sor Chiaffitelli e Gustavo Hess dc Mello.

Os cxccutantcs revelaram, á par de
uma technica instrumental impeccavel,
grande sentimento e agilidade.

Na execução do Qiiarltclo cn ré me-
nor, ainda uma vez o professor Chiaffi-
telli revelou todas as suas qualidades de
artista, merecendo especial menção o seu
trabalho dc " chefe dc . quarttclo", já
notado pelo Sr. Wurmser e sua senhora,
no penúltimo concerto dessa série. Fo-
ram bellissimos cs diálogos travados com
o cello, o 2" violino e a 1° viola, onde foi
vencido, facilmente, pelos-cxccutantcs, as
grandes difficuldades do andante com
tnoltc, do scherio, c do presto.

A Sonata cn dó menor. op. 30, n. 2,
de Beethoven, foi axecutada pelos pro-
fessores Suzanna de Figueiredo e Fran-
cisco Chiaffitelli, amhos com grande sen-
tjmento, precisão,, \ especialmente no
scherzo, um dos trechos mais difficeis c
mais bellos.

No Trio de Bohams, o scu desempenho
foi o melhor possivel, pelos professores
Chiaffitelli, Sylvia de Figueiredo e Os-
waldo Allioni.

Como nos concertos anteriores, a con-
currencia foi grande, tendo o auditório
aplaudido todos os ) rtistas. especial-
mente o professor Chiaffitelli, 11.1 ex-
ecução da Sonata cn dó menor, dc Bee-
thoven, bem como a Sra. Suzanna de Ki-
gueiredo, recebendo esse-s artistas muitas
felicitações dos presentes, entre os quaes
destacámos os professores Fanny C11Í1119-
rães, Julieta Alegria c Ronchini, I). An-
tonietta Saldanha da Gaina, srr\li(>rita
Maria Ponce de Leon, D. Cora Bilac Gui-
marães e filha e grande numero ele- alu-
mnos c alumnas do Instituto de Musica.

Theatro Municipal.
Estréa amanhã no Theatro Municipal,

com o drama_ cm tresactos, dc Dario Ni-
codemi, VAigrctte, a grande companhia
dramática italiana, do tht-atro Manzoni.
dc Milão, dirigida por Tina di. I.orenzo,
que fará aM o papel de Suzanna f.eblanc.

Domingo, Tina di Lorenzo dará, em
matinée, a peça cm quatro actos, de Sar-
dou, Dora.

Tlieatro Rio Branco.
Carlos Bittencourt c Antonio Quintí-

liano continuam a conseguir enchentes
para a Rio Branco, com a sua revista
Depois das dez.

Breve o Rio Barnco dará em primeira,
O Chico Seresta, dc Carlos de Menezes.

Theatro Chantecler.
A opereta Papui Guilherme, feita em

novos moldes, sem as piadas picantes e
o sal grosso das revistas que inundam o
mercado theatral, tem. por isso mesmo,
proporcionado suecessivas enchentes ao
Chantecler, enchentes que por muito tem-
po se suecedrrão.

Theatro Carlo.s Gomes.
Eslá fazendo suecesso no theatro Car-

los Gomes, uma bella mágica, em que ha
muito espirito e nenhuma pornographia:
O gallo encantado.

Hoje c todas as noites subirá á scena
a magnífica peça.

Tlieatro S. Josi. . ,
No theatro S. José sobe hoje a scena

a hilariante revista Jocolv. que tem trinta
e quatro lindos numeros de musica.

O chocolate dn Menina.
Está fadada a longa carreira, no thea-

tro S. Pedro, a peça O chocolate da Me-
nina, que -ahi eslá sentiu representada
com ruidoso exito.

Todas as noites os artistas da compa-
nhia portugueza Carlos Leal, são applau-
diidos calorosamente ) elo desempenho
que dão ao Chocolate da menina.

Era de esperar o suecesso que esla peça
está conseguindo, pois tem uma monta-
gem primorosa, com bellos scenarios de
Jayme Silva.

Emfim. o Chocolate du Menina consti-
tue o maior suecesso tlieairal da actua-
lidade
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ESPAI-G-PI) A VEIIUIl
Palavras, mentiras e .palavras, fantasias,

absurdos e fantasias;, eis o que até hoje
tém escripto todos os pscudos defensores
do Espiritismo, pelo menos aquelles epie
têm a pretenção dc serem versados ua
matéria, enganando as turbas com falsas
princípios, dando-lhe errôneas noções do
que é o espiritismo, com epie miulatina-
mente lhe envenenam o cérebro, como
paulatinamente lhe vão cmpananilo o es-
pirito. ' .',..*', ...

Abrigados á sombra desse ideal sublime;
dessa religião sacrosanla, que sc chama
espiritismo, são legião os que se dizem
poder falar de cathedra, e serem enviados
do Pai, para redimir a pobre Humain-
dade. §ü? ¦

Sob o manto dia.phano dessa luz pu-
rissima, que abriga não só a lerra, mas
o espaço infinito e bello, uma ph-ilangc
de inimigos elo progresso explora torpe-
mente a sociedade, a humanidade, que se-
quiosa de melhorar, sempre propensa a
estudar, o que desconhece, se entrega dc
venda sobre os olhos nas mãos desses
falsos proplictas, (pie repito, lançando so-
bre os hombros "o manto diaphano ca
fantasia", mas lambem ile uma, pseuda
pureza, se arrogam dons especiaes, sc
dizem mensageiros do Pai, e até por ve-
zics irmãos carnaes dc Jesus 'thristo, o
sympathico cordeiro de Nazareth, tao ca-
liimntado c tão querido dos verdadeiros
christãòs! ,

Sim, até irmãos carnaes de Jesus Lnris-
toi...

E a ,pobre humanidade que povoa este
planeta de soffrimento, que pujulla em
todos os pontos do globo, sempre na an-
cia de uma melhoria de sinta cão; a pobre
humanidade, (pie desconhece na sua maio-
ria, que está na terra apenas para expiar
faltas passadas c erros coinnicttido.S em
suecessivas encarnações, em vez de pro-
curar emancipar-se, sublimar-se, deiificar-
se, emfim, deixa essa missão ao arbítrio
dc terceiros, aos quaes cré incumbidos ac
authemica missão e como tal seus orien-
taelores na Irajecloria que seguem todos
os transitórios habitantes (lo orbe ter-
raqueo, que é como quem diz os únicos
culpados pelos erros qúe acaso pratiquem.

Infelizes dos primeiros e pobres dos
segundos. . .

Infelizes dos primeiros, porque, vindo
ao planeta para se lavarem de faltas pas-
sadas c bem assim darem um passo na
sencia do progresso, que os conduzira ao
verdadeiro mundo a que tem direito, se
eni regam aos prazeres e á depravaçao, a
um dòlcc far nicnle que faz estacionar e
bestifica.

E infelizes dos segundos, porque, ,pe-
dindo ao Pai, quando no espaço, dons es-
•peciaes para progredirem mais célere-
mente, para expiarem faltas passadas e
incitarem seus irmãos a imital-os, não so-
mente sc esquecem da missão e provação
cm que vieram á terra, como,ainda sc
deixaram envaidecer pela lisonja e pelo
crgulho, julgando-se de facto entidades
previi.giadas, perante as quaes (como se
isso tosse possível!) os restantes Inibi-
tantes do planeta se deviam curvar.

Nào devemos tomar esta figura no
campo ahsolulo.da realidade, mas sim, no
sentido figurado, que é o tocante a sub-
missão da humanidade.

E isso porque, se é que de facto elles
não vêem passar a humanidade debru-
çados cm altos llironos ou em varandim
de magestosos palácios, veem-na entre-
tanto correr á sua habitação em cata de
um bem eslar imaginário, que jamais
fruem.porcme nesse antro lhes não pode ser
vendido o que só de graça pode ser distri-
biiielo, por assim lhes ter sido dado tam-
bem. .

Mas, como quem procura a sombra
sempre a encontra, embora arranjada ad-
hoc, assim tambem esses falsos espiritas,
proplictas de mentira, qual outro idiota
que pretendesse abrigar-se dos raios so-
lares sob uma rede, espargem sobre os
infelizes" que procuram, fictícios fluidos
e fictícias graças, fluidos e graças esla:;
concedidas por habitantes da erralicidadc,
que sc divertem em zombar dos irmãos
carnados.

E estes que embriagados dc prazeres,
e anciosos por descobrir novas fontes on-
dc ir buscar com que na terá se vive e
se gosa, não qucrim saber a origem das
promessas que ihe fazem, ou das misses
que lhe toquem, contanto que estas c
aquellas se transformem em realidade,
não para incitar á virtude e á concentra-
ção, mas sim para animar o vicio e pro-
longar a orgia em que de alguns mile-
nios se vem deleitando...

Ainda uma vez : infeliz dos primeiros e
pobres dos segundos!

Mas ainda mais pobres dos segun-
dos!...

Porque, dizendo-se espiritas, conspur-
cam a santa religião, cujo noinc não
deviam pronunciar sem elevar o pensa-
niento ao Pai, e que entretanto' tornam
mal vista, por nma grande parte da hu-
maniiladc, senão por toda ella, essa no-
va fé, que elles vêem como uma religião
que amanhã pode ser mais um cancro a
juntar a tantos outros que já atormentam
a sociedade.

semente c a lançar á terra, para que fru-
tifiicando, se multiplicasse e beneficiasse
a. humanidade.

Havia, porém, entre elles, um que -per-
filhava as lheorias do pai, e inutilizou
os rebentões á proporção que os via ílo-
rescer. .. . 

',
lues, porém, eram previdentes.
E guardavam sempre hcrmcticamente

fechadas algumas sementes, que, de tem-
pos a tempos, confiavam á terra, a ver
se os seus perseguidores as deixavam
florescer e como lal sanear o ambiente do

Mas, como sempre eram mal suecedi-
dos na sua empreza, liam guardando ava-
ranienie alguns grãos que religiosamente
coitliavam aos herdeiros que julgavam
dignos disso.

j_ o tentamen continuava sempre.
Foi assim que tomaram parte nelle

Moysés, David, Salomão, Solon, Seneca,
Platão Pytagoras, Cicero, Lucrecio, Con-
fucio, Abrahão, Epicuro, Tliales, Pittaco,
Biaá, Epimenides, Democrito, Anaxago-
ras, o grande Alexandre, Ammonius-baç-
cas, Porphyrio, Arnobio e muitos mais
qíte não citaremos para não abusar e
cujas doutrinas foram condemnadas pe-
las turbas, que lhes davam o destino que
os Panophobos dariam á supra planta.

Mas o reservatório era cuidadosamente
guardado, motivos porque de tempos ai
tci-opos era lançada á terra nova bolota,
vcliiculo de civilização e de progresso.

A ífflilliO; Í SSÜA Üí
ll _lilll.IJ_.l-11

Foi hontem, inaugurada a Escola
Superior de Agricultura o Medicina
Veterinária, creada de accordo com
o decreto n. 8.311), que regula o en-
sino agronômico. As condições da
sua instalação constituem mais uma
grande obra que se deve aos esforços
do Dr. Pedro de Toledo, pois é mol-
dada nos estabelecimentos modernos

Ha tambem um hospital veterinário
e outro de isolamento para o curso
do medicina veterinária.

No acto da inauguração usaram da
palavra o Dr. Gustavo Rodrigues Pe
reira Dutra, director da escola; Dr.
Pedro de Toledo, ministro da agri-
cultura; e marechal Hermes da Fon-
seca.

departamentos civis e militares, dou-
tor .'ustavo R. P. D'Clni, director
da Escola. Superior de Agricultura e
Medicina Veterinária e os ínemiCrós
•do corpo docente do mesmo estabele-
chnénto è grande nlimero -de'pessoas
graduadas, representantes da ini-
prensa e de diversas classes sociaes,
no salão nobre do edificio principal
da Escola, depois de tei- o senhor
doutor director pronunciado o di..i.ur-
so inaugural, o excellentissimo senhor
presidente da Republica declarou of-
flclalmente inaugurada a Escola Su-
perior de Agricultura e Medicina Ve-
térinarla, creada pelo decreto nume-
ro 8.319, de 21 de outubro de 1910 e

O ultimo jardineiro, pois.nessa cruzada
bcmdita, foi Jesus Christo, o ínolvida-
vel martyr do Golgotlia.que, qual herdeiro
preferido do pai, mais uma vez enfren-
tou todos os irmãos, apenas carnaes, e
como taes, inimigos do progresso, fa-
zendo todo o Dossivel por que a planta
vingasse e abrigasse com a -sua sombra
benigna toda a humanidade, rçdinundo-a
de faltas commcttidas em centenares de
encarnações.

A arvore nasceu e cresceu, flonficou e
fruetificou, fazendo com que os seus po-
mos chegassem até nossos dias, embora
degenerados e deformados pelos muitos
trambolhões que levou em dezenas de se-
culos. '•' , ,, - _

E por que levou esses trambullioes í
Porque a humanidade de então como a

de hoje, não pensando senão nos gosos e
nos prazeres, condemnou barbaramente,
estupidamente, o maior dos espíritos que
até hoje têm baixado á terra, e que
apesar de tentarem deformar a sua ima-
gem, de ser o seu nome vilmente calum-
niado, nada diminuiu a sua grandiosa
figura, antes mais e mais cresceu de vul-
to qual gigantea montanha que tivesse
sob os seus alicerces hercúleos Titans a
eleval-a sempre e sempre...

Luctou e luetou muito, mas venceu,
abandonando a sua obra aos homens,
apenas quando a arvore plantada tinha
attingido proporções de vitalidade mais
que sufficientes para viver e se multipli-
car- , _

Logo, porém, que deixou a terra, _a
sua arvore foi mais uma vez arrancada
pelos inimigos da verdade!...

Mas não o fizeram tão celeremente.que
alguns dos apóstolos do Christo Jesus,
se não pudessem por a salvo, levando
uns a semente da arvore bemdita no boi-
so, e outros meros galhos que espalharam
através o orbe, onde, embora a custo,
sempre foi vivendo, ainda que os_ seus
perseguidores se não contassem ja por
milhares, mais sim por milhões.

E o mais figadal inimigo desse id«il
sublime tem sido precisamente a .igreja
catholica, que dizendo-se a herdeira de
Christo na terra, tem abjectamente apa-
gado a grande imagem desse immarcesci-
ve! martyr, já deturpando as suas doutri-
nas.já subtraindo aos bem intencionados a
verdadeira origem e razão de ser das cei-
sas, sciencia essa que a própria maioria
do clero desconhece — de tal forma lhe
tem sido transinittida suecessivamente,
eivada de falsos principies e dogmas ab-
surdo, quando em espiritismo não ha do-
£""•'¦** . ,'••*-Toda a sciencia ou religião que nao
admitiu-' livre critica e analyse, nSo pode
absolutamente estar com a verdade, e o
espiritismo é o prototypo da verdade, e
da eternidade.

Portanto, se a humanidade tem eamt-
nhado de etapa em etapa para o abysmo
em que se afunda mais e mais, é a Igre-
ja catholica a principal causadora desse
passo, de que rm breve terá que prestar
contas, se não se arrepender u tempo de
remediar o mal que tem praticado em
dois mil annos dc dominio.

Ora, emquanto ella e a maioria da so-
ciedade se refestclam c condenam a ver-
dade, uma peq.iena phalange de apost»-
los delia, tem luctado ingentemente du-
rante séculos, no embora louco tentamen
de levar a bom termo a sua obra, okra
rssa regenerado ra e emancipadora da hu-
manidade.

Ii que cle sacrificies, de barreiras nã»
têm elles transposto, para esconder essa
arvore sacrosanla da voragem dos Viu-
mens, e cujo polen tem o perfume sua-
vissimo que frueiii os arclianjos ceies-
tes!...

Oh! enormes.
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Após a inauguração. Grupo onde se vê o marechal Hermes da Fonseca ladeado
do Sr. ministro da agricultura, professores, alumnos da escola e convidados

instalada no dia 4 de julho corrente,
¦lavrei a ipresente

Escola Quinze de Novembro — Com-
missão de, aiutnnos da Escola.de Agri-
utilltira de Pinheiro — Mileto Couti-
nho — Tarquinio da Fonseca — Alce-
biades Guarita Cartaxo — Eduardo
Cláudio — .1. Bittencourt — Hum-
berto Bruno — .lorge de S5. Earp —
Eduardo Lopes da Cruz — Dr. Ar-
mando Cardoso, representando o dou-
tor Leoncio Correia.' — Luiz Alves da
Silva Pinto — liaphael Leitão Vas-
concellos — Dr. Aurélio Castilho —
Augusto de Lima — Dr. Pedro A.
Pinto — João Franca — Domingos
José da Fonseca — Nlcolas Athanas-
sof — Gustavo dos Santos Silva
cPUtra— Miguel Olympio P. de Aze-
vedo — José Gouveia — Alcides Leal
da Costa — Erasmo: Jordão de Ma-
galhães — Hortencio de Souza Ri-
ueiro — s.bastião Raphael Silva —
Engenheiro .loão Silveira, pelos dou-
tores Franklln da Fonseca Vaz e en-
genhelro agrônomo Américo de Pi-
nho Leonardo Pereira, por si e pelo
Dr. Amandio Sobral —Augusto Fran-
co Lima — Luiz de Oliveira Mendes—
Casslo Pereira Barreto — Juvenal Pi-
nheiro Marques Canário — Alfredo
Gentil Guimarães — Adolpho Carva-
lho Gomes Junior — Rubens de Aze-
vedo _ Attila P. da Silva Velloso —

Nelson Henrique Baptista — Alfredo
Figueiredo — Octavio A. Mesquita—
Moacyr Alves de Souza — Raul Lei-
tao _ Nelson Graça — Antero Augus-
to Mala -r- Alcides Américo Teixeira—
Luiz Miranda Barcellos — Arthur cio
Prado — Thomaz Cavalcanti de <-<*us-
mão — Etienne Esberard — J. B. de
Moraes Rego — Antonio Go"1-5*". ac
Mattos — Oscar de Miranda Pacheco

Dr. Souza Brito — José Agosti-
nho Banbosa —Américo de Almeida—
José Agostinho Barbosa — Marieta de
Arauio Bastos — Elvira Alves Vieira

Renato Guimarães de Souza Lopes
 Graclano dos Santos Neves —

dro Barreto Galvão — Firmino
Mello Leitão — Sebastião Sodré da
Gama — Odette Novis — Ivone \lei-
ra Vlnter - Nair Novis - Carmen de
Araujo Bastos — Odette Vnter.—
Leonor Vieira Vlnter - Odette V.el-
ra Vlnter — Affonso Campos.

No saguão da entrada do edifício
foi eollocada uma P]a*-"^otn°s WJSS
dos Dr. Rodolpho de Miranda e Nilo
Peçanha, marechal Hermes da 1-onse-
ca e Dr. Pedro de Toledo.

Essa placa representa uma home-
nagem aos iniciadores e executores da

grande obra — A Escola Superior de] ,-ios:
Agricultura e Medicina Veterinária.

Pe
de

Oliveira M. Pinto, Álvaro José da
Silva.Cunha, João José Fernandes da
Cunha Filho, Octacilio de Alcântara
Ramalho, Annibal Pinto de Souza,
Oscar de Siqueira Vianna, Jorge Lu-
ciano Nogueira de Souza, Juvenal
Pinheiro irarques- Canário, Zllkar
Ferreira Penna, Epitacio Timbauba
da Silva, Antomio Gonçalves de Car-
valho Junior, Henrique Guilherme
Fernandes da Cunha, José Pessoa de
Andrade, Hugo Pentagna, Francisco
Augusto de Salles de Moraes, Al-
berto Gonçalves iFei-reira.Antonlo Ro-
drigues de Azevedo, Francisco Alva-
res Rarata, Paulo Aguirre Nelva,
Raiff Costa da Cunha Lima, Octa-
vio Costa da Cunha Lima, Adalberto
Gomes de Carvalho, David Pinheiro
Guerra, redro F. cle Baros, Armênio
da Rocha Mlfánflã, Thomaz de Faria,
Luiz Alberto Whatoly, Antonio Carlos
Pestana, Sabino Müci.l 'Monteiro do
Matto.--,. tt[ | acilq Pessoa, l.enedicto
de Oliveira Panos, Ruy Alfredo Pi-
rilípiro, Arthur Orberlaondér Tibau,
Cláudio dc Mendonça, José C5enofr3
Braga, Luiz Cordeiro Alves Bra-
ga. Mario Alves de Assis, Maurilio
Monteiro Pereira da Cunha, Atilo iPa-
ninhos da Silva Velloso.•Cur_o . de medicos-veterinarios —¦
José Maria da Silva, Oswaldo da Ro-
cha 'Miranda, Constantino Grassia
Sereno, Luiz .Monlc AVaddington, Os-
ear de Azevedo Lima, Armando Dur-
vai Aguiar de Castro, Floieniino Her-
bster Pereira o Moacyr Alves do
Souza.

Inscriptos como ouvintes '•— Álvaro
Verisíinio Sauerlironn do.s Santos,
Luiz Dias Lins, Nestor Peixoto do
Oliveira, Leoncio Farago, Mario A.1-
ves Guimarães.

dos paizes mais adiantados, afim de
que o povo encontre um centro do
cultura e estudos agro-pecuarios, de
accordo com as exigências actuaes.

Começando por pequenas tentativas
já Unhamos alguns estabelecimentos
cicEse gênero, como o de S. Paulo e
da Bahia, oom instalações acanha-
das.

Agora, porém, nos podemos van-
gloriar com o próximo funecionamen-
to de uma escola modelo como é a
Escola Superior de Agricultura e Me-
dicina Veterinária.

O planejador dessa escola foi o Dr,

Seguiu-se a organização da acta da
inauguragfio da Escola Superior de
Agricultura e Medicina Veterinária,
cujos termos damos:

"Aos dez dias do mez de julho do
anno de mil novecentos e treze, a uma
hora da tarde, na capital da Repu.blica
dos Estados Unidos do Brazil, á rua
General Canabarrõ numero trezentos
e trinta e oito, no edificio em que ou-
tr'ra residira o .duque de Saxe e hoje
Incorporado ao patrimônio nacional,
presentes o excellentissimo senhor
marechal Henmes Rod**lgueB da Fon-
ecca. digníssimo .presidente da Repu-

E, para constar, 'lavrei a .
acta. Eu, Aftfonso Campos, servindo
de secretario, a qual vai assignada
por todas as pessoas presentes. Uio,
10 de julho de 1913 — Hermes Rodri-
gues da Fonseca — Pedro de Toledo
—Ed.viges de Queiroz — Gustavo R.
P D'utra —- Joaquim eie Lima Pires
Ferreira — Dr. Paulino Werneck,
pelo Sr. general prefeito e por si —
Eduardo Reis -da Gama Cerqueira —
Fernando L. -dos Santos Werneck —
Dr Joio F. U.Mlndello, pelo dire-

¦ctor da Sooiedade Nacional de Agri-
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Kua cla Quitanda n. 120

Succursal em S. Paulo, rua Quintino
Bocayuva n. 4

De accordo com os tres finaes 591
da loteria federal extraida hoje, fo-
ram sorteadas as inscripções das sé-

A humanidade, entretanto, tem razão
em parte. *

Tem razão porque, sendo vilmente ex-
piorada por essse infelizes, confunde a
nuvem com Marte, julgando ser o Alem
uma ficção creada por esses vampiros,
que abusam da sua boa té e da sua
credulidade.

Têm razão, mas não no todo, como dis-
semos acima.

Tem razão cm parte, mas cabe-lhe tam-
bem grande culpa, porque, tendo dito
Jesus, esluda e estuda sempre; analysai
meticulosamente tudo quanto vos apre-
sentarem como invulgar; ella, porém, a
humanidade, não prescruptou nem pres-
crupta o fundo dc taes conceitos ou con-
selhos c isso porque, não vizando nelles
o fundo moral ou espiritual, só o inter-
essa o material.

Ii' portanto tambem ella culpada e dis-
io terá que prestar contas muito severas.

E c duplame-nle culpada, porque, não
tem atenuame para o seu descaso, desde
que foi prevenida do perigo a que seria
exposta e dos falsos prophctas que a
visitariam.

Mas nós não queremos pedir-lhes con-
tas elo seu procedimento, já porque não
viemos para isso, já porque perto vem o
dia em que as prestarão ao Pai, c mais
severas do que julgam.

Nem este artigo tampouco visa apontar
os menos cantos ou os lobos encobertos,
sob a capa do cordeiro, anlcs preestabe-
lece a base para artigos futuros, apon-
tando, entretanto, a fonte primordial do
espiritismo c' os principaes parasitas, que
o corroem.

São esses parasitas, os que se dizem
¦propheias e todos aquelles que se arvoram
em mediums curadores ou adivinhos, c
que com consentimento inqualificável das
autoridades terráqueas, abusam cla cren-
ça popular.

São todos aquelles que tendo-se mcttido
a escrever sobre o espiritismo, o têm
rodeado de uma aureola de antipa.thia
para uns c de medo para outros.

São todos aquelles que, não conhecendo
o porque Has coisas, se julgam no direito
de sobre ellas escreverem, caindo con-
tinuamente em contradição, e mostrando
como tal perfilhar as lheorias do phüo-
sopho grego, Heraclito, de I.pheso, quan-
do diz:"Tudo quanto fôr infclligivel para o
ytilgo. nenhuma relação póde ter com a
sabedoria."

fru-

Sim, são todos esses

Porém, os tempos são chegados.
E como os tempos são chegados,

ta está sazonsda e como tal chegada a
liora da sua colheita, foi que no espaço
se formou novo batalhão de defensores
Uo progresso espiritual e mesmo moral,
baixando á terra para colher os pimos
que os seus habitantes abandonam, dando
caça aos vermes que a procuram sorver,
e que teem impedido o verdadeiro des-
envolvimento da supra planta, que se
chama espiritismo, desmascarando de
uma vez para sempre os falsos prophe-
tas, saneando de uma vez para sempre
o planeta, implantando a existência da
Verdaete e amparando a sua florificação,
custe isso a quem custar e dôa isto a
quem doer.

Mas como conseguir esse desideratum ?
Mostrando a todos os povos .i razão de

ser das coisas, o porque da existência da
alma, analysando os acontecimentos dia-
rios do orbe terrestre á luz da Verdade,
unieo meio de levar a verdadeira luz aos
famintos da matéria, mas ainda muito
mais aos famintos do espirito.

Desde que lhe seja mostrado a razão
de ser de todos os casos que lhe parecem
maravilhosos e sobrenaturaes, ella, esta
pobre humanidade — caminhará de fron-
te erguida á conquista do progresso, pre-
gredirfdo, emancipando-sft, deificando-se
emfim.

T. DESEIO.
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Crime... crime e mais crime...
E' de mais. Já lá vai uma dúzia de

dias, nos quaes em outra coisa não se
fala senão em sangue, premeditação.man-
dantes, cumplicidade, etc, etc.

A própria politica foi abafada pelo
crime de Paulo Mattos. Para qual-
quer logar que um pobre diabo se vire,
tem fatalmente que responder a uma per-
gunta relativa á tragedia.

Se se abrem os jornaes, são artigos.no-
tas, commentarios, emfim, paginas e pa-
ginas transcendendo a sangue.

F. não é só. Ha ainda as cartas que
chegam diariamente aos jornaes, indi-
cando meios, processos seguros para se
chegar a este ou aquelle resultado, e to-
dos mais ou menos assignadós " por um
que viu ", " um que sabe "...

O resultado c que todo ou qualquer
assumptò que não seja o crime, está ir-
remetliavelnientc posto á margem.

O que mais impressiona é a revelação
doentia que está demonstrando a popu-
lação da sua mania de pesquizas.

Todos se julgam com um faro unieo.
Realmente, ha nas cartas recebidas

O acto inaugural da escola. Na mesa da presidência, o marechal Hermes da
Fonseca. Ao lado, o Sr. ministro da agricultura pronuncia o seu discurso

Rodolpho Miranda, quando ministro
da agricultura no governo do Dr.
Nilo Peçanha, que deixando a pasta,
viu a sua idêa coroada de feliz exito,
praças a boa vontade e trabalho fe-
cundo e incansável do seu suecessor.

No lindo edificio da rua General
Canabarrõ n. 338, outrora palácio
Leopoldina, habitação do duque de
Saxe e sua esposa a princeza Leopol-
dina cle Bragança, o -novo estabeleci-
mento de ensino reoebeu uma per-
feita instalação de completos labora-
torios de physica experimental, me-
teorologia, climatologia, botânica e
nhysiolocla vegetal, chimica geral in-
orgânica e biológica, chimica vegetal

blica, o senhor Ed-svin Morgan, em-
balxaddr dos Estados Unidos da Ame-
rica do Norte, membros do corpo di-
plomatlco e consular, doutores Pedro
de Toledo, Rivadavia da Cunha Cor-
rela, e José Barbosa Gonçalves, minis-
tros da agricultura, Industria e com-
mercio, interior e justiça e viação e
obras publicas; general Vespasiano
Gonçalves de Albuquerque e Silva, mi-
nistro da guerra; Dr. Regis de Oli-
veira, ministro do exterior, secretario
e membros das casas civil e militar do
excellentissimo senhor preeldente da
Republica, doutores Eduardo Reis da
Gama Cerqueira, Cícero Monteiro da
Silva, Paulo Vldal, Luiz de Toledo e

cultura — Armando Ledent, director
geral de agricultura — Estevão Mar-
collino, deputado — J. M. Aderne —
Eugênio Rangol — Dias Martins —
Pharmaceutico Aristides Caire —
Moncorvo Filho — Coryntho da Fon-
seca — João Alves Masso — Wiliam
Frederick Cheston — A. Mau .lane—
José Américo dos Santos, por si e pelo
Instituto Histórico e Geographlco
Brazileiro — Antonil Olyntho dos San-
tos Pires, representando a Escola de
M?nas de Ouío Preto-José Silvei-lo
^^8a _ orvllle Derby — Alberto
•Hflnttsta— J. O. Martins Trindade—
An?eTtiAm*ral - Tenente-coronel
Cruz Sobrinho, pelo Sr. ministro da

Quando se fossem verdadeiros aposto-
los, verdadeiros christãòs, para não diz.r
espiritas, saberiam que b espiritismo é
qual flor de estuf'*, que o mais tênue or-
valho queima c infinitessimal ralo so-
lar emurchesse!

Sim, o espiritismo é como uma dessas
flores.

O espiritismo é- anterior a formação |
deste planeta, visto que. não podiam dn- '
xar dc ser espiritas as primeiras pessoas ¦
com cunho humano quii o vieram habitar. !

Subentende-se tambem, que é irrosona |
i lenda dos nossos pais Adão e Eva, co- m,,it_ idéa bem aproveitada.
Cio absurda é a crença de (pie tudo quan-
to povoa a Terra aqui nasce, floresce e
í***ece.

O espiritismo, perdendo-se na iinnien-
irdade não dos séculos mas dos.mille-
rfios, póde comparar-se a uma semente
<ue avaro floricultor recebe de pai/, es-| .
ianiio, c que tem medo de confiar á i Pelas autoridades do 17' uisLnC.o fo.
-rra, com receio de que ella a consumma I hontem preso o indivíduo dc nome Iran-
Antes de brotar. "--r-co Maluca, que foi, prio juiz da 4

Maa, como cs.c jardineiro tem grande | p.etona pronunciado por haver ma trata-
ftblc, ella se incumbiu dc lhe roubai a do uma menor na zona da Lidade ísuva.

A única pessoa que no meio de toda
essa atrapalhação não tem unia idéa, pa-
recendo nada vêr, é incontcstavelmente o
delegado do 12° districto...
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Vista da fachada e jardim da Escola Superior de Agricultura
e bromatolofrica.microbiologla agxico-, Fernando dos Santos "Werneck, secre-
la, technologia industrial, agricola; | tario e officiaes do gabinete do ex-
gabinetes de mecânica geral, topogra- ¦ cellentissimo senhor ministro da agri-
phia e estradas, de desenho, de me-: cultura, membros do Senado e da Ca-
cnnica hydraulica e agricola ile i mara Federal, doutores Armando Le-
construcçOcs ruraes, de photogra-| dent, Mario B. Carneiro, Raymundo
phia, bem como de herbários, 1 <lç Araujo e Castro, directores de re-
colleci.òes dldactlcas e terras de cultu- partições do ministério, derectores
ra, museu agricola e florestal, officl-1 dos estabelecimentos seientifleose de
nas para o trabalho do ferro e da | ensino da capital, doutor Nicolas
madeira, estação de ensaio dc machi- ] Athanassof, director da Escola de
nas agricolas e posto meteorológico. IAgricultura de Pinheiro; chefes do

justiça — Domingos H. Braun —
Dr. Alfredo A. de Andrade — Dario
Leite de Barros — Dr. Alcides Mi-
randa — J. P. de Azevedo SodrO —
Dr. Bernardo de Carvalho — João
Moreira — Dr. Antonio F. Medeiros,
secretario do Museu Nacional — Julio
César Dicgo — Joaquim Lacerda, por
si e pelo Dr. Affonso Costa, director
do serviço de informações — Oscar
Van Erven, pela Casa Arens — Dou
tor Octavio Silveira, pelo director da

Digamos alguma coisa sobre o que
se propõe a escola. •

Os alumnos que concluírem os cm-
sos especiaes da escola terão direito,
respectivamente, ao titulo cle enge-
nheiro-agronomo e de medico-vetert-
n 

Aos que houverem concluído o cur-
so de especialização do curso de enge-
nheiros-agronomos e forem approva-
dos nà defesa da memória original,
será. conferido um diploma especial
em que será consignada essa circum-
stàncla. _--„•„,

Os alumnos que concluírem o quar-
to anno do curso especial de vetenna-
ria sô obterão o diploma respectivo
diante a apresentação de uma inemo-
ria 'original, que deverão defender pu-
blicamente. ,n-i-._

Os alumnos do curso de medicina
veterinária que obtiverem.dois terços
de dlstincções em todo o curso_ e to-
rem approvados com distineção na
memória original, ficarão dispensados
do pagamento da taxa do diploma.

Terão Igual concessão os alumnos
do ourso de engenheiros-agronomos.

O curso de medicina veterinária se-
ra dividido em grupos de matei-las
correlativas, para o fim de se pre-
miar o alumno que obtiver distinção
èm todas as matérias de cada um dei-
Fes o alumno que preencher eBtas
brescripçoes terá direito ao prêmio
de viagem que fôr estipulado no regu-
lamento, afim deaperfeiçoar seus co-
nlieclmentos scientificos, devendo ser
0 assuniipto regujado por instrucções
especiaes pelo lente da respectiva ca-
deira, approvadas pela congregação.

Ao alumno mais distineto em todo
H ourso será conferido, além do pie-
mio, o direito de ser provido sem con-
curso no cargo de substituto, se a
memória a quo escrever tiver valor
exoepclonal.

Os alumnos que concluírem o curso
de medicina veterinária terão prefe-
rencia, na ordem de seu merecimento,
para os carg-os do ministério relativos
á sua especialidade. ,

Aos alumnos do curso de engenhei-
ros-agronomos que apresentarem a
referida memória será concedido, após
o curso de especialização, quando este
tenha sido feito no paiz, o prêmio de
viagem ao estrangeiro.

De accordo com o decreto nume-
ro 9.217, de 19 de dezembro de 1911,
foram .preenchidas as primeiras no-
meações de lentes substitutos e pro-
fessores, por melo de concursos, que se
realizaram com toda regularidade e
moralidade.

Eis a relação dos funccionarios e
corpo docente da escola;

Director, Gustavo Rodrigues Perei-
ra d'Utra; lentes cathedratlcos: Dr.
Joaquim de Lima Pires Ferreira, len-
te da 4' cadeira do 3o anno do curso
especial de engenheiros-agronomos;
Dr. Arthur do Prado, lente da 1* ca-
deira dos cursos íundamentaes de en-
genheiros-agrononios c medicos vete-
rinarios; pharmaceutico José de Frei-
tas, Machado, lente da 3* cadeira dos
cursos íundamentaes de engenheiros-
agrônomos e medicos veterinários; Dr.
Cândido Firmino de Mello Leitão Ju-
nior. lente da 4" cadeira dos cursos
íundamentaes de ongenhelros-agrono-
mos e médicos veterinários; Dr. Re-
nato Guimarães de Souza Lopes, lente
da 5' cadeira dos cursos íundamentaes
de engenheiros-agronomos e medicos |
veterinários; Dr. Sebastião Sodré da
Gama (Interino), lente da B* cadeira
do curso fundamental de engenheiros-
agrônomos.

Lentes substitutos — Dr. Pedro
Barreto Galvão, substituto da 1* ca-
deira; Dr. Pedro Augusto Pinto, sub-
stituto da 2* cadeira;Dr. Ezequiel Can-
dido de Souza Brito, substituto da 3a
cadeira; Dr. Gustavo Eduardo Hassel-
mann, substituto da 4" cadeira; Dr.
Otton Drummond Furtado de Men-
donça, substituto da 5" cadeira.

Professor de desenho — Dr. Tho-
ma/. Cavalcanti dc Gusmão.

Conservadores —Dr. Clodoaldo Pe-
reira Devoto, gabinete de physica;
•Br. João Antunes Guimarães, gabine-
te de ohimica orgânica; Dr. Antonio
de Araujo Bastos, gabinete de bota-
tiioa; Guilherme Pinto Bravo, gabi-
nete de physica; Américo de Almeida,
gabinete ele chimica orgânica.

Secretario — Carlos da Cunha 'Me-
nezes.

Bibliothecario — Affonso Carvalho
Miranda.

Escrlpturarios — iFeliciano Pires
de. Abreu Sodré e Aurélio de .Moraes
Brjto (bacharel)."Pharmaceutico — Annibal Thomp-
son Esteves.

Porteiro —Fidelis dos Santos Ama-
ral. '

Continuo.. — Valentim do Carvalho
e Fausto José Joaquim.

Funccionarios da fazenda Modelo,
annexa á Escola Superior de Agri-
cultura:

Director — Engenheiro agrônomo,
Luiz de Oliveira Mendes.

Chefe de culturas — Engenheiro
agroftomo Miguel Olympio Pinto de
Azevedo.

. Auxiliar — José Duarte de Albu-
querque .Figueiredo.

Jardineiro horticultor — Vicente
Nastl.

Feitor — Joaquim Raposo de Brito
SànfAnna.¦Matricularam-se no curso funda-
mental, preenchidas as formalidades
do respectivo regujamento. Curso
de engenheiros agrônomos — Álvaro
de Azevedo Sodré, Alfredo Gentil Gui-
marães, Adolpho Carvalho Gomes
Junior, Stcphani Vannier, Benedicto
Netto de Velasco, Nelson Henrique
Baptista,-Octavio Maria de Mesquita,
Casslo Pereira Barreto, Odillon Tava-
res, Araken de Azeredo Coutinho,
Evandro Pires Domingues. Carlos
Penteado Stevenso, Arthur Carvalho
Fernandes Junior, José Mariano de

(Liberal) 0fl4
(Especial) 09-1
(Popular) 094
(Estações thermaes) 094

O fiscal do governo:

Dr, A. Bessonc Correia.

Rio de Janeiro, 10 de julho de 19'1_.

A DIRECTORIA.

Nota dn directoria — Na série B
foi contemplado o Sr. Dr. José Pi-
nheiro de Andrade, thesoureiro da
Casa da Moeda, achando-se á sua
disposição a cambial de 90 libras o
o respectivo bilhete do passagem, ida
cs volta .1 Europa.

Entre as diversas fabricas situadas no
bairro de S. Christovão estão circulando
vários abaixo assignadós, que serão en-
viados ao Sr. prefeito, solicitando a crea-
ção dc escolas.

O operoso niecanioUdPkai».-» de Sour.3
e Silva, das officinas dosarei. Felismino
Soares & C, incumbi?,, djs jyn», _las lis-.
tas que já aceusa cen.tBpi!-S-*f}fl-n'lssigBatu.
ras deste grande estabelecimento indus-
trial, traz em primeiro logar a firma do
importante industrial, um elos incatisa-
veis propagandistas da instrucção do
proletariado.

ARLANZA
Este níàgníficó paquete da Mala

Real Ingleza trouxe cle Londres o
Paris as uliímas producr/ões da mo-
da em collarinhos, gravatns, meias,
camisas, eni todos os gêneros c a.rti-
gos de metal fino para presentes o
multas outras novidades, que estão
sendo vendidas pela A ELKGANTE.
Avenida Uio Branco n. Kto (defronte
lo hotel Avenida). Teleph. _.í)29.

SUICÍDIO POK CIUMIí
O ciúme impelliu hontem uma

creatura a conimetter um acto de lou-
cura, eliminando-se.

Orminda de Oliveira, residente na
rua dos Arcos n. 42, era amasiada
com uni individuo pelo qual ultima-
mente desconfiava estar sendo traída.

Isso devia-lhe causar um grande
torniento, tanto que resolveu aeabal-o
por meio da morte.

Logo ás primeiras horas da ma-
nhã de lionteni as suas companhei-
ras de easa foram alarmadas com
gritos que partiam do seu quarto.

Immediatamente para lfi correram,
encontrando a iníelia debatendo-se
em dores horríveis, mal podendo ex-
plicar o que lhe oceorria.

No seu logar, porém, falava expli-
citamente um vidro de lysol que col-
locado sobre a mesa, esvaslado até
a metade, indicava que a infeliz ha-
via ingerido uma grande dose desse
veneno.

Sem detença chamaram a assisten-
cla municipal, que medicou a infeliz,
removendo-a depois para a Santa

Alil falleceu ella durante a tarde
de hontem, sendo o seu cadáver re-
movido para o necrotério, onde será
hoje autopsiado.

Banco Nacional Ultramarino
Scile em l.i-bou

Fili;il 110 Rio de Janoiro : nia da
Quitanda, esquina da rua da Alfândega.

Snque. sobre todos os puz s.
Uuiinsito-i acirilcni'- a prazo c tod S

nfi Iransnerõps bane, rins.

ü ÍB DA H Dl SERRA
NÃO E' CttlME. DIZ A POLICIA

A attenção está de tal modo açam-
barcada pelo crime da rua Fluminen-
se, que o caso oceorrido domingo, na.
rua Serra do Ãndarahy, quasi tem
passado despercebido. No entanto, 6
um caso interessante, e nào menos in-
teressante ainda é o resultado a que
chegou a policia do 16" districto. ..

Trata-se de um individuo que, ebrio,
saiu de uma venda de faca em punho,
apparecendo momentos depois grave-
mente ferido pela própria arma, vin-
do a fallecer horas depois.

Junto ao cadáver foi preso o ope-
rario Agostinho dos Santos, que logo
6e tornou suspeito, por apresentar na
camisa manchas de sangue, que elle
procurou explicar como sendo devido
ao soccorro que elle quiz prestar á vi-
ctlmn, quando esta ainda sangrava.

Dizia mais Agostinho, que o infeliz
tentara se matar, com o próprio pu-
nhaI-

Mas a policia, que nao acreditou
nessas declarações, entrou a investi-
gar, chegando hontem íi conclusão de
que não se trata nem de um crime,
nem de um suicídio, mas .-ímplesmen-
te dc um desastre-. A explicação a se
dar no caso ás declarações de Agos-
tlnho, é que este, vendo-se embru-
lhado, estando innocente, procurou
desviar a suspeita que sobre si esma-
gadoramente cabia.

Segundo o Inquérito, o ebrio cami-
nhava cle faca em punho, quando ca-
lu sobre a arma, ferlndo-se mortal-
mente.

Por isso Agostinho vai ser posto
em liberdade.

E', em todo o caso, um facto bas-
tante interessante, esse da rua da
Serra...

XEÜROXTE
ideal.

— O reconstituint»

Asslgnar o PAIZ (• ter mensalmente
o prêmio admirável dc receber liLl..
QÁNCIAS, uuia linda revista.
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DS. IAÜR0 HULLER
CHICAGO, io.
Conforme era esperado, chegou,

hontem, de tarde, a esta cidade, o Dr.
Lauro Muller, que foi recebido na es-
tação pelas autoridades e por muitas
outras pessoas.

O Dr. Lauro Muller demorou-se
«qui pouco tempo, seguindo, de noi-
te, para Nova York.

(Serviço do Paia.)

A situação nos Balkans
BELGRADO, io.
No ministério da guerra foi rece-

bido esta manhã um telegranima do
quartel-general, communicando que
as forç-ts servia-s 'derrotaram os but-
garos eni toda a c.\:ensão da frontei-
ca, na região dé Kujezevatz.

ATHENAS, io.
Os búlgaros evacuaram, hontem,

Oavclla, e consta que tambem Bo-
deagatch.

LONDRES, io.
O Dailly Telegraph, em telegram-

ma de Athenas, di2 que a Bulgária,
por intermédio do seu ministro em
Pctersburgo, confessou ao governo
russo as suas constantes derrotas e
solicitou os bons officios da Russia
junto aos governos da Servia e da
Grécia para a cessação das hostili-
dades.

PETERSBUiRGO, io.
O governo da Bulgária pediu á

Russia que obtivesse da Grécia e da
Servia a cessação das hostilidades.

SALONICA, io.
Tclegraniiiiias recebidos nesta capi-

tal annunciam que as tropas gregas
oecuparam Kostourinon, depois de
derrotar os búlgaros, que retiraram
em desordem.

BELGRADO, io.
Foi recebida commun i cação dé que

as tropas servias repelüratn c derro-
taram os búlgaros que tentavam
atravessar a fronteira em Zaetchal* e
Pirot, não tendo conseguido pisar ter-
ritorio servio nem uni búlgaro.

As forças de cavallaria persegui-
ram os búlgaros; que retiraram em
deserdem, abandona-iido armas e ca-
daveres. Os servios oecuparam, em
ségiiida, Radocichte.

PARIS, io.
O Matih annuncia que o Sr. Pi-

clion, ministro dos 'negócios estrah-
gciros, está empenhado em fazer
com que a Bulgária inicie as negocia-
ções para a paz com a Servia e a
Grécia.

Accrescenta esse jornal, que as po-
tendas seguirão o exemplo da Fran-
ça, iii.-*istiirdo, por intermédio dos
seus representantes em Sofia, pela
terminação 'da guerra.

PETÉRSBURGO, io.
O governo búlgaro, na nota cm cpie

pede a mediação, declara que, para
evitar a cffnsão de sangue, entrega á
Russia a completa liberdade de nego-
ciar com a Servia e a Grécia a cessa-
ção das hostilidades.

LONDRFS, io.
Assevera-se nos meios balkanicos

que o governo da Ruinania enviou
uma nota á Bulgária, communicando-
llie ter ordenado ao exercito que
transpuzessé a fronteira e invadisse o
território bulgaro.

BELGRADO, io.
Segundo se affirma em rodas bem

informadas, as tropas servias estão
empenhadas em uma importante ba-
talha em torno das posições búlgaras
de Kttstendil.

A noticia não teve ainda confiri/ía-
ção official.

VIENNA, io.
O.s jornaes aífixaram telegrammas

aiiniiiiciniiilo que as tropas rumaicas
penetraram em território búlgaro, ás
4 horas da-, tarde.

CONSTANTINOPLA, io.
O delegado especial da Bulgária.

Sr. Natchvich, tem tido repetidas
conferências com o ministro dos ne-
gocios estrangeiros, assegurando-sc
ler consentido na evacuação do ter-
rilorio situado aquém da linha Eniios-
Midia e ainda oecupado pelos bulga-
ros.

Affirma-sc mais em rodas chega-
das á Sublime Porta, que o Sr. Nat-
chcvitch propoz ao governo um tra-
çado mais vantajoso para limite das
fronteiras entre a Bulgária e a Tur-
qttia.

O delegado da Bulgária espera re-
ceber a todo o momento uma respos-
ta que lhe permitta entrar desde logo
em negociações para realização da
projectada entente.

PARIS, io.
Está confirmada a noticia de que a

Bulgária pediu a intervenção da Rus-
sia para fazer a paz com a Servia e a
Grécia.

BERLIM, io.
O National Zeilung publica um te-

legramma do seu correspondente em
Senilin, dizendo que o general bul-
garo Ivanoff rendeu-se aos servios
com duas divisões do exercito do seu
commando, quando procurava operar
a retirada, que lhe foi cortada pelo
inimigo.

ATHENAS, io.
Telegramma recebido nesta capital

annuncia que as tropas gregas asse-
nliorcarani-se da cidade Kavala, no
golfo do mesmo nome, e do valle dc
Strumiiitza, que estavam em pr-der
dos búlgaros.

VIENNA. io.
Circulou hoje aqui o boato dc que

a Bulgária havia intercedido junto
das potências para que lhe prestassem
oâfeeiis bons officios perante os gabi-
netes de Belgrano e Athenas. afim de
se accordar na fôrma de terminar a
guerra.

Fsse boato tomou vulto á tarde.
chegando-se a afíirmar que a Fran-
ca já estava negociando a paz com a
Servia c a Grécia, a cujos governos
teria aconselhado a maior moderação
nas propostas a apresentar.

(Serviço do Pai:.)

——i m_mm_^_____^S*

PORTUGAL
LISBOA, io.
Parece que osi implicados nos sue-

cessos do dia 27 de abril, suooessos
com que se pretendia revolucionar a
cidade, 'para depor o presidente da
Republica, Dr. Manoel de Arriaga e
o ministério presidido .pelo Dr. Af-
fonso Costa, serão submettidos a jul-
gamento na fortaleza da cidade de
Eiva».

LISBOA, to.
Na fréguezia de Paranhos foram

•encontrados enterrados vários obje-
ctos destinados ao culto religioso.

LISBOA, 10.
Sabe-se que os socialistas do Porto

apresentam candidatos ás próximas
eleições para deputados. ,

(Serviço do Pais.)

HESPANHA
MADRID, to.
Foi assignado hoje o decreto crean-

do o volutariado na África.
O general Luque, a quem se deve a

elaboração desta lei, está estudando
igualmente a forma de implantar em
Marrocos a legião estrangeira, sen-
do seu intuito submetter á apreciação
do conselho dc ministros um projecto
nesse sentido.

MADRID, 10.
O rei Affonso chegou a esta capital

por volta das 11 horas da manhã,
afim de presidir a reunião do conse-
lho de ministros.

Sua magesitade deve seguir ama-
nhã, de tarde, para S. Sebastião.

MADRID, 10.
Coininuiiicain de Oviedo :
"Partiu hoje 'daqui, com destino a

Courriércs, na França, um trem espe-
ciai conduzindo quinhentos mineiros,
que foram contratados para trabalhar
nas minas daquella localidade.

Os mineiros foram todos acompa-
nhados de suas familias."

(Serviço do Pais.)

FRANÇA
PARIS, 10.
A comniissão de orçamento da

Gamará dos Deputados approvou o
parecer favorável ao projecto que
ratifica as conclusões da Convenção
de Tclegraphia sem Fio, realizada
cm Londres.

(Serviço do Pais.)

ÂLLEMANHA
KIF.L, 10.
O cruzador Stcliin, da marinha de

guerra allema, abalroou com outra
embarcação; ficando gravemente
avariado.

(Serviço do Pais.)

ITÁLIA
ROMA, 10.
O Mcssaggcro aniniiicia numerosas

promoções, por valor e mérito, de
sargentos e soldados que se destaca-
rami nns combates da Tripolitania.

ROMA, 10.
Falleceu cm Varose o deputado Pe-

dro Carmine.
ROMA, 10.
Dizem de Cosenza, que por volta

das trcs horas da madrugada dc hoje
sentiu-se ali um violento terremoto,
que, apesar de ter curta duração, cau-
sou bastantes estragos materiaes na
cidade, occasidiian-do vários desaba-
mentos.

O phenonieno repercutiu intensa-
mente em todas as communas attin-
gidas pelo terremoto de 28 do mez
findo, principalmente em Luzzi, San
Marco, San üemetrío, Besignano e
Ragiano, de onde acabam de chegar
noticias assignalando o pânico que
ali causou o aba-lo, liem como os pre-
juizos que delle resultaram.

Accrescentam as mesmas noticias,
que muitos prédios ficaram demnifi-
cados e com as paredes fendidas, ha-
vendo receio de que algns venham a
desabar.

Não consta que tenha havido victi-
mas.

(Serviço do Paia.)

CANADÁ
MONTREAL. 10.
Chegou o crusador Descartes, que

vem representar a França nas' festas,
que aqui se realizarão para comme-
morar a queda da Bastilha.

(Serviço do Paia.)

MÉXICO
MÉXICO, 10.
Foi nomeado ministro dos nego-

cios estrangeiros o Sr. Frederico
Gamboa, representante do México
junto ao governo belga, que será
substituído nesse posto pelo Sr.
Carlos Pereira.

(SeTviço do Pai:.)

ARGENTJNA
BUENOS AIRES, 10.
Realiza-se hoje, á noite, na Rotis-

serie Charpentier, o banquete offere-
cido pelo ministro do Brazil, nesta ca-
pitai, Dr. Souza Dantas, ao maestro
Alberto Nepomuceno, direetor do In-
stituto Nacional de Musica do Rio de
Janeiro. Assistirão ao banquete os ar-
tistas lv-rkos que interpretaram os
principaes papeis da opera Abitl, do
illustre inusicista brazileiro, o mães-
tro Marinuzzi, 'direetor da orchestra
do theatro Colyseu, onde foi cantada,
pela primeira vez, a mencionada ope-
ra, e os críticos e vários redactores
dos principaes jornaes portenhos.

BUENOS AIRES, 10.
Foi aqui lançada a idéa de dirigir,

por intermédio da Federação Argen-
tina de Foot-ball, um convite ao team
dc jogadores portuguezes, que no Rio
de Janeiro se vai medir com os foot-
baileis dessa capital, .para vlrera jo-
gar alguns mathcs com os teams ar-
gentinos. A idéa foi acolhida com
gramle enthusiasmo.

Blj^NOS AIRES, io.; -
CfYeumuIo do general Theodoro

Garcia, ni>"cemitério da Recóleta, foi
hoje .muito visitado, por ser o aniü-
versario do seu fallecimento. - Depu-
zeratn flores sobre o seu túmulo, além
do representante do ministro dá guer-
ra, muitos officiaes do exercito, pa-
rentes e amigos, e todos os membros
da associação dos guerreiros do-Para-
guay- .

Foram pronunciados vanos dis-
cursos, recordando as batalhas de Ja-
tahy, Boqueron, Curupaity e Lomas
Valentinas. em que tomou parte o ge-
neral Garcia, tendo tambem sido mui-
to exaltada a acção dos ¦ brazileiros
nesses combates.

BUENOS AIRES, 10.
As festas commemorativas da in-

dependência perduraram até á ma-
dragada de hoje, empenhando-se to-
da a cidade por dar-lhes todo o seu
concurso.

A imprensa que teve grande par-
te do seu pessoal no desempenho dos
festejos, não deu hoje a descripção
de todos os actos commoiiiorativos
realizados em toda a cidade, esperan-
do-se que amanhã venham . todos
com as suas columnas cheias. -

Todos os theatros e sédes de as-
sociações permaneceram cm festa
por quasi toda a noite,, com anima-
da concurrencia, havendo cm todas
as casas de diversões espectaculos
de gala.

O espectaculo que se realizou no
Colon e que foi tambem de gala, te-
ve pnr fim beneficiar os centros de
caridade, obtendo nesse propósito a
quantia de 40 contos. . .

Pela quantia obtida vé-se bem
fjiia.l foi a sua cnnrurrencia.. muito
faci!'itada tambem pelo concurso py-
roteclmico realizado 110 "stadiuni"
¦da Sportiva Argentina, organizado
pela Municipalidade entre quatro-miprezas que disiputaram vários
prciiiios.

HUFNOS AIRES, 10.
, O aviador Borello wiisa.iou com
brilhante exito o acrnplano dc seu
invento e construcção, fazendo eni
minutos o "raid" de Buenos Aires a
La Plata. '

O aviador Fels realizou uin vôo
em Paraná, de accordo com o con-
trato que fizera com as autoridades
dc Entre Rios.

Fallcceram as senhoras Dólo-
res Saralcguy, Aníccta Mendez Árias
e Folrenoia Cabal.

BUENOS AIRFS, 10.
Bolswtas montevidinos, aqui che-

gados hoje, em conversas com alguns
capitalistas porlcnhos. declaram que
a praça de Montevidéo está impres-
sionada cont a rápida baixa de Utu-
los, attribuindo a crise financeira á
crise politica que atravessa o paiz.Continua reinando um máo
tempn cm grande extensão do paiz.
caindo ao mesmo tempo muita chu--
va cm diversos pontos.

¦ BUENOS AIRES. 10.
O engenheiro Mascias realizou o"raid" dc Rosário a Buenos Aires,

tendo que arrostar com um cxitraor-
diiiario temporal.

O arrojado aviador subiu a uma
altura dc 700 metros, na sua ida, via-
gem que realizou em 125 minutos.
De volta ao ponto de partida alcan-
çou a altura dc T.500 metros, reali-
zando a volta em iSò minutos.

Ao chegar a Buenos Aires foi vi-
ctoriósamcnte recebido pela popula-
cão..

In.r/urou-se hoje a exposição
de quadros do pintor francez Brin-
deau que apresenta uma collecção dc
quadros, retratos e paisagens time-
zirias.

BUENOS AIRES. 10.
Com destino ao Rio de Janeiro,

partiu hoje o Sr. Renato SalvaMi,
gerente do Colvscti, que vai orga-
nizar nessa capital uma temporada
lvricn 110'Municipal.

BUENOS AIRES, 10.
Telegrapham de '.Tiicuman com-

niiiiiicnndo que esteve animadissimo
o baile que o governo provincial of-
fereceti ao Dr. Saenz Pena, presi-
dente da Republica.

V essa festa assistiram 2.000 pes-
soas.

O governo municipal despediu
com tim banquete de 150 talheres, a
delegação que a Municipalidade de
Montevidéo mandou a esta capital
afim de representar aquelle paiz nas
festas de hontem.

Regressaram hoje a Montevi-
deo os delegados municipaes quevieram tomar parte nos festejos da
Independência.

Assistiram ao baile infantil que
se realizou no Prince George Hall
cerca de 3.000 menin-v*. sendo-lhes
offerecido ali um apropriado lunch,

(Agencia Americana.)

CHILE
SANTIAGO, 10.
Foi hoje restabelecido o trafego

das estradas de ferro do sul da Repu-
blica, .interrompido pelos últimos tem-
poraes ali oceorridos.

SANTIAGO, 10.
Hoje. na sessão do Senado foi pos-

to em discussão o projecto que abre
o credito de 10 milhões para a compra
•de novos armamentos destinados ás
forças de terra.

O senador Saavedra oppoz-se que
esse projecto fosse discutido em ses-
são ""-corda, visto que, o Peru. a Boli-
via e a Argentina conhecem todas as
negociações do Chile, para a acquisi-
ção do material bellico.

SANTIAGO, 10.
Realizou-se hoje a annunciada ro-

maria aos mortos da batalha de Con-
cepciçon.

Essa ceremonia civica revestiu-se
de grande solemnidade, comparecen-
do, além de muitas autoridades civis
e militares, muito povo.

(Agencia Americana.)

PERU
LIMA, 10.
Os jornaes de hoje annunciam que,

por oceasião das festas commemorati-
vas á independência nacional, serão
inauguradas as casas que o governo
mandou construir para os operários.

(Agencia Americana.)

trRTTGTIAY
.MONTEVIDÉO, ia.

Suiçidóu-se o coronel. Am-gel Trigo,
não estando bem-esclarecidos oèmoti-
vos que determinaram 'esse acto dc
loucura. '

• O coronel Trigo «ra muito estima-
do, mesmo fora de sua classe, onde
era muito considerado, sendo a sua
morte muito sentida nesta capital.

(Agencia Americana.)

[^^¦^ÃzüZ^
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BELÉM, 10.
Está definitivamente creado o

,'Club Marítimo Conservador sob
caracter absolutamente politico, cou-
sütuido pela seguinte directoria pro-
visoria: commandahtes Felippe Du-
arte, presidente; Alberto Dutra, vi-
ce-presidente: Irineu Bentes, .1° se-
cretario- José Freitas, 2" secretario,
e engenheiro mecânico Eduardo
Marques, thesoureiro: todos cs in-
fluentes .são estiniadissimos na cias-
se marítima da Amazônia, muito
contribuindo para a fundação «do
club os c.ommandantcs Raul Meninca
c Leovigüdo Novaes.

O Correio dc Belém registrou
o anniversario do Dr. Rivadavia
Correia, ministro do interior e in-
terino da fazenda, pondo em relê-
vo a sua figura no scenario republi-
cano, tratando da sua vida desde
que entrou na política.

BELÉM; 10.
O Diário Official publicou uma

nota sobre a demolição do edificio
da Bolsa, cujo conlrato foi assigna-
do com a firma Manoel Pedro & C.

Os trabalhos dc dem *»íK.ir) c re-
moção de todo o material Iforam
contratados por So contos de réis,
papel, pagos em trcs prestações.

Toda a cantaria será guardada
afim dc ser mais íardc aproveitada
cm obras do governo ou da Asso-
inação Commercial c o material das
paredes que são de alvenaria de pe-
dra nacional, será empregado ria cs-
tação de Belém, da listrada dc Fer-
ro de Bragança c lambem na conli-
nuação do muro do Museu e dos mu-
ros dos reservatórios de agua c as
sobras em outros logares.

Partiu para essa capital o cru-
zador allemão Bremen.

O Club Naval Grão-Pará pu-¦-blicoii um manifesto lançando a
candidatura do commandante João
Baena á senatoria estadoal.

Em a.lgiitnas cidades e villas do
interior deste Eslado tambem está
grassando a epidemia da varíola.

(Agencia Americana.)

MABANHÃO
S. LUIZ. 10.
O jornal vespertino Pacotilha pu-

blica, com data dessa capital em 10
cie junho, a circular que os repre-
sentantes do Maranhão nas duas ca-
sas do Congresso Nacional* dirigiram
aos seus amigos politicos deste Es-
tado, - rcconnnciulando para cândida-
los aos cargos de governadores e vi-
cc-governndorcs, nas eleições que
deverão realizar-se a 3.1 de agosto
próximo, os seguintes membros da
mesma bancada: governador, o se-
nador Urbano dos Sanlos. 1" vice-
governador, deputado Costa Rodri-
gues: 2° vice-governador, deputado
Cunha Machado: 3" vicc-goveiuador,
deputado Christino Gntiz.

Esses candjdatfiTs lambem a-ssignam
a circular, que termina assim:'"Acreditamos que com isso tei_*"*S
correspondido ás reaes aspirações
dos nossos conterrâneos c attendi-
do aos legítimos interesses do Esta-
do, evitando os inconvenientes que
resultariam de um periodo de agi-
tação politica, na quadra actual., cm
que o Estado necessita do concurso,
da boa vontade, dedicação e coope-
ração de todos os seus filhos, para
poder vencer as causas que se op-
põem ao seu progresso e engrandeci-
meiiilo.*'

S. LUIZ, io.
O governador do Estado e a As-

sociação Cómnicrciai des.ta praça,
receberam telegrammas de diversos
negociantes de S. Luiz de Gonzaga
coninuinicando que aquella villa, sé-
dc do municipio, está cercada por
numerosos ciganos que ameaçam
atacal-a c invadi!-a para saqueal-a.

O governo deu immcdiatas pro-
yidencias para fazer seguir uma
força armada para aquella villa.

(Agencia Americana.)

CEARA'
FORTALEZA, 10.
Causou optima impressão uo com-

mercio c nas classes produetoras, a
noticia da próxima creação lie uma
agencia do Banco do Brazil, nesta
capital.

A Junta Commercial telegraphou
no conselheiro João Alfredo Correia
dc Oliveira, dando-lhe os-seus agra-
l.lecimentos.

Para o cargo de agente foi nomea-
do o Dr. Francisco Barbosa de Paula
Pessoa, advogado deste foro, que já
escolheu o predio para a sede da
agencia, que ficará muito bem Io-
calizada.

FORTALEZA. 10.
Realizou-se 110 dia 7 do corrente,

em algumas câmaras do interior do
Estado, a eleição para as vagas exis-
lentes cm virtude da annulíação das
duplicatas anteriores, sendo eleitos
por grande maioria os candidatos do
partido situacionista, que obtiveram
2S9 votos cm Joazciro e 215 cm
União.

Continua a enérgica campanha
de repressão ao banditismo, tendo
sido recolhidos á prisão de Araripe
seis criminosos pronunciados.

(Agencia Americana.)

PARAHYBA
PARAHYBA, 10.
Rcaüzaram-se hontem com a ma-

xima solemnidade as exéquias poralma do senador Campos Salles, of-
ficiando o bispo desta diocese,
D. Adaticto Henriques,fazendo o pa-negyrico do illustre morto o conhe-
cido orador sacro padre Pedro Ani-
sio. tendo comparecido á ceremonia
o presidente do Estado e altas au-
toridndes, além de muitas outras
pessoas gradas.

PARAHYBA, 10.
E' absolutamente falsa à noticia

d'aqui enviada, para essa capital, dè
haver crise n£ finanças, do Estado
e tratar-se de um empréstimo.

As condições financeiras estão
perfeitamente equilibradas, haven-
do um excesso de rendas de duzen-
tos contos sobre o primeiro semes-
tre do anno passado, tendo o presi-
dente do Estado declarado publica-
mente de nunca ter cogitado de em-
prestimo, c que foi sempre contrario
a esta idéa.

(Agencia Americana.)

BAHIA
S. SALVADOR, 10.
Acha-se gravemente enfermo mon-

senhor João Gonçalves Cruz, presi-
dente do Conselho Municipal e inten-
dente interino.

S. SALVADOR, 10.' Foi hoje, com toda a solemnidade,
em sessão presidida pelo Dr. J. J.
Seabra, governador do Estado, encer-
rado o congresso de instrucção, que
aqui esteve reunido.

Foi designado o Estado do Rio
•para a sede do quarto congresso.

(Agencia Americana.)

MINAS GERAES
BELLO HORIZONTE, 10.
Com o Sr. Bueno Brandão, presi-

dente do Estado, despachou hoje o
Dr. Arthur Bernardes, secretario das
finanças, sendo assignados vários de-
cretos dessa pasta.

—Passa amanhã o anniversario na-
talicio do coronel Bueno Brandão,
presidente do Estado.

Estão por esse motivo sendo prepa-
radas varias manifestações de apreço
a S. Ex..

—Está despertando cnthusiasmo a
exposição municipal, que aqui se vaf
realizar nos próximos dias 12, 13, e
14 do corrente.

Têm havido muitos pedidos de jn-
scripção, já estando o pavilhão das
flores quasi concluído.

O serviço de ornamentação do par-
que, onde se deve realizar o certa-
men, está sendo feito caprichosa-
mente.

—Os deputados estadoaes que aqui
se acham visitaram hoje. a Imprensa
Official. sendo recebidos pelo respe-
ctivo direetor, Sr. Leon Roussotilic-
res, tendo percorrido todas as depen-
dencias do edificio.

(Agencia Americana.)

S. PAULO
S. PAULO, 10.
Na sessão de hoje do Senado fo-

ram approvados os pareceres que con-
cluem pelo reconhecimento dos oito
senadores eleitos ultimamente, incltt-
sive o Sr. Bento Bicudo, candidato da
minoria, que teve por adversário no
pleito o Dr. Carlos Botelho.

S. PAULO, 10.
Na sessão de hoje da Câmara, dos

Deputados foram apresentados os pa-
receres reconhecendo os deputados
eleitos no ultimo pleito.

O parecer reconhecendo os depu-
tados dos 6o, 7". 8", çf c lo° districtos
foi approvado.

Amanhã será apresentado o que re-
conhece os cinco deputados do segun-
do districto,. inclusive o Sr. Pereira
dc Mattos, cujo diploma foi contesta-
do pelo Sr. Álvaro Guimarães.

S, PAULO, 10.
Os jornaes da tarde trazem noticias

de grande numero de suicídios.
Com um tiro de revólver 110 ouvi-

do, matou-se o sapateiro Domingos
Barcelona, ignorando-se a causa des-
se acto de. desespero.

Por motivos íntimos tentaram sui-
cidar-se Américo Matina, typographo
da Gazeta do Povo, ingerindo uma
dose de sublimado corrosivo, e o sa-
•pateiro Vicente Fraga, com uma
dose de creolina,

Ambos foram soecorridos pela as-
sistencia policial.

S. PAULO, 10.
• Hoje, ás 10 horas da manhã, no
abrigo Santa Maria, a menina Maria
da Conceição, de tres annos de idade
e filha de um colono da fazenda do
comniendador Mendes Borges, em
Avaré, brincando com uma boneca
nas proximidades de um tanque cx-
istente 110 jarim daquelle estabeleci-
mento de caridade/aconteceu a mes-
ma cair no referido tanque.

Procurando apanhar o scu brin-
quedo, a infeliz menor precipitou-se
na agua. perecendo afogada.

S. PAULO, 10.
A's 2 horas da tarde, com a pre-

sença dos membros do governo e de
grande numero dc médicos, convida-
dos e representantes da imprensa, foi
inaugurado o novo dispensario Clc-
mente Ferreira, para assistência aos
tuberculosos, situado á rua da Conso-
lação.

S. PAULO, 10.
O Dr. Sampaio Vidal, secretario

interino da fazenda, mandou que a
Sorocabana Railway fizesse recolher
ao Thesouro do Estado a quantia de
433*97i$i4i, de sua divida para com
o Estado, correspondente a tomada
de contas, desde 1907 até 1910.

(Agencia Americana.) /

SANTA CATHARINAJ
FLORIANÓPOLIS, 10.
Foi hoje distribuído o numero da

Revista Calharincnse, correspondente
ao mez de junho.

—Toda a imprensa tein se oecupa-
do (!;i escolha <lo nrdre Borges Quin-
tão para bispo de Florianópolis, lc
cendo-lhe grandes enconiios.

—Segundo noticia o jornal o Ca-
Iliarincnsc. de S. Bento, projecta-sc
ligar a villa de Canoinhas á estação
de Tres Barras, da Estrada de Ferro
S. P.iulo-Río Grande, por uma linha
de bonds a vapor.

— Alim de assumir o exercicio do
cargo de juiz de direito da comarca
de Laguna, seguiu para ahi o Dr.
Gustavo de Toledo Piza, ultimamente
removido da comarca de S. Bento.

—O circo Rodrigues offereceu hoje
uma funeção especial á população
desta capita], lendo comparecido nu-
mero superior a mil crianças de to-
das as escolas e grupos escolares,
acompanhadas dos respectivos pro-
fessores.

—Em virtude de uma requisição
das autoridades policiaes de Rio
Grande, a policia prendeu hoje, a
bordo do vapor Itnuba, no qual via-
java como passageiro de 1* classe,

Edgard ..Ferrante, áecusado de extrar
vio de dinheiros,'da firma Beneri
& Farinha, *daqueila cidade.

-OGluz Quatorze de Julho desta ca-
pitai festejará com grande soiemni-
dade a data da tomada da Bastilha,
commemorando assim o 19° anniver-
sario da sua fundação. .,' .'-*

(Agencia Americana.)

RIO GRANDE DO SÜL
PORTO ALEGRE, 10.
•Bm S. Borja, a convite da praça do

comniercio de Uruguayana, reuniu-
se o commercio local, afim de resol-
ver sobre aproposição de unia acção
judicial contra o governo da União,
por motivo das medidas dc repressão
de contrabando, ultimamente postas
em execução, especialmente as que
se referem ks contas das conferen-
cias e procedências das mercadorias.

Nessa reunião ficou resolvido que
o commereio daquella cidade aceitas-
se o convite feito pelo de Uru-
gttayana.

(Agencia Americana.)

wTlsos
PARA*, 10.
Na madrugada de 7 dó corrente,

foi atacada a tiros de mattser, em
Manáos. a residência do coronel
Guerreiro Ajitony, cuja esposa, e fi-
lhas se achavam sósinhas, e fugiram
em fraldas, á mesma hora. As casas
dos politicos guerreristas são assai-
tadas á bala, sendo continua a caçada
¦humana, áis horas de maior transito,
oom grande pânico para o commer-
cio.

A paralisação do telegrapho, em
poder de um official e de cinco pra-
ças, que exercem a censura, é feita
por determianção do general Bello,
que está ordenando tudo. — Ama-
zonas.

C. GUIMARÃES & C.
CASA AlIJIt

Participa que breve-
mente muda o seu depo-
sito de INOVEIS da rua
Uruguayana n. 91 para
a rua do Theatro n. I.

Tclepliune, <3'7tf

Oint-M^TQlGR^Pndi
Cinema Odcon.i?_ '%'i

Como sempre, o programma dc ho-
je do Cinema Odeon 6 magnífico. í>a
American ICInema, edigüo Pathê-color,
exhlbe o Odeon "O vencedor do gran-
de Steeple", em 'duas longas partes;
de Pathé Freres projectarfi, o Odeoa
e "Noite rubra", "Leoncio celibata-
rio", 6 composição de Gaumont; e
"As grutas de Baumê" é film ao ar _
livre de Pathé-oolor.

Companliia Internacional Cinema-
tograpliioa.

No Pavilhão Internacional, à Ave-
nida Rio Branoo, exhibe hoje a Com-
panhia Internacional Cinematographi-
ca o seguinte admirável programma
de projeção oinematographlca: "A.
reconquistada", de Mcsster-FHm; »"Calm", da Scandinava-Film, com
mais de 900 metros.

Cinema Paria.

Do magnifico programma de hoje,
do Cinema Paris fazem parte as ma-
g-nlflca* fitas "Desmascarado!'" da
Itala-FIlm, "Uma ropersentaçílo de
paasagem", posada por Wuppschlan-
der e Elza Fralich; "As gargantas de
Serrou",- do natural, e "O porco en-
foitiyado", cômica, como extra na"matinée".

Cinema Ideal.

Nenhum dos nossos cinemas exhibe
hoje melhor programma do que o
Ideal. Delle fazem parte, como 110 vè
adiante, os magníficos fllms "O ven-
cedar do grande steeple", da Ameri-'kan Klnema. serie PatliC-color; "De-
monios", film policial, de Pathé Fré-
rea; "O casamento da princeza Maria
Luiza com o duque de Cumberland",
de actualidade e do natural; " nigodi-
nho e a sogra", cômica.

Cinema Avenida.

Do procurado Cinema Avenida é
hoje ajsim orra.nlza.do o respectivo
programma."Longe da felicidade", emoclonan-
to drama; "Bigodlnho amansa a so-
fra", scena. cômica, por Prince; "Ca-
aamento da princeza Victoria Luiza
oom o principe de Cumberland", do
natural.

Cinenm Pathé.
"Demônios", é uma fita de real auo-

cesto, da aerle de altas InvestlgacOe*
policiaes; "Oa grillos", fi um film
sclentifico de Pathé Freres; "Astucla
do meudo", ô curiosa comedia infan-
til, de Gaumont. Assim está, organiza-
4o o progranima de hoje do Cinema
Pathé.

Maria Antonia foi posta em

1CWEW0M1IL1S11S1-IIH
Foi pedida a prisão preventiva do assassino — O

juiz despachará hoje o pedido de prisão-- Ma-
noel José Rodrigues confirma as declarações
de sau filho sobre a ida de Augusto Henriques
ao «Moinho de Ouro»..

Ainda não deixou dc atlrair a. fyt-
tenção publica o erime monstruoso
ilu.. rua Fluminense.

Todos o eomnientam, sob vários as-
peritos; anciosos pnr verem surgir,
afinal, a verdade, do meio do cabos
que a cerca.

A anciecla.de é enorme por Ioda a
parte; e, nuir.uanto a verdade não
appareço, vão, se creando partidos,
viili àppárecendo apaixonados, que
discutem com fervor, prosou contra
cs* indiciados, argunienlaudo com o
lc] ii ri a roüpeito se tem escripto lia
longos 11 dias.

O que om ludo isto ô mais inter-
essante (-¦ que de todas as diligencias
feitas, de todtus as li.vpotheses formu-
ladas, dc todos os séherloekismòs
piai içados, estamos lioje tão adian-
tados a respeito das circumstuncias
que encerram o crime, como no dia
em que Augusto Henriques se. con-
venceu de que devia falar e prestar o
scu depoimento mentiroso.

As mesmas interrogações que dei-
xavam escondidas a, verdade, subsis-
tem. O bandido continua a affiruinr
que foi peitado por Maria Antonia
para praticar o crime. Esta nega ve-
hementemente tudo quanto o bandi-
do diz c a policia limita-se a tomar
depoimentos e mais depoimentos.

O quo parece, entretanto, é que o
Dr. Bento Pinheiro jâ e.stfi. convenci-
dn da innocencia de Maria Antonia,
á qual concedeu a liberdade, na mes-
ma oceasião em que pedia aó juiz
competente a prisão de Augusto Hen-
riques.

A sua opinião sobre o crime, a au-
toridado não declina. Mas, ao que
parece, S. Ex., depois de se. conven-
cer da innocencia da denunciada ex-
amante de Freire, esta inclinado a
suppor (pie o bandido agiu por conta
própria, para roubar, matando o ne-
gociarit.e aceidenlalmentc.

E' isto o que faz suppor a decla-
ração do Dr. Bento Pinheiro, de que
achava que as diligencias próprias
do inquérito jã estavam terminadas,
bastando dar alguns retoques nos au-
tos, para leval-os a conclusão.

A não ser isto, só podemos pensar
que o delegado encerrará, o inquérito
para se vêr livre da interferência do
promotor Gomes de Paiva, nos tra-
ballios, o quo. parecç, deu um.rumo
errado á orientação primeiramente
seguida pela autoridade policial.
FOI PEDIDA \ PRTSAO DO AS-

SASSIXO

O Dr. Bento Pinheiro enviou hon-
tom, an juiz da V pretoria. Dr. Bit-
tencourt Berfond, os autos do inque-
rito sobre a tragédia da rua FlumI-
nense, nos quaes, pede a prisão pre-
vontiva do assassino cofesso. Secun-
dlno Augusto Henriques de Carvalho.

Quanto a Maria Antonia. o delega-
do indica, apenas, os Indícios existen-
tes contra ella, deixando ao juiz a
liberdade de julgar da conveniência
ou n5o de igual medida contra a in-
diciada.
O JUIZ DESPACTI.MIA' O PEDIDO

DE PRISÃO HOJE

Cerca do *2 horas da tarde dc hon-
ten:, levadas pelo escrivão Vaz, do
12" distriotn. foram entregues no car-
torio da :'." preloria criminal os vo-
lumosos autos do inquérito sobre a
horrível tragédia oceorrida cm Taula
Mattos.

O Dr. Álvaro Bittencourt Berford,
assediado pela reportagem, declarou-
lhe que despacharia ati' hoje, sobre
o pedido dc prisão preventiva, ainda
que para isto fosse preciso passar to-
da a noite a ler os autos.

MARIA ANTONIA FOI POSTA EM
LIBERDADE

A' tarde de hontem, cerca de uma
hora, foi posta em liberdade a de-
nunclada Maria Antonia

Primeiro; attendendo ao requeri-
mento quo llie faz o advogado da
presa, o Dr. Eíonto Pinheiro resolveu
levantar a sua incornmunicabilida.de.

No compartimonto onde Maria An-
tonia estava foi introduzido o Sr.
Evaristo ' de Moraes, que mantevo
conversação demorada com a sua
constituinto.

Quando o advogado acabou a sua
palestra com Maria Antonia, o Dr.
Bento Pinheiro mandou abrir todas
as portas do lal quarto, franquean-
do-o ás pessoas presentes .1 delega-
cia. *

Em Mgiiida, na presença dos re-
porters e outras pessoas quo lá so
achavam, *"°' feita a entrega do cofre
de Maria Antonia. o quo -continha •"*_
quantia de 4:700$. duas pulseiras, um
par de brincos e um canudo dc fo-
lha de Flandres. de que cila passou
recibo.

Depois de passar o recibo, Maria
Antonia arrujnoii as roupas quo ti-
nha na delegacia o saiu, acompanha-
da de seu advogado, Sr. Evaristo de
Moraes, tomando ambos um automo-
vel fechado, que jA os esperava á
porta da delegacia..

Ao ver os photographos, nlla quizfugir á photographia, sem, comtudo,
mostrar-se contrariada por isso.
MANOEL JOSÉ HENRIQUES CON-

FIRMA AS DECLARAÇÕES DO
SEU FILHO SOBRE A IDA DE
AUGUSTO HENRIQUES AO MOI-
NHO DK.OURO
O modo por que o Sr. Manoel Ro-

drigues levou Henriques á presença
da policia, passando antes polò.MoI-
nho dc Ouro, onde não foi encontra-
do o Sr. Joaquim Freire, ficoii bem
esclarecido com as informações qu<
publicámos hontem, com o seu filho
José._

Hontem mesmo, o Sr. Manoel Ro-
drigues confirmou aquellas palavras
como sendo a expressão da verdade.

O proprietário do café Amorim, so-
gundo adiantou elle próprio, entre-
gou o seu Inquilino á policia por sus-
peitar delle, e não pensava em o
apresentar antes a Joaquim Freiro.
O negociante Rocha foi quem lem-
brou OBsa apresentação por ser ami-
go de Joaquim Freire. ¦

Então o Sr. Rocha foi quem
quiz fazer jús aos cinco contos do
premio ?Isso é uma Inverdade. Nem eu
nem o Rocha tivemos esse intuito. O
Rocha, como amigo do irmão da vi-
ctima, o Sr. Joaquim Freire, o maior
Interessado na descoberta do criml-
noso, quiz apenas quo aquelle seu
amigo tambem nos acompanhassa
até a policia, porque, além de tudo,
ello já conhecia o delegado.

Tudo quanto se nos está impu-
tando é, pelo menos, uma leviandade
do jornaes que não têm o que es-
crever.

Eu, continua, não disse, em
parte, alguma que não morava no
predio n. CO da rua do Acre, do qual
sou encarregado. Lá moro ha muito
tempo.

Outra insinuação que me revoltou,
porque se ostá a ver o intuito de de-
turpar tudo quanto tenho dito, foi a
quo II honteni algures, segundo a
qual ou teria dito que fui levar o cri-
minoso á presença do Sr. Joaquim
Freire, para quo ello o "reconheces-
se". E' falso. Já ficou explicada a
minha acção nesse caso. Foi o Sr.
Hochn que. me lembrou esse acto, e,
pelas razões que já ficaram ditas.
Tudo mais O vontade dc mentir.

1'or fim, tenho a declarar que não
recebi ainda, conforme já se disse, o
pri.mio de cinco contos, mesmo por-
que não o quero para mim. Se o re-
ceber, distrlbuil-o-hel pelos asylos,
pelos pobres, por intermédio da pro-
pria imprensa, que. então, será teste-
munha do meu acto. Rcpugnar-mc-
hia guardar para mim um dinheiro
com essa procedência.

Os cinco contos serão, pois, dos po-
bres.
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Estatística — A delegacia do ser-

viço de estatistica, instalada ha pou-
not; mezes neste Estado, tem executa-
Ho serviços de relevância, prestando
f..s mais preciosos informes ao minis-
terio da agricultura.

Pelas notas abaixo, bem se pôde
avaliar do que tenha sido o serviço jdftstã repartição, apesar do diminuto j
numero de funecionarios de que dis- *
põe:

Documentos expedidos — Officios
ÍU, telegrammas cinco, circulares
1.090, questionários 1.137, mappas
diversos 127, mappas do registro ci-
vil 1.918, relaçtTes quatro, cópias
manuscriptas 68, folhetos 236, diver-
fios 54.

Documentos recebidos — Officios
235, cartas tres, telegramnias sete,
questionários 59, boletim questiona-
lio um, mappas diversos 41, mappas
do registro civil 225. cópias manu-
beriptas 76, folhetos 377, diversos 37.

Esse avultado expediente versou so-
Ivre variados assumptos, dentre os
quaos se notam: registro civil, popula-
fiRò e estatistica predial, instrucção
publica e particular, finanças muni-
cipaes, estatistica das industrias su-
Jeitos aos impostos do consumo, pre-
tos correntes dos gêneros de primei-
ra necessidade, divisão judiciaria do
listado, associações de auxílios mu-
tuos. Centro Pecuário, etc.

Morte repentina — No dia 8 do
corrente, quando deixava o serviço
da Companhia de Lacticinios, á rua
Coyaz, o operário João Pereira Car-
neiro foi occommettido de uma syn-
cipe, morrendo instantaneamente.

O inditoso operário, que era muito
«slimado pelos seus companheiros de
trabalho, deixa na pobreza viuva o
quatro filhos.

Desastre — O guarda-freios da Es-
trada de Ferro Oeste «de Minas, José
Galdino, viajava no dia 7 do corren-
te, ás 4 horas da tarde, num trem es-
píclal de lenha daquella ferrovia,
quando ao cheirar o trem próximo .i
tsvação dc Joatuba, no kilometro 51.
nt*. debruçar o corpo um pouco para
fora do leito da linha, sobre uma pon-
te, bateu com a cabeça na balaustra-
da desta, caindo ao solo. Foi soccor-
rido por alguns trabalhadores que de-
iam logo providencias, sendo Josc
Galdino conduzido para esta capital,
onde deu entrada na Santa Casa, as
9 horas da noite. '¦-

Naquella cosa de caridade, pelo me-
tlico assistente Dr. Santa Cecilia fo-
rum suturados os tres ferimentos
contusos que apresentava na. cabeça
e pensados outros leves que tinha pe-
U- corpo. José Galdino que é casado
e .residente nesta capital acha-se ja
tm lisonjclro estado.

O tcstiintcuto ile um iriiigistrwlp —

Foi publicado, no numero do . Minas
Geraes", de 9 do corrente, o testa-
mohto muitíssimo tocante e profun-
dumonte catholico do desembargador
Antônio Luiz Ferreira Tinoco, quç
transcrevemos, em seguida **,

••Km nome de Deus. Amem. Eu,
Antônio Luiz Ferreira Tinoco, achan-
do-me doente, mas em perfeito gozo
de minhas faculdades mentncs, re-
solvi fazer meu testamento, pela for-
mu seguinte : sou desembargador
aposentado da Tribunal tia Relação
do Estado de Minas Geraes, havendo
prestado serviços públicos durante
cerca de quarenta e cinco annos.Per-
ante Deus, que me ha julgar, affir-
mo que sempre procedi honrada-
incute, não havondo em minha vida,
quer publica e quer particular, acto
algum que me deva vexar ou que
possa manchar meu nome. Certa-
monte torel còmmettldo erros, o que
é próprio da humanidade fallivcl,
mus sô erro de. intelligencia e nunca
de vontade. Dl/.-rne a consciência que
eu não doamerecl os cargos que mo
foram confiados. Deixo, pois, a meus
filhos um nomo puro, que peço con-
llnuem a honrar. Meus pais são, ha
multo, fallccldos. Fui casado com
D. Josephina Teixeira de Moura, de
distineta famllta, o com cila tive tre-
srtj filhos, dos qiíaes estão vivos nove,
a saber: Carlos, Julieta, Lavinia, Ma-
rio, Tancredo, Anesla, Eugenia e Jo-
seplilna. Soffri, ha dezeBete annos, o
maior golpe que na vida se pódc sof-
frer, a perda da mulher amada, cuja
memória jamais saiu do meu cora-
ção; a olla consagrei sempre o mais
puro amor. Declaro que, por ocea-
slflo do sou fallecimento, não procedi
a inventario de bens por não os ter,
possuindo entãn—apenas livros, mo-

dois contos de réis em uma

têm constantemente acompanhado
seu pai enfermo. A elles e a todos os
meus filhos, filhas e genros a expres-
são sincera do meu agradecimento,
Aconselho minhas filhas que vivam
sempro em harmonia, e as que se
conservarem solteiras —que nunca se
separem. Aconselho-as tambem a
que não se desfaçam das partes em
casas que lh'as tocarem, desde que
disso não haja grave necessidade.

Repito a minha rccommendação &.
| minha filha Julieta, para que em to-
I dos os negócios em que tiver de in-
j tervir a bem do inventario — nada

faça sem previamente consultar os
I meus amigos, Drs. Lins e Pimentel,

soguindo o parecer dos mesmos, que
tambem, pelas outras minhas filhas,
dovem ser consultados.

A' Nossa Senhora da Conceição —
minha protectora na pia baptismal—
rogo. que me valha. Entrego minha
alma a Deus misericordioso, e peço
que, por sua salvação, intervenha
minha madrinha Nossa Senhora da
Conceição.

Assim, dou por findas estas dispo-
sições de minha ultima vontade, as
quaos, por estar de cama ha quatro
mezes, soffrendo de rheumatismo,
não puderam ser escriptas por mim,
mas foram por mim ditadas, escri-
ptas por meu particular amigo Dr.
Mendes Pimentel, relidas por mim e
por.mim assignadas.

Rectificação — Perdi minha, sau-
dosa mulher ha vinte e dois annos e
não ha dezesete, como acima foi dito
— Antônio Luiz Ferreira, Tinoco."

considerado sacerdote monsenhor
Faulo Emilio Moinhos dé Viihénà,
illustre vigário geral do" bispado,' on-
de'por um outro seminarista foi brl-
Ihantemente saudado este virtuoso sa-
cerdote.

Em seguida, dirigiram-se ás reda-
cções da "Campanha" e do "Arre-
benta", sendo cilas saudadas por doia
jovens estudantes.

Seguindo o prestito para a residen-
cia do Dr. Ribeiro da Luz, illustre
Juiz de direito da comarca, outro se-
minarista usou da palavra e em bo-
nita oração saudou ao honrado ma-
gistnado.

Em seguida, dirigiram-se ás reda-
cções do "Monitor Sul-Mineiro" e"Cruzeiro do Sul", sendo ambas sau-
dadas por dois intclligentes e espe-
ránçosos alumnos.

Em brilhante oração foi respondida
a saudação dirigida á redaccão do".Monitor", pelo coronel Aureliano ,To-
ledo; respondendo a saudação dirigi-
da ao "Cruzeiro do Sul", o seu dipno
e illustrado redactor, o distineto co-
nego Belchior do Cerqueira.

Finalmente, em frente ao Gymna-
sio Diocesano S. João, onde iam ter-
minar as festas, foi saudado o seu
illustre director e reitor, o conego
Joaquim de Souza Soares e o corpo
docente do estabelecimento sendo es-
ta saudação respondida por um semi-
narista, que terminou por erguer en-
thusiasticos vivas ao bispo diocesano.

A MUTUARIA AMPARO DAS FA-
MILIAS dc Bello Horizonte tem um
activo dc muis de 500 contos do réis,
em tres annos de existência.

As tabelas da MUTUARIA AM-
PARO DAS FAMÍLIAS são organiza-
dus de accordo com os mais rigorosos
dmlos estatísticos.

fraguary
Inquérito econoinieo(segudo da dos

da inspectoria agricola federal, tio
Estado) — Situado no foimoso valle
do Paranahyba, o município de Ara-
guary, um dos mais fuuirosos do
Triângulo Mineiro, tem como princi-
pai elemento de vida a lavoura de ce-
reaes.

Dentre esses se destaca o arroz,
cultivado.em grande escnla, tão apro-
priados são a essa cultura os seus ter-
renos, dotados de chtraordinarla
liberdade.

A producção- do arroz é, em média,
ali, de 4.000.000 de litros por anno.

Os demais cerenes, cuitivados em
menor escala, tomam, comtudo, bas-
tante incremento.

A industria pastoril vai se desen-
volvendo com animação, predominan-
do na criação do gado vaceum a raça
zebu', o que, aliás, se dá em tctla
a bella zona do Triângulo.

O numero de bovinos, existentes no
município é aproximadamente de
10.000 e o de suínos, de 30.000.

Encontram-se em todo municipio
magníficas pastagens de cnplm redon-
dó e flecha.

Ligado a Goyaz, por Importante
braço ferroviário, que lhe traz gran-
de animação, mantém o município de
Araguary.destindo a ser um dos cen-
tros eommcreiaes mais importantes
de Minas, activas relações com o vizi-
nho Estado.

Mantém tambem animado commer-
cio com as cidades mineiras de Es-
trella do Sul, Monte Carmello e Pa-
racatu'.
Compõem-se de 3 districtos que são os

da cidade, SanfAnna do Rio das Ve-
lhas e Santa Rita dos Barreiros.

Foi creado pela lei n. 2.996, de 19
de outubro dc 18S2, o municipio de
Araguary, tendo a denominação de
Villa do Brejo Alegre.

A lei n. 3.51)1, de 28 de agosto de
1888, elevou Brejo Alegre á catego-
ria dc cidade, com a actual denoml-
nação, que, no dizer do illustrado en-
genheiro Theodoro Sampaio, significa
— rio do valle ou baixada dos papa-
gaios.

A sede do município dista 00 kilo-
metros de Estrella du Sul e 144 de
Uberaba.

A cidade —Contando cerca de 1.170
prédios, entre os quaes muitos de con-
strucção elegante e confortáveis, e
uma população de 6.000 almas, a ci-
dade de Araguary tem commercio
bastante animado e seu povo é muito
amante da Instrucção,

A MUTUARIA AMPARO WAS FA-
MILIAS, a mais importante das com-
panhias congêneres de Minas Geraes,
tt.ni cinco mil sócios, divididos eni
< meo series.

Itajubá
Relatório do Sr. Jorge Braga, pre-

sidente da cnnuira — Foi lido, peran-
te a camara municipal reunida, o re-
latorlo do presidente do municipio,
coronel Jorge Braga, sendo no mes-
mo dia publicado, na integra, pela
"Gazeta de Itajubá".

A impressão causada por essa im-
portante peça administrativa foi ma-
gnifica, recebendo o operoso coronel
Jorge Braga Innumeras felicitações e
referencias eloglosa-s da imprensa.

O relatório inicia-se fazendo uma
exposição, abrangendo o histórico da
vida autônoma de Itajubá, desde que
foi creado municipio até hoje, salien-
tando os serviços á causa publica de
alguns dos nossos conterrâneos e frl-
zando o grande desenvolvimento a
que temos attingido. Trata, cm sc-
guida, com clareza, em capitulos se-
parados, da hygiene publica, do sa-
heamento da cidade, da instrucção
publica, das obras nos districtos, do
mercado, etc. Em desenvolvido capi-
tulo,. expõe todos os dados sobre, a si-
tuação financeira, descriminando, cm
annexos, as receitas c despezas de, , - e a pros,,rri,|ade nacional. Tra-- ! f, • ,..¦__. ...:-..t; ,...; .... ti í.i: ¦

seccas e permittirlo a navegação pe- ¦
renné. '.-...¦ |

No Piauhy é necessário fazer algumas!
barragens no alto Pariuhfrn e levar ao •
Gwgueia as águas derivadas do Sapão,,
affluente.do rio Preto, que o é do Gran-
de, affluente do S. Francisco.

No Maranhão, o Mearim precisa ser
melhorado em 378 kilometros. O Pindaré,
seu affluente, corre em vasta baixada,
cortada por muitos affluentes, formando
lagos; a maré chega até 246 kilometros
nas cheias, e em 43 annualmente. O Gra-
jahü c um grande affluente do Mearim,
muito sinuoso e obstruído por madeiras
arrastadas. Do Tocantins 500 kilometros
limitam o Estado do Maranhão; convém
melhorar a sua navegabilidade para fa-
zel-a tão boa como a do grande confluen-
te, o Araguaya.

Rio, s dc julho de 1913."

Segunda série—Noções de. propedeu-
tica medica, noções de assistência me-
dica, economia.c administração internas.

Terceira série—Npções de phjjsiothera-
pia, especialmente a balncotherapia; - no-

Í;õès 
de hygiene, especialmente hospita-

ar; noções de assistência aos nervosos
e alienados. .

Corpo docente—Mme. Maria Martins
Pereira da Costa, Ernani Lopes, Mario
Pinheiro de Andrade, Álvaro Ramos,
Faustino Esposei, Gustavo Riedel, João
Mello Mattos, Plinio Oiyntho, Olavo Ro-
cha ç Juliano Moreira.

Na sessão inaugural da placa, orou
eloqüentemente, <m nome dos seus com-
panheiros, o Dr. João Rodrigues Caldas,
director da Colônia dc Alienados, respon-
dendo expressivamente o Dr. Juliano
Moreira, que nessa oceasião apresentou
as suas despedidas, por ter de ausentar-se
no dia seguinte para a Europa, commis-
sionado pelo governo.para representar o
Brazil no Congresso Internacional de
Medicina, em Londres, e dc Neurologia
e Psychiatria, em Gand.

liiilifÉi
DE AGDAS NO BRAZIL

Incumbido pelo Sr. ministro da viação,
o Dr. J. S. de Castro Barbosa escreveu o
seguinte trabalho."Está verificado que as obras destina-
das a este fim produzem resultados sob
vários pontos dc vista: navegação, sa-
neamento, instalações hydro-electrieas,
valorização do solo, augmento da popu-
lação c prosperidade nacional.

O meio pratico de effectuar tal pro-
gresso sem ônus para o Thesouro é con-
fial-o a emprezas, que, em seus estalti-
tos, terão, além das obrigações contra-
tuaes, disposições sobre compra e réven-
da de terras, exercicio de industrias, co-
lonização c construcção de estradas de
ferro e carroçaveis, cães de carga e des-
carga com os apparelhos e estações ne-
cessarias para a correspondência das vias
fluviaes com as terrestres, tudo sob ;i
fiscalização do governo, entrando as cm-
prezas com quotas diversas para o The-
sottro. !."''¦•'

As barragens com eclusas regularizam
il navegação dos rios cncaehoeirados e
servem dc pontes para estradas de ferro
e carroçaveis, iacilitam a derivação de
canais-tle irrigação c contribuem .para o
atigmenlo da piscicultura.'Os canaes de saneamento das regiões
pantanosas servem tambem de vias na-
vegaveis.

O Brazil que possue a maior quantida- .,
de dc íios pereunes em todo o mundo, vi-dar S. Ex. para assistir á mesma, a
dove tratar da respectiva regularização, realizar-se naquelle dia, tio Club dos
resolvendo assim o múltiplo problema na- ! Q-arjoscional, administrativo, social e ccoiioini

A&fllCULTURA.INDUSTRIA, t,
JCOMMERCIO.

•Por portaria do Sr. ministro foram•nome.idos :
Roberto En^ert, para exe-na-, em

commiv.lo, o cargo de mecânico che-
fe de officina da estação expeduiei*-
tal para a cultura da maniçoba e da
manga-eira do Estado da Bah'.t, e o
Dr. Manoel dos Santos Marques, para
exercer o cs •/o de medico do núcleo
colonial Monção, 110 Estado de São
Paulo.

—Ao director da Escola Superior
de Agricultura e Medicina Veteri-
naria o Sr. ministro mandou commu-
nkar, que resolveu deferir os reque-
rimentos de Lauro de Mattos Men-
-áès, Esmeraldino de Oliveira e Ati-
gusto Drü-mmond, solicitando matri-
cuia, como alumnos ouvintes, naquelle
estabelecimento de instrucção.

—A' delegação da-camara de com-
mercio de Boston offerecèu o Sr. mi-
nistro um grande quadro com , uma
v.isla .panorâmica daquella cidade
norte americana. - " .

—No gabinete do Sr. ministro es-
teve hontem ò Sr. Alfredo Ha-gue-
¦na-eu,.presidente do comitê da festa
franceza de 14 de julho, que foi con-

co, obtendo p .saneamento do solo, a ele-
miiijiçí.n das seccas. a facilidade dc com-
nuuiicnç.ãó; donde provirão òiauginéntò de

1K09 a 1912 e,. analysando os empres
limos contraídos com o governo do
Estado, para a ampliação da rede dc
água potável e de esgotos e unifica-
ção da divida a particulares.

Emfim, depois dé estudar an: |"a-
mente a vida econômica do município,
conclue com um amplo estudo da vida
commercial c industrial, demonstran-
do o gráo de adiantamento u que te-
mos chegado e finalizando eom um
capitulo em que põe em relevo o des-
envolvimento da instrucção, que con-
ta hoje entre nós 25 estabelecimentos,
entre os quaes vários de ensino secun-
rio e profissional.

O Sr. Jorge Braga tem recebido
applausos e elogios pelo seu relato-
rio.

Grupo escolar — Foi recebido entre
nós, com vivas demonstrações de ale-
gria, o decivto creando um grupo es-
colar nesta cidade.

W mais um serviço que nos presta
o governo do eminente Sr. Buénò
Brandão, presidente do Estado, a
quem foi dirigido, pelo Sr. presidente
da camara, affectuoso telegramma tle
agradecimento, assim como. 110 Exmo.
Dr. Delfim Moreira, illustre secre-
tario do interior, e commendador
Frederico Schumann, dedicado depu-
tado estadoal.. . .

4MIRH^S^rS»S^S=SMMM«MM>

A MUTUARIA A.HPAUO DAS FA-
MILIAS tem sua sédc em Bello Hoii-
/.onte o fiinccioim cm edificio próprio.

Pomba
Proloiiíianiento dos trilhos ila Es-

trada de Ferro Leopoldina — Kegres-
saram do Rio, os Drs. J. Gonçalves
Neves, agente executivo municipal, e 1
César .Franco, juiz de direito da co-1
marca, encarregados de apresentar ao :
illustre superintendente da Estrada:
de Ferro Leopoldina o memorial em |
que o povo da cidade e de Silveira 1
pede que se,dê inicio aos serviços do
prolongamento dos trilhos até o perl-
metro urbano, de accordo com o con-
tinto ultiiiiamente celebrado com o

veis e

nderp™t„d nnSour^M»™ í '"««lado. sob a direcçãò do esfor
tóio? a mmento na c2sa -m üe r™ ! (=a"° P>'">^or Honorio Guimarães,
wímos 

fcCTdTnhoiro 
qut pbrcfbi a?é T™ '"- **P«* catholicos e um

Conta varias escolas particulares, governo do- Estado,e um grupo escolar; maguificamenle ^ cominissão foi recebida com as
maiores gentilezas pelo Sr, Me. Miil-
ler, honrado superintendente da

•.«"""=.• v» u........... m-^ r~-~ niirteslinlp
certa época foi todo gasto com en- * ~1;„,, , ,,
cargos de família o educação de fi- , Do.taíli t1e .oll,ma fluente, mas sa
lhos. Hoje, possuo o seguinte: a casa d?Ncl- PS."! cidade como pelo muni

¦• . ' . \ T\\ f\ Co nAll irt<M>t/l/. nnl vw ,\ aí, n r... r. mem quo moramos — de doação do go-
verno de .Minas a mim, como fun-
ccloiiorlo, duas casas, & rua Bcrriar-
do Guimarães,' nesta capital, feitas
com o que me foi possível economi-
zar dos vencimentos dc lente da Fa-
culdade de Direito dc Hollo Hori-
zoilte, sendo que os de desembarca- |dor, na sua totalidade, e parte da- |
quelles — gasteí-os na modesta ma- ;
nutcnç&o da minha família. Possuo I
muis dez acçôes da Companhia Mar- j
zngfto o uma pequena quantia om 1 _.,,,. , 
caderneta da Caixa Econômica do Disirlcto de Santo Rita dos Bar
Estado. Sou sócio da Associação Fu- I rolras — Comn todo o município a que
norarla dos Empregados Públicos, a I pertenço, n districto de Santa Rita

sau-
icl-

pio, se nota grande animação quanto
I ao prógress de suas forças producto-
! ras, cada dia incrementadas pelo
.meios do conimunicação facll o bara-
ta.de que lem sido dotada Aragua-
ry, como seja a ferrovia, que todas

! as localidades almejam e ***• a princi-
I pai motora do ongrandecimento dos
I povos.
; O loírar, onde sc ouve o silvo es-.
| tridente dn. locomotiva, tom aspecto
! animador e prospera sempre.

qual terli de pagar tres contos de
ríis, por oceasião do meu falleclmen-
to. Sou catholico, apostólico, romano,
crença em quo sempre tenho vivido.
Mou enterro serfi. feito sem pompa,
nüo sc expedindo convites para elle.
Desejo que os ossos de minha mu-
lhor, que estão recolhidos cm uma
caixa, na cusa em quo resido, sejam
depositados em meu caixão funera-
rio. Nomeio minha filha Julieta mi-
nha primeira testamenteira, devendo
tambem ser ella nomeada inventa-
í-iunte; em segundo logar, meus íi-
lhus Drs. Carlos Forroira Tinoco ou
Titncretlt, Ferreira Tinoco, os quaes,
tendi) pratica da vida, bom poderão
ilesompcnhar o cargo; a estes, bem
como íi minha dita filha Julieta, re-
ct .in mondo que nenhum acto prati- j bom clima
quem ou passo algum áêm de testa- 

'
menteiro e de inventariante sem os
conselhos dos meus amigos Dr. F.
Mendes Pimentol e desembargador
Edmundo Lins, que, estou certo, pre-
stai-ttf, ao amigo falleeido os verda-
deiros serviços de amisade. Com-
quanto possa dispor livremente da
metade do que possuo, só disponho
da terça, por serem limitados os
meus haveres, e o faço pela fôrma
Koguiiittí : ã minha filha Julieta, cuja
dedicação pelo pai enfermo tem sido
liíüxcüdlvel, antes de mãi do que de
filha, deixo tres contos de réis
(3:000$) como simples lembrança de
gratidão; á minha filha Eugenia, que
í- ti.•emi-, deixo dois contos dc reis;
o restante da terça serfi dividido pe-
Ias minhas sois filhas, incluídas Ju-
Iietu e Eugenia. Espero que os meus
filhos approvarao este meu proce-
der, attendendo (pie, assim faço, não
)..,; desestlma a elles, mas sim para
tornai' mais fácil a vida de suas ir-
niãs, quei como mulhores.sempre en-
contrario mais diffieuldades.

Alnila ultimamente; no período da
enfermidade qu/2 estou padecendo,
elles me dedicaram os maiores cui-
iludi s, vindo Carlos e Mario, não re-
sideiiles aqui, vi-itar-me e tratar-mo,
não pt.deiido ©u consentir que aqui
permanecessem por muito tempo,
com prejuízo do seus interesses e de
suas carreiras. Em bem da verdade
e uni tirstctnunho do gratidão, devo
deixar aqui consignado que Igual-
mente meus genros, Dr. Edgard li.
Coelho o Emílio Mineiro, me têm
Sitlu muito dedicados.

Faço menção especial da pacien-
cia. do zi-íi,. do carinho e da dedi-
cn.jio com que Julieta e Tuncredo

dos Barreiros, estA situado no valle
do Paranaliyba é foi creado om 190C.

E' multo conhecido, pelas suas
águas mineraes, que grandes curas
tèm feilo.

Sãn essas nguns sulforpsns e bica-
honatadas, Já se tendo feito grande
exportação dás mesmas cm girafas.

Produz o dlstricto algum fumo,
queijos c outros produetos.

Dlstricto dc .SaiiFAnna do lí.lo das
Velhas — Uma da.s mais antigas pa-
rochias do Triângulo Mineiro, Santa
Amjn do Rin das Velhas, foi fundada
no século 17".

Tem. como lodo o município, como
seu principal elemento de vida, a cul-
tura de cereaes, gozando tambem de

IVonni prospectos da MUTUA-
RIA AMPARO DAS FAMÍLIAS,
11 sociedade que cm dois annos <lc exis-
tencia já pagou de sinistros mais dc
•100 contos dc réis.

Leopoldina, e pelo Sr. Adolpho Fi
gueiredo, da alta administração da
estrada, que louvaram a tenacidade
com que o povo pleiteia o grande me-
lhoramento e prometteram envidar
esforços sinceros para attender As so-
licitações da cidade. Dentro de um
mez, accrr.scentara.nl os dois Illustres
cavalheiros, empreenderiam os esta

íiallios idênticos' realizados nas Republi
cas vizinhas farão da America do Sul
um paraíso mundial, em que o llrazil terá
a maior parte.

A navegação fluvial, além das vanta-
gens coiiuiiirciaes, sociaes e administra-
tivas, c para os viajantes uma delicia,
sendo agradai.ilissinio percorrer em boas
embarcações os rios, la;?os e canaes.

Na bacia amazônica são contados mais
de .10.000 kiloiiietros .navegáveis: com
ricsohstnicçôcs, barragens c canaes, essa
\asta extensão, t|iiasi i^uat á da Europa,
ficará saneada e provida dè fáceis _cor,.-
írunicações internas. Em taes condições,
ahi se dcstii) ulverâo a industria agrícola
t- o commercio, levantando-se á margem
dos riot- c canaes, cidades, villas, aldeias,
fazendas, fabricas e tudo mais ejeicido
pela civilização; O rio principal, desde o
Pcrii ate o Atlântico c alguns de! seus
aliluentes poucos melhoramentos exigem.
O Acre só é navegável de novembro a
melados de maio. \'o baixo Puriis, pela
sinuosidade devida á sua pctiuciia déplj-
vitlade, o comprimento dos vapores é li-
nilado e em vários trechos 11 navegação
é difficil pela obstrucção de madeiras ar-
rastadas pelo riu Dè iullio a setêmbr.o o
Acre é muvegavel. E' urgentíssimo me-
lliorar a náVcga\'ão entre o Amazonas
e território do Acre. Antes dç se corrigir
o Puriis, é conveniente abrir-se um ca-
nal frauc-imei-lt- navegável entre o Ma-
tleira ti ó Puros u.'.'-- iflimediaçõòs dc Por-
to Vellio ç l.abrea. reelo do Madeira à'fi;
á margem direita tio Ituxy, com 150 ki-
lometros;. o llitxy, d':ilii ao Puriis, será
canalizado com facilidade, em 75 kilo-
lometros. Além de facilitar as coir.muni-
cações, esse canal será n início dõ yaiicit-
mento dessa parte importantíssima do
nosso paiz. Da barra do ítuxy á montan-
le dt've-"n ser melhorados o Puriis e o
Acre. interiormente, o canal deve ser
prolong.-.do até o lav.iry, éiii frente a
Tabatinga, atravessando o Juruá, sa-
ncando a região e facilitando as commu-
tiicaçõcs, não só entre os núcleos actuaes,
como tambem com as cidades dc Taba-
tinga, l.abrea c Porto Velho, que, ali se
tornarão focos notáveis de civilização c
conforto:

No Estado de Matto Crnsso é conve-
niente ligar-se por um canal navegável
os rios Atruapchy, affluente do Jaurü c
Alegre, do Glláporé Npenas com seis Vi:
lometros ficarão assim ligadas as bacias
do Amazonas e dn Prata. Mais ao sul é
indispensável regularizar ns rins Aqui-
dattann, Miranda e outros e dc accordo -.
com o Paraguay, a Bolivia e a Argentina, 1 ,
eliminar as immdaçõt s altamente noci-!'
vás nessa parte do continente.

Nn Rio Gíahdò do Sul, c rlc enorme
conveniência a jigação, por canal nave-

justiça n;hi;it.\i,
SUPRKMO TRIBUNAL ' FEDERAIi

llaboas-forpus —Francisco Tussí-
ni, ãjlegando estar violentumente pre-
so sob a aceusação de pretendido cri-
me <!e moeda falsa, Impetrou '.'habeas-
corpus" ao juiz federal da 2" vara.

Foram determinadas as diligencias
de praxe, para julgamento do pedido,
marcado para. hoje.

LOCAL

ÇÔRTE DE APPELÍíAÇãO
Sessão dc câmaras reunidas hon-

lem realizada, sob a presidência do
desembargador Celso Guimarães-, pre-
sentes, ns desembargadores Tavares
i':astos, Pitanga, Lima Drummond,
Affon* de Miranda, Montenegro,
Ataulpho Paiva, Nabuco de Abreu,
.lestor Meira, Diogo de Andrade, Tor-
t.uato de Figueiredo e Lamounier Ju-
nior e juizes de direito Gcininiano da
Franca, Pedro Francellino e Elviro
Carrilho.

Secretario, o Dr. Evaristo Gon-
i-ága.

travei, doií rios Víáçcaliy-.Vliripi <¦ S.-miH
...... , ,. Maria, melhorando-sc a navegação de um
dos definitivos da linha a prolongar-1 jai,0 M n |.,c,]hy ,, (]l) mi* a[é „ H)i.
se, de sorte que os desejos da popu-. (]üliví íemUsírtiar as margens da la-
laçao- possam estar satisfeitos muito I 

p0íl'do? pq-f0Si afin, flo sr í:i7XV ., n;iv(._
j cação oceânica até Porto Alegre, e au-
I gmentar-sc a iiúcnsitlade da corrent):,

antes do prazo que o contrato lhes
garante.

Esta noticia transmittida por tele-
gramma ans Drs. Neves e César, des-
peitou na cidade os maiores júbilos,
du rido logar a uma enthusiastica pas-
sciata, cívica, quo percorreu, em dc-
lírio', as nossas ruas cóhtraes entre
acclaniações aos governos do Esta-
do e do municipio.

tiuc níúito contribuirá para a manutenção
da profundidade da barra; em ' outros
rios obras semelhantes á executada por
Costa Gama nn Caliy c a lig.-içàn dt-s l:i-
goas do litoral coir, as do sul de Santa
Catharina

F.iii Santa Catharina, além tia modiíi-
cação tio põrld de Ijlóriátiopnlis, t.irnan-
do-sc uni magnirico canal marítimo dç
1.500 c 2.000 meiros de largura ao norto
e sul do 1-stre'to, conver.i captar os rios,
nue formam p Ílaialiy-Assü, para utiliza-

da forca bvdro-eli ctrica evitar

Luz c força clocirivas — Estão em
poder do agente executivo, as plantas
dos sub-çstaçõçs da cidade p do Gua-
rany, organizadas pela casa Vivaldi,
em prezaria do serviço cle luz e for-' fttímíaçõfcs na planicic em mi» se erguem
ça no municipio. lllitnicnaü. Itajáliv, loinvillt, c outras ei

O agente executivo foi encarregado (i.,,i(.,. ,. nfjvo.T-õès
de cònflô-r a construcção dessa obráj ' 

KoJEstíifJò do Paraná, merece attenção
a um ciup-, 1 iteiro local, dé sua con-j ,. ,,..,. lr.,,..-n ri0 tpiinssii
fiança, e dará começo, sem demora, 1 ' 

^'0\iv i- P.-uilo'a"do Tiité, do Piraci-
au trabalho. j cn|,.u viotrv-Giiassü, p-inlo Gràndeí Para-

A sub-c-slaçao da cidade oecupará | n;iõanema-' Peixe, Ribeira dc Tguape e
dois lotes ti rua Dr. Neves o ficara i .,,,'„ p:irahvba, san. ando-se as planíciescoUpcada dentro de um lindo jardim,
que a pmpreza se obrigou a fazer para
i-iiibcllr/ainfiiti) da rua.

E- um predio de excellente aspe
cto, que concorrerá para o afor
moseameqto daquella via.

JULGAMENTOS

Aggravo tle petição — N: 6S2, re-
lator, o Sr. Lima Drummond; aggra-
vantç, Dr. Paulo Augusto Gomes Pe-

| reira; aggravado, Manoel Ferreira
Ooqyéia — Negaram provimento, con-
firmando a decisão aggravada;

N. (IHõ, relator, o Sf; Affonso ds
Miranda: aggravante. Armando Pa-
nclti; aggravada, a Sociedade Impor-
tatlora Mercantil — Idem;

N. 714, relator, o Sr. Pitanga; ag-
pravante, Augusto Paulo llarthel, in
vantarlante tio espolio do falleeido
Joseph Auguslo Barthel; aggravados,
tJeanne Marie Michelle Chauvln Bar-
ihíl, vhí*a de Joseph Augusto Bar-
tfiéj e Julio Posa, representando seua
filhos menores impubeíes — Idem.

Acção rescisória — N*. 3 5, relator,
•« Si\' Montenegro: autores, Francis-
co Coelho dc Mello o sua mulher; ró,
a Santa Casa de Misericórdia— Jul-
furam impiocedcnti' a acção..

Embargos dc nullidade — N. 1.FJ.7,
relator, o Sr. Nestor Moirn; embar-
íviiuíe, Casimlro Pereira Cotia; em-
bargado, Adclphr. Frederico Ilussel-
tnann — J.^ornm' recebidos òs ómhar-
ins, pelo voto de desempate, para ro-
IV,! mando o accórdão embargado
mandar liquidar a condeiniiacão na
e::ecução, contra os vótós dos Srs. re-
lator, Pitanga, Affonso dc- Atiranda,
Alaiilp.ho Paiva, Torquato de Figuci--
redo, Lamounier Junior e 1'otlro
Francellino;

X. 1.5::S, relator, o Sr. Montene-
tro- embargante, D. Alzira de Arau-
:., Santos Moreira; embargado, Dr.
Joaquim dc Souza Santos Moreira —
Ijespreznrarh ns embargos contra o
vnto do Sr. Nabuco de Abreu.

Kiiihai'íri>s dc declaração — N. 629,
relator, o Sr. Lima Drummond; cm-
Uttgante, D. Cidalisa Soares Dias;
t'mbari'.ado, Antônio Freire dc Brito
fiaiiplics —! Idem, unanimemente.

Eiiiburgõs Infrlngcntcs — N. 921;
íflalor, Sr. Affonso de Miranda; cm-
biírgantc, Leòpòldinq Santos Freire
do Amaral; embargada, a fazenda
municipal — Desprezada a prelimi-
nar dn não conhecer dos embargos,
contra os votos dos Srs. Tavares Has-
tos c Lima Drummond; desprezaram-
nos contra OS votris dos Srs. Pitanga,

CONSELHO
2« CONVOCAÇÃO EXTRAORDINA-

RIA .
ACTA DA J9" SESSÃO, EM 10 DE

JULHO DE 1913

Presidência do Sr. Ozorio dc Almeida

A' hora regimental procede-se á cha-
mada, á qual respondem os Srs. Ozorio
de Alineidaj Alberico de Moraes, Rodri-
gues Alves, Zoroastro Cunha, Silía Bran-
dão, Ângelo Tavares, Fonseca Telles,
Honorio Pimentel, Arthur Menezes e Pe-
dro Reis (10).

Abre-se a sessão.

Deixam de comparecer, com causa jus-
tificada, os Srs. Malcher de Bacellar,
Leite Ribeiro e Campos Sobrinho, e, sem
ella, os Srs. Eduardo Ràboeira e Mendes
Tavares.

São, suecessivamente, lidas, postas em
discussão, e, sem debate, approvadas as
actas da sessão de 8 e da reunião de 9
do corrente.

O Sr. i° Secretario dá conta do se-
guinte

EXPEDIENTE

Officio do Prefeito do Districto Fede-
ral, datado de 8 do corrente, devolvendo
sanecionado o autographo relativo á re-
solução que determina que os prédios ce-
didos-gratuitamente para o ; funeciona-
niento de escolas primarias sejam isentos
do pagamento do imposto predial, em-
quanto forem pelas mesmas oecupados —
Sciénte; archive-se.

Requerimento de José Joaquim dos
Santos Lima, adjunto de musica do In-
stituto Profissional João Alfredo, pedin-
dò lhe seja contado, para os effeitos da
juhilação, o tempo de serviço que men-
ciona — Òpportunamente á Commissão
de Justiçai

São, suecessivamente, lidos e vão a im-
primir, os seguintes:

: * 1913 —PARECER N. si
Abre o credito especial de 2 :ooo$ooo pa-

ra pagamento de nma conta, do Dr. M.
Clemente do Rego Barros, pelo embai-
samamento do corpo do e.r-i" Secreta-
rio do Conselho Municipal, Dr. José
Clarimundo Nobre dc Mello.

A Commissão dc Policia, tomando na
devida consideração o officio datado de
27 dc Junho ultimo em que o Director
Geral da Secretaria do Conselho Muni-
cipal solicita a abertura de uni credito
especial de dois contos de réis
(2:ooo$ooo) para pagamento de uma
conta do Dr. M. Clemente do Rego liar-
ros, pelo embalsamameuto do corpo do
mallogrado Dr. José Clarimundo Nobre
dc Mello;

Considerando que do mesmo officio se
allega ter sido essa despeza. devidamente
autorizada, é a Commissão de Policia de
parecer que seja approvada a seguinte
conclusão:

Seja aberto o credito especial de dois
contos de réis (2 :ooo$ooo) para paga-mento de uma conta do Dr. M. Clemente
do Rego Üarros, pelo embalsamainento do
corpo do Dr. José Clarimundo Nobre de
Mello, ex-iu Secretario do Conselho Mu-
nieipal.

Sala das Commissões, em 10 de Tulho
de 1913. Ozorio dc Almeida — Presiden-
te. Alberico de Moraes—i° Secretario-
relator. Rodrigues Alves — 2" Secretario.

1913 — PROJECTO N. 73
Autoriza o Prefeito a mandar contar ao

Commissario de Hygiene c AssistênciaPublica Dr. Manoel Francisco Montei-¦ ro Autran, somente para os effeitos de
sua apascnlação, o tempo de serviço
que menciona.

- As Commissões de Justiça e de Orça-
mento, tendo estudado o requerimento
em que o Commissario dc Hygiene e As-
sistencia Publica, Dr. Manoel Francisco
Monteiro Autran, pede seja mandado
contar, para os effeitos de sua aposenta-
ção, 6 tempo em que serviu como anxi-
liar-academico, da Inspectoria do Serviço
dc Prophylaxia da Febre Amarella, nesta
capital c verificando que, comprovado
como efficazmente se acha pela certidüo
da Secretaria da Directoria Geral de
Saude Publica, annexa ao mesmo reque-
rimento, o serviço nelle allctjad.) merece
ser addicionado ao util para a aposi-ici-
ção do requerente, por isso que, além de
prestado em defesa da saude da popula-
ção do Districto Federal e regulado pc-lòs arts. 3", 4" e 63 do decr. federal
n- 5157, de 8 dc Março dc 1004, já foi
mandado para esse mesmo fim contar afunecionario em condições idênticas ásdo neticiúiiariò; (decr. leg. municipal
n. 1.256, de 17 dc Maiode 1909).

São dc parecer que seja adoptado o se-
guinte projecto dc lei:

O Conselho Municipal resolve:
Art. 1"—Fica o Pr.feito autorizado a

mandar contar ao Cimr.issario dc Hy-
gienc e Assistência Pu. lica, Dr. Manoel
Francisco Monteiro Autran somente pa-ra os cff it-is de .-tt.i ^joseiítaçãd, o pc-riodo de tempo coni.cckt-ilido de 25 dcMaio de 1903 a 31 ãe Janeiro dc 1905,
cm que serviu como auxiliar acadêmico

ESTRADA DLFLRJV)

inuoru,
da Inspectoria do Serviço de Prophyla-
xia da Febre Amarella. ¦

Art. 20 — Revogam-se as disposições
em contrario.

Sala das Commissões, 10 de Julho de
1913. Eduardo Ràboeira, Presidente re-
lator — Arthur Meneses — Alberico Mo-
raes — Honorio Pimentel — A ngelo Ta-
vares.

REDACÇAÒ

1913 —PROJECTO N. 61

Autoriza o Prefeito a conceder aposenta-
(ão, nas condições que estabelece, ao
sub-director da Directoria Geral de
Obras e Viação, engenheiro Annibal
Bevilacqua.

(Redaccão conforme o vencido em 3*
discussão.)

O Conselho Municipal resolve:

Art. i°. Fica o Prefeito autorizado a
conceder aposentação, com todos os ven-
cimentos, ao sub-director da Directoria
Geral de Obras e Viação, engenheiro An-
nibal Bevilacqua, respeitado, porém, o
disposto em o art. 20 do dec. leg. n. 667,
de 19 de Abril de 1899, e no art. 20 do
decreto leg. n. 1.338, de 29 de Agosto de
1911.

. Art. 2o. Revogam-se as disposições em
contrario.

Sala das Commissões, em 10 de Julho
de 1913 — Eduardo Ràboeira—Presiden-
te-relator — Arthur Menezes — Fonseca
Telles.

Passa-se á •

OUDIÍM 1)() DIA

Anmincia-se a votação, em 1* discüs»
são, do projecto. 11. 70, de 1913, autori,
zando o Prefeito a conceder a Erico Al-
ves .Salgado, ou empreza que organizar, a
direito de construcção, exploração uso «
gozo, por s.o annos, de uma estrada d«
ferro carril electrica elevada, com o tra-
çado que menciona e mediante as con-
dições que estabelece.

Posto a votos, é o projecto approvado
por /maioria absoluta c adopiado para
passar á 2" discussão.

Annuncia-se a votação, em 2" dis-
cussão, do projecto 11. 6y, de 1913, auio-
rizando o Prefeito a mandar contar, só-
mente para os effeitos da aposentação,
ap Engenheiro da Directoria Cieral de
Obras c Viação da Prefeitura; Eduardo
de Alvarenga Peixoto, o tempo dc ser-
viço que menciona. (Emenda destacada
do projecto 11. 31, dc 1913.)

Postos, suecessivamente, a volos, são
approvados os dois artigos do projecto,
que é adoptado para passar á 3a dis-
cussão.

Annuncia-se e é, sem debate, encerra-
da a 1* discussão do projecto ti. 51;, de
1913, autorizando o Prefeito a mandar
contar, para os effeitos da aposentação,
ao fiscal de inflaiiimaveis. Pedro José de
Oliveira, o tempo dc serviço que men-
ciona.

Posto a votos, é o projecto approvado
e adoptado para passar á 2" discussão.

(Comparecem os Srs. Eduardo Ra-
bocira e Mendes Tavares.) »

Annuncia-sc e é, sem debate, encerra-
da, por artigos, a 2* discussão do pro-
jecto ii; in, de 1912, autorizando o Pre-
feito a remodelar c ampliar os serviços
de Assistência, Publica, dc accordo com
as condições que estabelece.

Posto a. volos, é o projecto approvado
por maioria absoluta e atloptado para
passar á 3" discussão.

O Sr. Pkf.sidknte ; — Nada mais ha-
vendo a tratar, designo para 11 do cor-
rente a seguinte

ohdkm: DO DIA
1" discussão do projecto n. 63, de 1913,

autorizando o Prefeito a mandar contar,
de accordo com o art. 7", do dee leg. nu-
mero 667, de 19 dc Abril tle iSi.o, massomente para os effeitos da aposentação,
ao Commissario de Hygiene e Assisten-
cia Publica, Dr. Ernani Carlos dc Me-nezes Pinto, o tempo dc serviço quemenciona.

' 2" discussão do projecto n. 71, de 1913,autorizando o Prefeito a abrir o creditoespecial dc 70:8381555 para oceorrer aopagamento; das despezas feitas com cstuneraes do cx-Prefcilo Dr. FranciscoPereira Passos.

3° discussão do projecto n. 65, de 191.1autorizando o Prefeito, a conceder seisíiiczcs tle licença, com o ordenado, paratratamento de saude, ao amanuense dáJirectona Geral de Instrucção Publica
Joao Viclor Rcgazzi, observada a condi-
çao que estabelece.

3° discussão do projecto n. 51, dcioi-iautorizando o Prefeito, se assim cnteii-der conveniente, a auxiliar, com a quan-lia que menciona, durante os exercíciosoc 1913 c 1014, os trabalhos locaes daeomniisíi-ô Central Brazileira; interessa-da 110 inquérito universal sobre a o?enac tiando outras providencias.
Lcvant.-i-sc a sessão ás 2 horas e 40minutos da tarde. ™

As tabelas c Informações ila MU-
TlIAltIA AMPARO DAS FAMÍLIAS
devem ser pedidas pnra líello Horizon-
Ce, avMiirtu P.iraopolia 11. 250.

Campanha
FcMn ile Instrucção — Em Campa-

nha, 03 ai uni lios do Gymnáfrtci Dioce-
sano S. João, de maneira brilhante,
festejaram no dia 1" do corrente, a
data do 2" anniversario da Instalação
desse Importante estabelecimento de
InHtrucç&o, que á nossa cidade possue, sob a direeqão do distincio e es-
tlmado conego .loaquim de Souza Soa-
rt-s.

Tteiinitlos 't noite todos os alumnos
do gymnasio em frente'ao es-iabele-
cimento que sc achava galhardamente
embandeirado o lllumlnadó, cm "mar-
che aux flnmbenu" percorreram as
diversas ruas da cidade, não sõ sau-
dando o cumprimentando As diversas
autoridades locaes o imprensa, como
tambem a diversos pais de alumnos

Assim, precedidos da banda muni-
cal Concórdia, ao estruglr de togue-
te.« e acompanhados pelo «eu illustre
director c professores, dirigiram-se ã
residência do cor.mel Zoroastro dt-
Oliveira, digno agente executivo mu-
nieipal, onde foi este illustre cidadão
saudado por um intelllgento semina-
risla.

D'ahi dirigir-im-sc i residência do

nas communicações internas.
No Kstai-ld do Rio de Janeiro, o prin-

j cipal é san, ar a baixada ilt-s-lc Santa
Cruz até Cnrqios, do que resultará além
dn d.eschvòh imenio agrícola a navegabi-
lidado de muitos rios. lagoas e canaes.

No do Espirito Santo é preciso sanear
A MniT.-VRlA AMDARO DAS J'A- as várzeas ao longo tio rie Doe- c mç-

Mll.l.vS foi autorizada a funecionar lhõrar a navegabilidade dessa importan-
pelo decreto 11. 10.17."), de 15 de abril; te artéria fluvial desde Minas até a sua
ile l!M:">. j foz. cm Linhares.—¦ 1 Na Bahia é indispensável evitar as

Realizou-se ante-hontem 110 Hospital i inundações do Paraguassú e do S. Fran-
Nacional de Alienados, ao meio dia, a\™°< n,;,a navegação exige uma barra-
collocação definitiva da placa cómmemo-1 «"> enl ra,a,,1,-v ° m'tra*í cm "o:l ,/,sta

ribeirinhas c fazendo-se grande progresso i Ataulpho Paiva. Diogo de Andrade o

-ii-
ger
Ybó, Vâò 1 Tlapttri.cn; tle aba eon>
cia será uni canal dc irrigação derivado
da m.irgtm direita do S. Francisco acima
dc Souradinho mé as immediaçõcs de
Serrinliii. nUriiepiapdo-tc '•< cabeceirasido
Itapicuri;. Inbambupc e outros.

Fm Jfinns, ¦'• pr-ciso melhorar a nave-
gação do S Francisco dc Pirapora,- pelo
menos ->té Porto Real, e dc seus princi

Páralivbuna em Juiz de Kora
Grar..*!--- do Sàf.ticahv, - Vcrd
estradas il ferro Oeste dc

e do Rio
sohi-.' as

Minas, Minis

rativa de um dccuinio da proficiente di- j
recção do illustre Dr. Juliano Moreira!
nos serviços da assistência a alienados. .

Esse acio, autorizado pelo Sr. ministro
da justiça, foi promovido e presenciando
pelo pessoal da assistência a alienados,
como insto Irüntlo tios consideráveis me-
ritos do seu eminente chefe.

Em seguida íoi reaberta a escola pro- ... ., ....
fissional de enfermeiros, creada pelo de-! P_acs affluentes; evitar asjmmdaçoesjlo
creto n. 791, dc 27 dc setembro de 1890, |
e rujo funecionamento tem sido inter- '
rompido por -motivos extraordinários. , ,,. ,, ...
Ella é destinada a preparar e diplomar | e R'° c Mtaambmho.
officialmente enfermeiros, de ambos os; Em Sergipe, i- necessário melhorar o
sexos, com competência e prerogativas I norto dc Aracaju e tornar pcrenne o rio
compatíveis eom tão importante profis- I VaJsá-Barris, pela derivação de uni canal
são, de accordo com o seguinte program-1 da margem direita do S. Francisco abai-
ma, cujo professorado mencionamos. i xo dc Joazeiro

( urso preliminar—Série unica, periodo ' Ein Pernambuco é indispensável dominar
dc sii* mezes. Noções praticas preparato- i o Capiberihe acima de Limoeiro, para ir-
rias liara o curso graduado, ' rigaçâo e evitar as inundações em Re-

Curso graduado—Periodo de 30 mezes. eife. A captação do Pag h-i. dc Flores e
de dez cada série (inclusive dois mezes de outros affluentes da ninrjem t-stiu-tila
para exame c férias), sendo tres essas e j do S. Francisco para irrigação agrícola
nc.e cadiiras. ; é de alta importância.

Primeira série—Administração de me-1 Nos Estados da P.tnlr') 1. do liio (.>•: n-
dicamentos e dictetica. Noções gerais dei de do Xortr c Ceari, é indispensável 111-
anatomia e physiologiaJ noções praticas troduzir car.aes derivados da bacia do

Torquato de Figueiredo.

Sessão da 1" camara, hontem effe-
ctiiiidn sof) a presidência dò desem-
bargador Lima Drummond; presen-
tes, os desembargadores Ataulpho
Paiva, Nabuco de Abreu e Nestor
.Meira.

Secretario, o Dr. Evaristo Gonzaga

JULGAMENTO

Appellação cível — N. 427, relator,
o Sr. Nabuco de Abreu: appoüantes
Jorge & Oliveira; appellados, Imbu-
seiro (í Marinho — Deram provimen-
lo cm parto pata reformando a sen-
tença appellada julgar procedente-a
acção c mandar liquidar na execução
a importância da condemnat.ão.

de assistência cirúrgica c obstetrica. S. Francisco; dcbellarão o flagelo da» defesa, no coso-

Queixa crime — O juiz da 1" vara
criminal julgou procedente a queixa
crime offereplda pelo tenente Dr.
Francisco Jaítuarihe Gomes dc Mat-
tos contra Charles e Henry Morei,
aceusados pelo í.i-ierellanto da cou-
fecção de uma planta tia cidade do
lio ã? Janeiro, que expuzeram á ven-
da, imitando idêntico trabalho da-
quelle engenheiro, cujo registro fora
leito ein tempo nu Bibliotheca Nacio-
nal.

Os querellados foram condeninados
Cl perda dos exemplares da referida
planta c da multa cm favor do tiue-
rellante do dobro do valor das mes-
ma» plantas.

Legitima defesa — O juiz da 6" va-
ia criminal julgou improcedente a de-
nuncia oÇfereci la pelo ministério pu-
blico centra Octavio Los-ie, uccuiiado
da autoria de crime de morte.

O juiz assim decidiu aceitando co-
mo provada á oscnsativa da lesitima

Uma commissão de negociantes e
moradores do Realengo procurou-
nos para que reclamássemos do Illus-
tre Dr. Frontin providencias para que
cessem diversas irregularidades na-
quella estação.

A .primeira refere-se ás .passagens
de ida c volta. Custam ellas 1$ ipela
nova tabela e, como allegue o agente
falta de bilhetes, são os passageiros
obrigados a comprar o bilhete sim-
pies, encarecendo, portanto, a viagem.

A outra interessa directamente atis
negociantes. Sentem-se elles prejudi-
cados com o prazo de 21 horas dado
para a retirada das mercadorias des-
pachadas a rotulo. O prazo 6 insuf-
ficifiito, visto serem contadas as ho-
ras da noite, quando o expediente está
encerrado, sujeitos demais á demoi i
da entrega da correspondência peio
correio. Deste modo os destinatários
pagam quasi que invariavelmente pe-
sada armazenagem.

—liotem, o director, inspeccionou
demoradamente os trabalhos que es-
tão sendo levados a effeito, na Ser-
ra do Mar, para a duplicação da li-
nha.

S. S. regressou á,noite á esta capi-
tal, tendo no correr da viagem toma-
do importantes providencias sobre qs
trabalhos em questão.— Foram mandados servir: em
Agente Ignacio, o praticante Gil Amo-
rim; cm Marechal Hermes, o prtlcan-
te Izaias Mariano Santos; em Gover-
nador Portella, o praticante Delmiro
Teixeira; na Marítima, o praticante
José Faria Veiga; em Porto Novo, o
praticante Pedro Nunes Ferreira; em
Penha Longa, o praticante Plinio Ta-
vares; em Volta Itcdonda, o pratican-
praticante Francisco Peixoto Niessi;
em Andrade Araujo, o praticante,
Tácito Carvalho.

—Foram designados para ter çx-
erclclo: em Buarque, o praticante
Eliezer Pires; em Sabará, o praticante
Luiz Machado; em P.ezendc, o prati-
cante Euclydes Vieira; em S. Diogo, o
praticante Agostinho Magalhães; em
cm Itaquera, o praticante Ataliba Ko-

nelai, em Caramujos, o telégraphistaíodolpno de Carvalho; em EntroRios, o praticante .Antônio de Olivel-ra; omSanta Delfina, o praticante Jo-'sè de Pinho Souto; cm Juiz de Filrao praticante Eugênio Pereira; no de-
o praticanteposito de Entre Rios,

Heitor Pires Campos.—Tiveram ordem de regressar ao"seus logares, em General Carneiro otelégraphista Joslno Teixeira Duarteom Belém, o telégraphista SilvinoRabello.
—Deram parte de doente, os prati-cantes Tancredo Lopes, Antônio deMagalhães Bastos e Ivo Gonçalves.—Foram remettidos ao gabinetedo Dr. Paulo de Frontin, respectiva

mente, as seguintes estatísticas do
gado embarcado nas diversas estações
desta ferrovia, nos dias S e 9 do cor-
rente:

Matadouro, abatidas, 564 rezes ;Cruzeiro, embarcadas, 370 rezes; a
embarcar, 254 rezes; Bemflca, a em-
barcar, 90 rezes; Sitio, a embarcar,
484 rezes; Itatiaya, embarcadas, 2S3
rezes; Matadouro, recebidas, 445; aba-
tidas, 509; Cruzeiro, embarcadas, 35(i;
aembarcar, 313; Bemfica, 342; Sitio,
484 rezes.

—Foram enviadas ás repectivas di-
visões as seguintes guias de Inspecção
de saude:

Nery, Sydney Augusto BIcalho, Ar-
lindo César Ramos.Candido José Gon-
calo, Deocleciano da Silva Climaco,
Edmundo José Vieira, Francisco Ro-
drigues Ribeiro, Francisco Olegario
dos Santos, Januário Rodrigues de
Almeida, Jeronymo Bernardo -Simões,
Joaquim Thomaz de Aqulno, 'João
José Machado, João de Vasconcellos
José Teixeira Nunes, José Vicente.
José Francisco da Silva, Mareellino
Silva, Waldemiro de Castro-Leal. 

'•'
—Ante-hontem o "stock" do caféna;,-.

estação Marítima foi de 4.141 saccas"*-'
com o peso de 256.115 kilogrammas; ¦<

—A importação da estação de São
Diogo, foi, ante-hontem, de 9.G76 vo-
lumes dc mercadorias o tcommcndas
com o peso de 4G0.53Ú kilogrammas,
sendo a exportação de mercadorias,
materiaes, carne verde c encommen-
das dc 745.892 kilogrammas.

O rendimento do dia 6 do corrente
arrecadado por essa estação, foi de
1735500.

.-•**•
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A SEMANA PARLAMENTAR

Foi cheia a semana parlamentar,
com ns comimtnicações du Sr. presi-
dente do ministério acerca das me-
lhorias da nossa situação financeira,
melhorias que adiante verão, e que,
quer na Câmara, quer no paiz, causa-
ram o mais alvoroçado e regalado ju-
bilu.

E uão era para menos.. .

A conimissão executiva dns festas da
cidade — Falta tio "savoir vivre"
— O Sr. Simas Machado ausenta-se
ila presidência (lti Câmara dos
Deputados — O deputado Dr. Ja-
cintlio Nunes voltu á Câmara

Como, por differentes oradores, foi
classificada a falta, na sessão do Se-
nado. de segunda-feira, do não con-
vlte do poder legislativo para as fes-
ta sda Cidade: o Sr. Miranda do Vai-
le, registrando a realização dessas
festos, lastima que nellas não se te-
nham feito representar as duas casas
do Parlamento.

Sabe que a commissão das festas
não fez âs mesas das assembiéas le-
gislutivas qualquer convite para, as-
sistir ãs mesmas festas, o que denota
falta de "savoir vivre" politico.

.O Sr. Carlos Calixto: — Falta de
chã.!

O orador, continuando, observa que
o facto denota uma .reminiscencia dos
costumes monarchicos, de que ficou o
vinco.

Nos tempos da monarchia, como era
o poder executivo o que distribuía os
favores, as honrarias e as medalhas,
Iam para elle todas as attenções; mas
agora, na Republica, è mister ponde-
rar que o poder legislativo é de onde
dimaiia toda a supremacia do regi-
men e, portanto, é a elle que compe-
tem as maiores prerogativas. Para o
«aber, basta ler a Constituição...

Debalde se procurou ver, durante
as festas, os "tres presidentes" juntos,
Isto é, o chefe do Estado ladeado pe-
los presidentes das duas Câmaras.

Lastima, repete, este facto, e faz
votos para que tal vinco desappa-
reça.

E' o que visam as suas palavras:
fazer desapparecer o vinco da pessi-
ma educação politica que a monarchia
aos legou.

O Sr. presidente estima ter ensejo
paxá dizer, que jfi. na sessão da Socie-
dade de Geographia significara ao
chefe do Estudo que tanto o presiden-
te da Câmara dos Deputados como o
do Senado lastimavam não terem tido
ensejo de acompanhar S. Ex., como
era seu dever; mas que esse faeto era
devido á falta de convite para as fes-
tas.

Não (¦ esse facto derivado de falta
de educação politica, como dissera o
Sr. Miranda do A'alle, mas sim de
falta de educação democrática, e tem
mais um facto a comproval-o: rece-
beti, como presidente da Sociedade do
Geographia, um bilhete de livre
transito; mas, como presidente do Se-
nado, nada lhe foi enviado!

O Sr. ministro do interior toma a
palavra, paia repor as coisas no seu
logar, embora não lhe caiba respon-
dex pelos actos da commissão das fes-
tas, da qual fazem parte quasi todos
os membros da commissão munici-
pai.

Dissera o Sr. Miranda do Valle que
vivre", mas deveria dizer, antes "sa-
volr i'aia'e".

ii próprio governo não recebeu coti-
vites para muitos noto* dns festas e.
se compareceu, foi pnr snbe.r que o Sr,
presidente da Republica a elles assis-
tia, devendo, assim, acompanhar o
chefe do Estado.

Não deve estranhar-se o facto, pois
denota falta de pratica. . . Começa-
mos agora è não é de admirar que a
conimissão se esquecesse da pratica
de certos actos.

O Sr. presidente observa que o go-
verno poderia proceder assim. Os pre-
slderítés das câmaras legislativas, po-
rem, é que não deveriam comparecer
onde não haviam sido convidados.

O Sr. Miranda do Valle replica ao
Sr. ministro do inferior 'que "savoir
faire" ou ''savoir vivre" 6, no caso, a
mesma coisa: denota falta de hábitos
de sociedade, indesculpáveis, alias,
pois a Republica Jã tem tres annos.
A16m disso, bem perto da commissão
estava o Sr. coronel Barreto, que jã
foi ministro, que a pr( -idia e que de-
ve saber bem eomo essas coisas se fa-
zem. *

Ora, como vão ver, pelo que o Sr.
Correia Barreto, presidente da com-
missão administrativa do municipio,
disse, na sessão de sexta-feira, não ha-
ver nem a falta de "savoir vivre" do
Sr. Miranda do Valle, nem a falta de"chã", do Sr. Carlos Calixto, que, nes-
ta tardo, se entravou, nem a falta de"savoir faire" do Sr. ministro do in-
terior, nem muito menos,, a falta de"educação democrática" do Sr. Ansel-
mo Brameamp.

O Sr. Correio Barreto, na referida
sessão do Senado, de sexta-feira, res-
pondendo as aceusações do Sr. Mi-
randsi do Vallo e aecentuando que só
naquella oceasião o podia fazer, de-
clarou (ine a commissão municipal
apenas fez a.s illuminaçõos e o fogo e
contratou bandas de musica, sendo
convidadas para ós outros números
dos festejos pelas differentes entida-
des que fts festas se associaram e a
ellas vieram trazer o seu patriótico
concurso.

Não houve, pois, qualquer proposi-
to de menos consideração da sua par-
te para com o Parlamento.

Se o Sr. Miranda do Valle, antes
dos seus reparos, tivesse tomado as
devidas informações, não fazia, por
certo, as considerações que o Senado
ouviu.

Não foi, pois, a commissão que n8.o"soube fazer"...
O Sr. Miranda do Valle diz nada ter

que retirar, pela simples clrcttmstan-
cia de não ter se referido á commis-
s8o municipal, mas á commissão daa
festas."Fosse cata commissão qual fosse,
nSo soube viver, e a prova de que a
municipal se não referiu é que só dis-
se que "bem perto delia" estava o Sr.[
Correia Barreto.

Nada, pois, tem que retirar, antes,
mantêm sem alteração de uma. vlrju-
la o que disse, e se possível for com
mais energia ainda, pois, cvldenterrwn-
te, as festas da cidade foram dirigidas
e organizadas por alguma entldude.

Hssa entidade ê que nao soube vi-
ver nem soube fazer.

Parece, pois, que a falta quo houve
foi a... de lembrança.

Na sessão dos deputados, do mesmo
dia, o Sr. presidente (Slmas Machado,
o distineto homem de bem e esforçado
e culto official superior do exercito),
communica ft. Câmara que, no desem-
penho do honroso cargo que ella lhe
confiou, foi instar com o Sr.
Jacintho Nunes para que regres-
sasse ao seu lugar de deputado
S. Ex. declarou inabalável a sua
resolução de não voltar fl. Câmara a
não ser que os seus eleitores, em cujas
maus entregou o mandato, lhe fizes-
sem saber o desejo de que continuas-
se no exercicio deíle. Felizmente que
as commissões politicas do circulo por
que S. Ex. foi eleito lhe telegrapha-
ram nesse sentido. Escusado serã di-
zsr que faz tal commissão á. Câmara
com a maior satisfação. O Sr. Jacin-
tho Nunes voltará em breve á Cama-
ra.

Mm seguida, o Sr. presidente faz
as suas despedidas, pois vai gozar a
licença que lhe foi concedida. Mani-
festa a todos os lados da Cantara,
sem distineção, o seu agradecimento
peia Córrmi delicada e amável eom
que sempre o trataram e frisa que,
nu exercicio do seu cargo, procurou
proceder sempre com o maior escr»-

pulo e Imparcialidade. Aparta-se,
pois, com saudade. Aproveita, ainda
a oceasião para testemunhar a dedi-
cação e boa vontade que sempre en-
controu no pessoal do Congresso.

O Sr. presidente do ministério (Dr.
Affonso Costa), declarou que acaba
de ser surprehendido com a commu-
nicação do Sr. presidente e, cm nome
do governo, exprime a sua mágua
por sua Ex. se apartar dos trabalhos
parlamentares que tão bem soube di-
rigir. (Apoiados.)

No mesmo sentido falam os Srs.
Brito Camacho, em nome do partido
unionista; Julio Martins, em nome do
partido evolucionista; Amorim de
Carvalho, pelos deputados indepen-
dentes agrupados; Ribeira Brava, em
nome do partido democrático, e Ma-
chado Santos, em seu nome.-

O Sr. presidente agradece á Ca-
mara as provas de consideração que
lhe dispensou e as palavras que lhe
dirigiu.

O Sr. Aresta Branco (unionista),
testemunha a sua gratidão por ter
sido lançado na acta um voto de
pesar pela morte de sua mãi.

* «
O Sr. Simas Machado partiu em a

noite do mesmo dia para o Porto,
para assistir ao casamento de sua fi-
lha, seguindo depois para os Traz-os-
Montes.que justamente se honra em o
contar como um dos seus mais Mus-
tres filhos.

** *
O Sr. Simas Machado deu-nos

atraz a boa nova de que o Dr. Jacin-
tho Nunes voltaria a oecupar o seu
logar, vistas as instâncias dos seus
eleitores.

Foi na sessão de terça-feira que o
venerando e prestigioso republicano
voltou & Câmara.

Com o maior prazer, assim o com-
municou o presidente (Sr. Nunes Go-
dinho).

O Sr. Jacintho Nunes (unionista),
usa da palavra para justificar a re-
nuncla do seu mandato. Apresen-
tara uma moção sobre a discussão do
Código Eleitoral e a Câmara enten-
dera que devia falar em ultimo logar
para responder a todos os oradores;
appareceu um requerimento para dar
a matéria por discutida e o orador
ficou privado de usar da palavra so-
bre o art. Io. Agradece as amabillda-
des. que a Câmara lhe dispensou,
instando pela sua presença, e mani-
festa a sua gratidão pelo testemunho jde consideração que lhe dispensaram
os seus eleitores, enviando-lhe um te- !
legramma, no qual lhe pediam, que Jnão renunciasse o seu mandato. ,

Manifesta-se commovido pelas de- !
monstrações que recebeu e explica I
que não tem o menor aggravo pessoal I
de qualquer deputado, nem ha in-
compatibilidade entre elle e a Ca-.
mara.

O Sr. Carvalho de Araujo (demo-
cratico) fala, como autor do •."eque-
rimento que deu a matéria do art. Io
do Código Eleitoral por dicutlda, de-
clarando que ignorava quem estava
inseripto, e, portanto, não teve intui-
to do melindrnr o Sr. Jaclatho Nu-
nes. O seu procedimento teve como
movei abreviar a discuasão.

A ajipreliensfio de jornaes e a snspen-
são do "Novidades" — Os assaltos
ao "Dia" c no theatro do Gyniiíii-
sio — Pm incidente entre o presi-
dente do ministério e o chefe evo-
liicioiiista — tinia moção.

O senador Dr. João de Freitas, em
sessão de segunda-feira, verbera os
assaltos ao "Dia" e ao theatro do
Gymnasio, nos quaes vG os mesmos
dirigentes e o mesmo "mot d'ordre",
e, lenio, a respeito deste ultimo, re-
ferencias publicadas no "tntransigen-
te", diz que esses assaltos foram di-
rígidos por um sapateiro que é em-
pregado na Penitenciaria.

E' curioso quo um funecionario pu-
blico, qúe se diz chefe de "um grupo
decidido", grupo de desordeiros, pos-
sa praticar impunemente estas vio-
lencias e que isso llie seja possivel,
graças ao patrocínio do governo, es-
te governo que não ê mais, como já
disse, do cíue a revl-vescencia carica-
turnl do jaeobinismo Robspierresco.
vergonha da primeira Republica
Franceza.

Vozes — Não apoiado !
O orador refere-se ainda a appre-

lu nsão do jornaes, verberando o pro-
cedimentò das autoridades ás ordens
do governo e lastima que essas vio-
lendas já motivassem a resolução do
t*irector do "Novidades" de suspen-
cler a publicação desse jornal.

O Sr. Faustino da Fonseca —
Apoiado I Já ha mais tempo o deve-
ria ter feito !

O deputado Miguel de Abreu (evo-
Iucionista), em sessão do mesmo dia,
diz que pediu a palavra para tratar
da apprehensão dos jornaes e se o
fez para quando estivesse presente o
presidente do ministério, foi porque,
embora o tissumpto diga respeito ao
ministério do interior, é S. Ex. quem
costuma responder por todos os mi-
rastros. Já esta questão foi levanta-
da por diversas vezes, mas sempre
debalde, porque o presidente do mi-
msterio tem reincidido nas mesmas
violências e nas mesmas illegalida-
des o embora haja na mesa tres no-
las de interpelação dos Srs. Jacintho
Nunes, Mattos Cld e Anlonio Granjo,
ainda o presidente do ministério se
não declarou habilitado a responder,
porque receia que de uma discussão
clara e ampla saia a prova evidente
de que o seu procedimento tem sido
illc-gal, atrabiliário e violento.

Não faz uma affirmaçâo destituída
cie fundamento. Nas actuaes leis so-
bre o exercicio do direito de liberda-
de de imprensa, na lei de 22 de ou-
tubro de 1010, na lei de julho de 1912 je na Constituição da Republica, cia-1
ramente se diz quaes os casos em que i
6 permittida a apprehensão. Lê os
artigos citados, para nostrar fi Ca-1
mara o que affirmou e para provar
q'.ie as leis prohlbom a censura ou
autorização prévia. Todavia, isto
tem-se feito. E' uma illegalidade,
ruas o procedimento do governo tem
sido tambem violento e atrabiliário
porque nos jornaes apprehendidos
não havia matéria a que se pudesse
appliear os artigos que permittem a
apprehensão.

E a prova do que affirma está em
que dizendo dar-se a apprehensão só
nos casos de lei, e sendo estes factos
delictuosos, o governo dizia, por ln-
termedio dos delegados do ministério
publico, mandar Instaurar os resipectl-
vos processos, e nã-o o lem feito, por-
que receia que dos tribunaes 3.iia a
prova clara, e evidente de que só tem
desrespeitado a lei e nada mais.

O governo tem. pois, procedido llie-
galmente porque tem exercido a mes-
ma sem autorização prévia e porque
as appreliensões se têem feito sem ra-
zfi.o nem pretexto legal.

LS lilguns trechos do numero do
sexta-feilra das "Novidades", procuran-
do mustrar que ali só havia critica aos
actos do presidente do ministério,
critica que julga ainda benc-voln, para
os desmandos do governo..

Le um discurso do Sr. Affonso Costa
quando driputado em 130S, que te.rml-
na com a seguinte moção: "A Câmara
dos Deputados, considerando o pro-
jecto de lei em dlsetipsão eomo attenta-
torio do direito da liberdade de Im-
prensa ésenclal a vida moral da na-
ção, passa á ordem do dia".

O presidente do ministério (dou-
tor Affonso Costa) — Apoiado!

O Sr. Vasconcellos e Sá (evolucio-
nista) — '-'ra prova antiga!

O Sr. Antônio José de Almeida
(evolucionista) — Era antes do choco-
late do poder!

O orador <»xclama—Então, ctáfttes o
presidente do ministério achava a li-
herdade de Imprensa essencial á vida
mor.ii da nação, e atacava uma lei que
contra ella atténtnVa <¦ hoj,- ataca es^a
liberdade de imprensa, mas sem lei?

Bom a attentar nas palavras úe. ou-

tr'ora do presidente do ministério, «
no seu procedimento de agora.

As "Novidades" suspenderam a pu-
blicação porque isto não é só um ata-
que as liberdades publicas, é um ata-
que as garantias índividuaes e il pro-
priedade. Não ha Jornal que resista a
uma tal perseguição, só porque faça.
uma critica, que embora seja acerba e
justa, dos actos do presidente do minis-
terio.

O Sr. José de Abreu (democrático)
—'Por que não escreve V. Ex. nesse
jornal?

O orador — Sou deputado .e nao
jornalista. E aqui manifesto as ml-
nhas opiniões. Uns escrevem, outros
falam, outros nem uma cisa nem ou-
tra.

Mas a perseguição do presidente do
ministério não é só á imprensa. E'
a todas classes, é aos catholicos, aos
proprietários, aos funecionarios pu-
bllcos, aos proletários, a tudo ,e a to-
dos combate o presidente do ministe-
rio, que está fazendo uma politica de
"'blagtie" e de ludibrio. E' tempo que
ee lhe manifeste o enfado que o paiz
sente por S. Ex., mesmo aquelles que
deixam governar S. Ex., para S. Ex.
mais se estatelar perante a opinião pu-
blica.

O Sr. Germano Martins (democra-
tico) — Estatelar, gosto.

O orador — E' palavra portugueza,
nfto a conhecia?

O Sr. Vasconcellos e Sá (evolucio-
ni9ta) — Vem no diccionario, não co-
nhecia, Sr. Germano Martins? (Riso
nas bancadas evolucionistas).

O orador termina dizendo que e
costume esperar declaração do gover-
no. Nada espera, senão que elle re-
conheça a illegalidade do seu proce-
dimento, e que depois saia.

¦Como o Sr. presidente do mimistie-
rio não responda, do centro evolucio-
nista saem apartes como estes:—En-
tio o governo não quer saber de na-
da?... O governo não responde? O
Sr. presidente do ministério está rin-
do escarnlnho !... S. Ex. não respon-
de ? Não faz caso de bagatelas ! Che-
ga a ser peior do que João Franco!...*

Antes, porém, de se conservar a
sessão, o Sr. presidente do inimisterio.
a isso obrigado pelo chefe evolucio-
nista, dá a razão por que não respon-
deu ao Sr. Miguel de Abreu.

O Dr. -Antônio José de Almeida
(evolucionista), diz cate nào vai des-
envolver a questão dos jornaes, por-
que a altura da sessão em que fala
não é própria para isso, e ó frSr. Ml-
guel de Abreu jâ a versou largamen-
te. Se o fizesse, estava in optimas con-
(lições, porque dessa imprensa só tem
recebido, no geral, ataques violentos
o pérfidos. Mas o caso de que vai tra-
tar é outro.

O governo vai arrastando a nação
para um perigo enorme, porque as
mãos inhabeis e imperitlvas do Sr.
Affonso Costa lhe estão cavando no
caminho, já de per si difficil, precipi-
cios sem conta. O Sr. presidente do
mniisterio teve a habiKdade de in-
dispor as instituições com todas as ca-
madas sociaes desde as mais conser-
vadoras até ás mais avamçadas.Creou
em volta de si o caos, e de uma ma-
r.cira lão desvairada tem procedido
que a gente fica pasmado de que um
homem, somente arrastado por im-
petos do uma megalomania sinistra,
comsiga, em tão pouco tempo, ir tão
tonge na estrada da própria perdição.

Mas adiante. O Sr. Miguel de Abreu
tratou do caso brilhantemente e todo
o paiz sabe como os atteutados contra
a liberdade de imprensa encontram
sempre, por parte do partido evolu-
cionista, uma censura formal.

O que o orador quer frizar o mais
importante. O Sr. presidente do mi-
nlsterio não respondeu uma única pa-
lavra ao Sr. Miguel de Abreu e até,
quando este deputado evolucionista
terminou a sua oração, o Sr. Affonso
Costa, repoltreando-se na. sua càde'-
ra, parecera ligar-lhe pouca impor-
tancia.

Fosse acaso ou fosse coincidência,
o facto deu-se, e é preciso saber-se,
da maneira mais explicita, se o Sr.
Affonso Costa teve o intuito de des-
considerar politica o parlamentar-
mente o Sr. Miguel de Abreu e, por-
tanto, o partido evolucionista.

,lá ha dias se deu, naquella casa do
Parlamento, um faeto que profunda-
mente chocou o orador. Quer referir-
se á circumstancia de se ter praticado
a monstruosidade de se votar o arti-
go 1" do projeclo da lei eleitoral; que
nega o direito de voto aos analphabe-
tos, e de o votar, abafando a dis-
cussão, em que o orador como "lea-
der" do seu partido, estava inseripto
para falar.

Hoje deu-se esse outro caso a que o
orador se vem referindo.

O orador jamais consentirá que al-
guem naquella casa offenda o seu
partido ou qualquer dos seus correu-
gionarios.

Que o Sr. presidente do ministério
se explique, pois. Se quiz offender ou
desconsiderar o deputado Sr. Miguel
de Abreu, que S. Ex. o declare, afim
do orador tomar o destorço que lhe
compete. Caso contrario, queira de-
claral-o tambem, para esclarecimento
da Câmara.

O Sr. presidente do ministério (Dr.
Affonso Costa) declara que não se de-
clarou ainda habilitado a responder
ás notas de interpelação que lhe fo-
ram enviadas, por náo julgar oppor-
tuno que ellas se realizem.

De resto, o Sr. Miguel de Abreu
não frizou ponto algum concreto e, a
responder, responderia primeiro aos
deputados que annunciaram interpel-
lações, o que só fará quando tiver ter-
minado a Instrucção do processo dos
acontecimentos do dia 10 o a daquelle
que so promoveu relativo á apprehen-
são dos jornaes.

Deve notar ainda que o deputado
que se lhe dirigiu no começo da ses-
são o fez com a leitura de um jornal
apprehendido.

O Sr. Julio Martins (evolucionista)
nota quo jamais o governo declarou
que havia investigações em volta das
apprehensões dos jornaes, senão ago-
ra, em que sob pretexto de tranqui-
zar o espirito publico, se recusa a
prestar ao Parlamento contas do seu
modo de proceder para com a im-
prensa de Lisboa.

A continuar a censura prévia, o Sr.
presidente do ministério verá crear-
se cm volta da Republica uma tensão
que não estará muito em harmonia
com a tranqüilidade quo S. Ex. de-
seja. (Apoiados do centro evolucio-
nista.)

Do que o chefe do governo pode ter
a certeza é de que, se não se discutir
na Câmara, até se encerrar a sessão
legislativa, a questão da apprehensão
dos jornaes, ella será discutida em
qualquer outra parto." (Novos apoia-
dos do centro evolucionista.)

*
* •

N;t s"s:-õo do Senado de lr_"e?.-fe|nii
voltando aos ataques ao 'Dia" e ao
theatro Gymnasio, diz que nenhuma
confiança lhe merecem os inquéritos
ou investiKaeões a «me o Sr. presiden-
te do ministério mandou proceder,
pois sabe de muitos que íoram man-
dados archivar, como, por exemplo, e
muito especialmente, o relativo ás as-
suadas á câmara municipal do Porto,
em que sobejas: provas havia sobre
quem eram os seus autores.

Neste ultimo caso, toda. a gente
sabe, e viu, quem á frente dos arrua-
eeiros entrou no próprio edifício mu-
nicipal; mas. apesar disso, o inquérito
foi mandado archivirr.

Agora quer-se fazer um simulacro
perfeitamente análogo de Investiga-
ção, quanto uos assaltos ao "Dia" e
ao Gymnasio, par-, depois sobre este
inquérito incidir um relatório em que
se declare ter sido impossivel recolher
provas que conduzam á identificação
dos autores daquelles attentados.

Ora, paru que isso não aconteça,
apresenta n seguinte moção, na qual
nada lia qué pcs=a significar censura
ao governo, o que elle. orador, não de-
seja expressar neste momento, e cuja
approvação se impõe, pois é preciso
põr termo ;i um estudo de anarchia
(pie envergonha p Republica."O Senado, rru-ov.irdo os aíHrjHoü
e violências exercidas oor pnn.os de
dero:'leiros contra a casa da reda-

cção do jornal "O Dia", e contra o
edificio e guardas do theatro Gymna-
sio; e tendo ouvido as explicações do
Sr. ministro do interior, convida o go-
verno a fazer proceder criminalmente
contra os autores responsáveis de taes
assaltos o criminosas violências."

Esta moção, que ficou sobre a me-
sa, é tambem assignada pelo Sr. Leão
Azedo.

O Sr. Faustino da Fonseca, antes
de se encerrar a sessão, julgou conve-
nlente explicar a sua phrase da sessão
anterior, observando que ella deve ter
qualquer Interpretação jesuitica e
desnaturada do seu verdadeiro senti-
do e significação.

Para bem definir a sua attitude em
matéria de jornalismo, bastar-lhe-ha
recordar que, quando se discutiu a
Constituição, o artigo que propoz so-
bro essa matéria era assim redigido:"A imprensa 6 completamente livre
em Portugal."

Dito o que, julga desnecessário ac-
crescentar qualquer coisa.

A moção do Sr. João de Freitas,
assignada tambem pelo Sr. Leão Aze-
do, 5, a requerimento dtste ultimo,
na sessão de quinta-feira, submettida
á apreciação do Senado. Approvado
o requerimento, declarou o Sr. prest-
dente que se aguardava apenas a pre-
sença de algum membro do governo,
para tratar do assumpto.

O Sr. João de Freitas reclama que
a moção seja submettida sem demora
a votação, eomo cor.sequpneia lógica
da approvação do requerimento.

O Sr. Palia: — Eu náo percebi na-
da; se tivesse percebido, teria pro-
testado contra essa moção!

O Si-, Abilio Barreto. — Foi lida
duas vezes na mesa.

O Sr. Palia: — A justiça da Repu-•blica é só uma!
O Sr. Abilio Barreto: — Deve ser.
O Sr. Palia: — Emquanto estiver

no poder o Sr. Affonso Costa ha de
ser assim!

O Sr. João de Freitas: — A justiça
do governo é que está sendo justiça de
mouro!

•Na sessão de sexta-feira, pergunta
o Dr. Jacintho Nunes ao governo,
quando lhe será jpermittido realizara
sua interpellação ao Sr. ministro do
Interior sobre a arbitraria e violenta
perseguição que se está promovendo
aos jornaes de Lisboa, o que vai con--
tra á própria lei, que o Dr. Affonso
Costa decretou, quando era ministro
da justiça do goveHio provisório. 'Mas
o que e mais grave, é que a censura
prévia quo se está exercendo, é feita,
não pelo governador olvil do districto
de Lisboa, inas pelo seu secretario.
Além disso, os representantes do mi-
nlsterio publico não têm promovido¦processos contra os jornaes aprehen-
didos. Como se comprehende tal ?

Responde o ííi-. presidente do mi-
nlsterio (Afonso Costa), que o gover-
no ainda se não declarou habilitado
a responder ás notas de interpellação
que, sobre a, appreheiu.ão dos jornaes.
lhe foram enviadas, porque não .falira
o momento opportuno para tratar de
toes assumptos.

O- jnteresses de Portimão—Uma scs-
são tumultuosa — Vm Incidente

a propósito dn discussão do Código
ITnivérsal—As. jiibilosas coniiiiuiii-
caçceS financeiras do Sr. pfesiden-
te do ministério.

Na ordem do dia da sessão dos
deputados, de leiça-feira, píuségülua discussão de uni projecto de lei au-
toiizajulo á Gamará Municipal de
Portimão a contrabir um empréstimo
para llluminuçãq electrica. da villa.

Continuando o seu discurso sobre
o artigo 2", o Sr. Celorieo (lil (evolu-
Çioriistá) combate, vehenveiitemente oiprojooto, e este artigo em especial,
entendendo que é minoso para o in-
teresso da provincia, que pôde conti'!-
buir só para qtie o Portimão tenha
electricidride; O orador lê á pàmaràvários telegrammas ,,iie recebeu de
algumas entidades ulganTás; apptau-
dindo a sua attitude e protestandocontra. Entendo que é uma. violência
que, para se satisfazer os desejos de
uma parle dos habitantes de uma vil- jla, se faça pesar um imposto sobre a
província, e que, natiirálinehte valii
recair sobre a industria de conservas, jque jô com bastante diffienldade vai |Vivendo, pois tem que luctar com aj
cr.neurrcncia das fabricas espanholas!'
e os produetos que importam já pa-
gani 'elevadas taxas, como por exem-
pio, o azeite italiano. 1.0' Isso que deve
ponderar-se coni cuidado, para que se
não legisle a olhos fechados.

Em certa altura, como o orador
já .fale ba perto de uma bora, o Sr.
Francisco Cruz (independente agru-
pado), exclama:

— V. Ex. necessita, de outro copo do
agua !

O orador—Não, senhor. Muito obri-
gado. Mii"" «e V. Ex. *n'o quer ser-
vir!... (Hilaridade.)

Prosrgui-ulo no seu discurso, o Sr.
Celorieo Gil, analysa largamente as
conseqüências que o projecto trará
para a provincia do Algarve. conse-
quenclas, quo, em seu entender, lhes
são ipréjudieiaes.

Os apartes chovem sobre o orador,
que lhes .responde, até que o Sr. José
Montez (unionista) rompe uma certa
impaciência (pie se nota no seu parti-do, perguntando á presidência se adiscussão ó na generalidade ou na es-
pecialidade.

O presidente (Germano Martins)—
E' na. especialidade! Vai passar-se á
segunda pa.rte da ordem do dia!

O Sr. Ribeiro Brava (democrático)—Peço a 'palavra para um requeri-
mento! Roqueiro que a. sèssiío seja
prorogada até se votar o projecto nit-
mero 20S, que respeita a Portimão!

A estas palavras, partem das banca-
das evolacionistas enérgicos protestos:—Isso não pôde ser! Isso é o cumulo!
A maioria brinca?. .. Isso (• uma vio-
lencia que não pôde admittir-se! Pro-
testamos, .Sr. presidente!

A voz do Sr. Celorieo Gil (evolucio-
nista) ouve-se, por sobre o tumulto,
gritar, encolerizado — Sr. presidente,
basta de violências. Preciso falar sobre
o .projecto ain-.l:i muitas horas! Te-
nho multo que dizer! Ha ainda muito
que fazer e dizer!

O Sr. Vasconcellos e Sá (evolucio-
nista.)--S3o os abafarêtes! Abafaram a
discussão do Código Eleitoral e querem
abaifar a drste. Isso agora mais de-
vagar! Não vai assim!

E os protestos recrusdesceni, acom-
panhados de pancadas nas carteiras.

O Sr. Celorieo Gil (evolucionista)
pede a pala"ra para invocar o regi-
mento e, ao ser-lhe dada, procura que
os seus collegas lhe emprestem o regu-
lamento da Câmara.

A esquerda democrática protesta,en-
tão, energicamente, pedindo que se vo-
te o requerimento do Sr. Ribeira Bra-
va, para proseguir o debate.

O Sr. Miguel de Abreu (evolueionis-
ta) — Foi para isto que se prorogou a
sessão? Foi para se gastar o tempo em
projecticulos que, como este. não têem
Importância alguma? A Constituição
é expressa! Quando se discute o Codi-
go Eleitoral?

Vozes da esquerda democrática —
Gasta-se o lempo eom berraria e eom
discursos de obstrueionismu! O' Sr.
presidente, então não se vota o reque-
rimento do Sr. Ribeira Brava?

O Sr. Miguel de Abreu (evolueionis-
ta)—RèqUeíro a contagem.

O Sr. presidente (Germano Mar-
t.ins)—listão presentes G4 deputados!
Vai vótár-se o requerimento do Sr.
Ribeira Brava!

Então das bancadas evoltieionistas
parlem calorosos ,protestos:bate-se nas
carteiras, grita-se, gesticula-se, diri-
gem-se ."ipr.v-trophes violentas á esquer-
e á presidência. O tumulto é medo-
nho c ainda não uttingiu o auge. A es-
querda procura não Intervir na agita-
cão, o que náo im.pede que, por vezes,
desse lado dn ('amara se olçam al-
guus apartes. De repente, o Sr. Colori-
co Gil (•è.volueionisUi) apparece arma-
d" de uni destroço d.i sim carteira queos repetidos murros partirem e delle
se serve paru continuar batendo no

mobiliário, acompanhado dos membros
do partido e de alguns outros de,pu-
tados que com elle costumam votar.

O Sr. Ribeira Brava (democrati-
co), encolerisado: — Se quem berra
é que vale, eu tambem quero mos-
trar que sei berrar e fazer mais algu-
ma coisa !

Vozes da esquerda democrática:—
Vote-se o requerimento do Sr. Ilibei-
ra Brava ! E' assim que quer ganhar-
se tempo ! Ordem ! Ordem ! Venham
votos ! Ordem ! Ordem !

Os evoltieionistas não param nos
seus ruidosos protestos e a presiden-
cia, não obstante os repetidos toques
de campainha, nâo consegue acal-
mar os ânimos. Em volta da mesa
deputados governamentaes e unionis-
tas, aconselham o Sr. presidente á
dar varias sòlüçSés ao conflicto.

O tumulto continua cada vez mais
ensurdecedor. O pedaço de madeira
que o Sr. Celorieo Gil tem em uma
das mãos parto-se na extremidade e
é com osse bocado que o Sr. Julio
Martins continua a bater na' car-
teira.

Vê-se a Câmara levantar-so, de-
pois de gesticulação do Sr. presiden-
te, mas não se percebe o que seja.
Calculamos que acaba de votar-se o
requerimento do Sr. Ribeira Brava.

As galerias levantam-se e seguem
com curiosidade o que se passa. O
tumulto é positivamente ensurdece-
dor.

Algumas vozes: — Suspenda-se a
sessão ! E o Sr. presidente ponha o
chapeo na cabeça !

Com effeito, como os protestos da
opposição continuem, o Sr. presiden-
te (Germano Martins) suspende os
trabalhos por 30 minutos.

As galerias são evacuadas e agita-
ção, que vai pela sala, desfaz-se em
conversas mais ou menos acaloradas
pelos corredores.

E' reaberta .a sessão — Novos tiimul-
tos — Carteiras partidas — Vo-
tações

São 17,30 e a campainha retlne nos
corredores, annunciando que vão re-
começar os trabalhos.

Reconstituída a mesa, sob a presi-
dencia do Sr. Germano Martins (de-
mocratico), o Sr. Celorieo Gil (evolu-
cionista) tem a palavra para expll-
cações. Lamenta que se tenha le-
vado a opposição a sair da sua habi-
tual paz e. diz que o Sr. presidente o
chamou á ordem.

O Sr. presidente: — Peço deseul-
pa ! Eu não chamei V. Ex, á or-
dem !

O orador: — Isso é que V. Ex.
chamou.

O Sr. presidente: — Já disse a
V. E.\. que não chamei !

O orador: — Chamou tal ! (Hila-
ridade.)

O Sr. presidente: — V. Ex. tem a
palavra sobro o projecto de Portl-
mão, por ter ficado com cila reser-
vada !

O orador protesta energicamente
contra a presidência que não cumpre,
no seu entender, a Constituição, pois
ella manda que as sessões do orça-
mento sejam alternadas com sessões
em que se discuta o Código Eleitoral
e outros projectos de lei e a legisla-
ção do governo provisório. E'. contra
isto que o orador protesta e quer que
o paiz saiba que elle é pela Consti-
tuição, ao passo que o Sr. presidente
a não quer cumprir. Se o Sr. presi-
dente quizer praticar uma violência,
convença-se (pie a opposição envere-
dará tambem nela violência.

O Sr. pr.esldeiitè — Eu não estou
falando á Constituição. A Câmara ap-
provou que se prorogassè a sessão pa-
ra se votar o projecto de Portimão, e
é o que se está fazendo.

O Sr. Julio Martins (evolucionista)
protesta, porque o projecto não pode
discutir-se, tan.to mais que o requeri-
mento do Sr. Ribeira Brava foi posto
á votação no meio do tumulto.

Trocam ainda explicações com a
presidência os Srs. Ribeira Brava ( de-
mocratico) e Miguel Abreu (evolucio-
nista).

O Sr. presidente do ministério (Af-
fonso Costa) pede a palavra para dis-
cutir o prpjecto de Portimão.

O Sr. presidente — Ficou cum a pa-
lavra reservada o Sr. Celorieo Gil!

O Sr. presidente do ministério —
Eu tenho preferencia!

O Sr. presidente — Tem V. Ex. a
paln vra!

Das bancadas evoliteionistas levan-
ta-sç um espantoso clamor. O Sr. Al-
varo Poppe, depois de ter estado jun-
to do chefe do governo, sobe as es-
dadas da presidência o fala com o Sr.
Germano Martins. Logo a seguir vai
o Sr. Adriano Pimenta.

O tumulto prosegue.
O Sr. presidente do ministério —

Hei-de falar.
Grande parte da Câmara cerca Sua

Excellencia, emquanto násjrilãòs dos
deputados evoluclonistas apparecem
tampos completos de carteiras e pe-
daços das mesmas, com os quaes ba-
tem na mobila, cantando "A Portu-
gueza" e gritando vivas á Republica,
á Constituição, á liberdade de impren-
sa, ete. Nem uma palavra do discurso
do chefe do governo chega aos nossos
ouvidos e os deputados que o cercam,
debandam para os seus lugares.

Çadcnçiada o lnitcrruptamente as
pancadas nas carteiras suecedem-se.
Vê-se que os deputados da maioria se
sentam e se levantam como se se tra-
tasso de votações, mas nada se per-
cebe; Vê-so tambem o presidente agi-
tar a campainha, o Sr. Velez Caroço,
primiro secretrlo, ler papeis, mas nada
se ouve, porque o tumulto continua a
ser enorme.

De tempos a tempos, alguns mem
bros da esquerda dirigem apartes pa-
ra o centro.

Passa-se mais de um quarto de hora
em tal situação, até âs 17 c 55. O
Sr. presidente põe o chapeo na cabe-
ça.

Está- encerrada a sessão.
Das galerias levantam-se vivas ao

Sr. Affonso Costada que outros res-
pondem com vivas ao Sr. Antônio Jo-
sé de Almeida. Por tim, deputados o
espectadores abandonam a sala.

Segundo nos informaram, foi vo-
tadíi o jrojerio dr Portimão e iio_a
pi il •('.-•! a ilo Sr. Afinnso C'o?;a sobre
a sua proposta de lei, na qual abole
a contribuição industrial aos opera-
rios.

Em conseqüência dos protestos dos
deputados evolucionistas, ficaram se-
to carteiras aem os tampos.

Na rua, quando o chefe do governo
dava entrada no seu automóvel, al-
guns populares victoriaram-no a que
responderam outros, victoriando e
acompanhando o Sr. Anlonio José de
Almeida que seguiu pela calçada da
Lsii''!a, em direcçao ao i.hlndo.

louco depois, chegava ao lai";o cas
Cortes um esquadrão de cavallaria,
^ob o commando de um sargento, que,
como nada tivesse a íazór, _"ég.'Oi'soii
.to c.iüirtel do Carmo.

Vai para se votar esta proposta,
mas do centro partem pedidos para
que seja posta ft discussão.

O presidente communica ainda que
vai por à . consideração da Câmara
que se realizem quatro sessões no-
cturnas por semana e se reduza a me-
tade o tempo reservado para antes da
ordem do dia. (Das bancadas evolu-
cionistos levantam-se calorosos pro-
testos).

O Sr.Vasconcellos e Sá (evolueionis-
ta) diz que deseja trabalhar assim
como os seus amigos, mas o que que-
ria. tambem é que a ordem do dia nâo
fosse preenchida por projecticulos
sem importância.

O presidente (Nunes Godinho) de-
clara quo não são projecticulos os que
pcfz á consideração da Câmara e que
tem pedidos para pôr ã discussão pro-
jectos importantes como o da doença
do somno, da pesca da baleia e ou-
tros.

O Sr. Miguel de Abreu (evolucio-
nista) — E o de Portimão ?

O Sr. Jacintro Nunes (unionista)
entende que se deve dedicar .confor-
me a Constituição, algumas sessões
aos interesses das Câmaras munici-
pães o o Dr. Germano Martine (de-
mocratico) propõe que haja uma ses-
sâo nocturna para se discutirem os
ultimos projectos de qiie a mesa fez
menção.

Appro va-se que, para ordem do
dia, só sejam dados os projectos indi-
cados pela presidência e que haja
sessões nocturnas todos os dias, ex-
cepto aos sabbados, reservando-se
uma destas para outros qúaesquer
projectos.

Quando se vai votar que o tempo pa-
ra antes da ordem do dia seja reduzido
a metade, das bancadas evolucionistas
partem protestos, dizendo o Sr. Anto-
nio José de Almeida ("leader" evolu-
cionista) que tal .proposta representa
uma violência porque vai tirar á op-
posição a garantia de poder fiscailizar
os actos do governo e pedir-lhe delles
conta. Elle, orador e os seus amigos,
estão dispostos a trabalhar, porque
para outra coisa ali não estão, que se
não importam 'que haja sessão todos
os dias, mas a reducção do tempojiara
antes da ordem não será votada sem o
mais vehemente protesto. —(Apoiados
do centro evolucionista).

A .presidência desiste desta proposta.

Vão tomar, emfim. conhecimento
das júibtíosas communicações financei-
ras que o Sr. presidente do ministério
fez ao Parlamento, e cm mais de uma
sessão.

Na sessão nocturna de segunda-fei-
ra, dos Deputados, discutia-se o orça-
mento do ministério da guerra, e o Sr.
Moraes Nora (evolucionista) não con-
corda com o corte de 300 contos nas
despezas com as escolas da repartição.
O ministro da guerra defende esse cór-
te, o Sr. Moraes Nora treiplica, man-
tendo as «uas opiniões. Toma então a
palavra o presidente do ministério, que
defende as economias dc 300 contos de
réis, realizadas no seu ministério pelo
titular da pasta da guerra. Faz a apo-
logia da obra financeira do governo,
por entre os apoiados da esquerda, re-
saltando que ainda na sessão diurna
fizera approvar pela Câmara a extin-
cção da contribuição industrial do ope-
rario, .porque a Republica quer cuidar
a sério doa humildes trabalhadores,
crear-lhes favoráveis condições de vi-
da. Não se trata dos syndicallstas sem
profissão que vivem á custa do opera-
rio, mas dos próprios operários.

Quando o chefe do governo se refe-
fia a' votação da Câmara, das bancadas
evolucionistas partem "não apoiados"
o vários gritos de .protesto.

O orador, proseguindo, acentua que
a situação (financeira do paiz vai me-
Ihorando notavelmente e a tal ponto
que o Banco de Por.tuga>l eniteudeu. na
sua ultima reunião, que devia baixar o
descoato de 0 o|o a 5,5 o|o. ("Apoia

souro serão, em 21 de julho (depoli
de pagos os 21.000.000 e 1-1750.000
francos), correspondentes aproxima-
damente a 4.151.752 escudos.

Se entregássemos esta somma, O
debito, em 21 de julho de 1913. seria,
pois, de 4.19S.250 escudos.

Assim, em resumo:
Differença entre a totalidade da

divida fluetuante externa em 31 de
dezembro de 11)12, 12.451.579 escudos,
ao par, e em 21 do julho de 1913,
5.350.002 escudos, ao par.Para menos, 7.101.577 ossudos, ao
par-(mais de 57 %).

Feitas as compensações entre os de-
bitns e as disponibilidades:

Differença entre o debito em 30 de
dezembro de 1912, 9.327.334 ese;.dos,
e em 21 de julho de 1913, 4.19S.250
escudos.

Parii menos, 5.129.0S4 escudos
(quasi 5 %)

Para attingtr esta melhoria de si-
tuação, o Thesüttro Publico não teve
necessidade de solicitar novos em-
prestimos, nem alienou cu deu enj
caução qúaesquer títulos da divida
publica ou valores do Estado. Pelo
contrario, tem já resgatado muitos ti-
tulos e valores, que voltaram aos seus
cofres, livres e desembaraçados.O Es-
tado beneficiou da prosperidade cr-s-
cente do paiz, que se accentuou nesta
anno de 1913, e da confiança publica,
cada vez mais radicada nas novas ln-
stltuições. E, afinal, os números de-
monstram, mais uma vez, este axio-
ma, tantas vezes infelizmente esquo-
cido: que o desafogo do Thesouro re-
sultou essencialmente, como condição"sine qua non", da diminuição de
despeza e do augmento de receitas.
Continuar este caminho, é tor a cer-
teza de que Portugal nâo somente se
salvou, pela Republica, mas restabe-
leceu, graças a ella em pouco tempo,
as condições de vida dè um povo mo-
derno de que se encontrava tão afãs-
tudo.

Ministério das finanças, em 18 de
junho de 1913 — O ministro das íl-
nanças, Affonso Costu. '

Na sessão do Senado, da mesma tar-
de:

O presidente do ministério julga
que ao Senado agradará tomar co-
nhecimento de uma nota, que manda
para a mesa (a mesma por S. Ex. já
aipresentada na outra Câmara e a que
separadamente nos referimos) relativa
ao estado da divida flutuante externa.

E' esta Câmara dedicada ao estudo
das questõ03 que mais Interessam ao
paiz e áquella a que se refero entra
nesse numero ("apoiados"); ainda
hoje. o sem politica ("novos aipoia-
dos") votou nma moção que denota
o seu interesse pelas coisas da publi-
ca administração. Portanto, repete,
ser-lhe-ba, crê, muito agradável co-'
nhecer o estado da divida fluetuante
externa.

O Sr. presidente julga interpretar
os sentimentos 'do Senado felicitando o
governo pela referida nota. (''Apoia-
dos geraes").

A nota .foi imandada inserir integral-
mente no "Summario".

Jtibilosamente commentava o "Mttn-
do", do sexta-feira:

O paiz, na sua parti sã, honesta e
consciente, tem, na verdade, toda a ru-
zão para estar satisfeito com a assoqi-
brosa evolução que tem feito a nossa
administração financeira. Dlnpensain
palavras os algarismos hontem lidos
pelo Sr. ministro das finanças, porque
a sua eloqüência ê irrefutável."

E jubilüxamente foi o commentario
lido.

F. O.

nSTHiCClü MILITAR
dos davcsqucrda") Esla ê qtie é a ver-
(ladeira obra da -Republica! ("Novos
apoiados da esquerda").

Declara ainda o orador que, no pro-
ximo dia 20, fará annunciar que, no dia i
20 do .mez de julho seguinte, pagará. 21
milhões de francos para resgate das I
72 mil obrigações do primeiro gráo i
da Companhia dos Caminhos de Ferro j
Portuguezes, mais conhecidas pelas |
7_2 mil virgens (Aipoiados da esquer- 1
da). - •

Na sessão da Câmara, de quinta-
feira, o Sr. ministro das finanças diz i
que as suas palavras da sessão no- |
cturna de segunda-feira não foram !
interpretadas no seu verdadeiro sen- j
tido. Por isso, vai ler á Câmara uma |
exposição sobro a situação da divida ;
fluetuante externa, que mandou tra- j
dttzlr em francez e vai ser remettida
ao nosso corpo diplomático acreditado !
no estrangeiro, exposição oue foi lar- i
gamente distribuída em folha sepu-1
rada. .

Por essa exposição, se ve que a dl-
vida fluetuante externa loi reduzida, |
no prazo de seis mezes, em 7.101 i
contos de réis, ou sejam 57 l:/c, sem
empréstimos nem alienação ou cau-
clòhamènto com valores do Estado, j

Mas acho melhor reproduzir a uo- i
ta:"A divida fluetuante externa, in-
cLuindo á quantia que o Estado ainda I
tinha cm seu poder o devia entregar j-. '„ r.,-,-., do Estado, pa- !
ra conclusão da construcção do cami- j

... ,,.. \....... no tudo, era, em ;
3.1 de dezembro de 1912, representa-j
da pelas seguintes Importâncias em
ouro c correlativas verbas em dinhei-
ro portuguèz, ao par:

a) Caucionada por' 72.718 obriga-
ções dos caminhos de ferro, taxa de
juro 5 W; 21.000.000 francos em ou-
ro, ou 3."780.000 escudos, ao par.

b) Caucionado por títulos da divida
publica, em Londres, taxa média 5,55,

ou 4.140.000920.000 libras em ouro
escudos, ao par; ;

Caucionada por titulos da divida |
publica em Paris, taxa média. 5,55, I
9.900.000 francos em ouro, ou j
1.782.000 escudos, ao par. i

c) Sem caução alguma, taxa média
5,55, 232.795,0,10 libras, ou 1.047.570
escudos, ao par. 'i) v-„. . ri„ empréstimo destinado I
aos caminhos de ferro do Estado, |

• .nio.--.. ao par. importan-
cia total em escudos, 12.451.579, ao
P •

Par» fazer face a este debito, tinha
o Thesouro, naquella data, no estran-
gelro:

Libras 079.201,17.6 -|- francos
280.954,07 -|- marcos 75.535,15, ou
sejam 3.124.245 escudos.

Sc entregássemos estas sommas, o
debito, em 31 de dezembro de 1912,
seria de 9.327.344 escudos.

Pagamentos em conta da divida
fluctuaTitc externa desde 10 dc janeiro
de 1913:

Janeiro, 47.000 llbrasi, ouro, ou
211.SOO escudos, ao par.

Fevereiro, l.GOO.OOO francos, ouro,
ou 2SS.000 escudos, ao par.

Março, 178.000 libras, ouro, ou
S01.000 escudos, ao par.

Abril, 900,0,5 libras, ouro, ou 4.077
çsouÜoS ao jT.ir.

Maio — Pagamentos aos caminhos
de ferro do Estado. 1.702.000 escudos,
ao par. Total, 3.321.577 escudos;

Estará, pois, o total dos débitos rc-
duzido, em 30 de junho de 1903, a
9.130.002 escudos.

13, como se paga em 20 de julho o
supprimonto de 21.000.000 francos,
ou 3.7S0.000 escudos, ficará o debito
reduzido, rtindá que outros supprl-
mentos não se paguem, a 5.350.002
escudos.

Além disso, a taxa média do juro
não fica Éüpèrior a 5,35.

As disoonibllidadc-s do Thesouro no
estrangeiro silo hoje aproximada-
mente: GM.425 libriis -|- 10.160.00
francos -]- 120.000 marcos, ou
4.074.712 escudos.

13 "'levmlo realizar-se. durante os
seguintes trinta dias. entradas e sai-
das nas importâncias aproxima-

 , das de: entradas. 62.000.11-
alusivamente os seguintes projectos | bras -j- 2.74(1.500 fr-inco:', ou 907.200

escudos- saidas 50.000 libras -|-
23.300.000 francos -|- 40.000 marcos,
ou 4.430.250 escudos, ou seja uma
saida effectiva nu somma de 3.522.9G0
escudos, as disponibilidade! do The-

Na sessão nocturna desse dia. ao
ser posta á consideração da (.'amara
a acla. da sessão diurna, o Sr. Auto-
ido José de Almeida (evoliieionis,:al
declara, em ooioe da nppõhi Sei evo-
líieionista -pie tem a honra de repre-
senta.-, que r.ão considera nem vali-
das rem subsistontos asi votações a
(pie a acta ."••' refere, pnr terei.i si.Io
feitas sob a agitação e o tumulto in-
iliferruptos da Gamara, c. consequen-
temente declara, que a opposição evo-
llicloíilBla não vota a mesma acta.

Na ordem do dia, de quartn-foirn,
da Câmara dos Deputados, a qual era
a discussão do Código Eleitoral, tinha
acabado de falar o Dr. João de Me-
nezes contra a concessão de votos aos
militares, quando o presidente (Nu-
nos Godinho) communica á Câmara
que, em virtude de estar próximo o
termo da sessão legislativa, propõe
que, na orcem do dia, se discutam ex-

AK'-m da .:;' parto do programma do
grande concurso dc tiro de guerra dc
1913, que o 1" batalhão de infanleria. da
guarda nacional vai realizar rio próximo
doiiiiuRo, como já tivemos oceasião de
nos reíiM-ir, será terminado esse concurso
na segunda-feira 1-1 do corrente, com a
grande prova dedicada ao Dr. Rivadavia
Correia, ministro da justiça c negócios
interiores.

Devemos dizei' que essa prova será
realizada na distancia de 50 metros, a
revólver ou pistola de guerra, cm alvo
;i. c. n, 1, dc 10 zonas, conr 30 tiros, de
pé e braços livres e nella se acham ia-
scriptos magriifiça caravana dos nossos
i.ielliores atiradores, que mais cultivam
o tiro (le guerra com essa arma. essa
prova terá logar das 10 ás 2 horas da
tarde, 110 stand da rua Humaytá n. 233.

Um representante do Sr. ministro da
justiça, assistirá á disputa da grande
prova.

Acham-se inscriptos os seguintes con-
currentes, cujos nomes damos com satis-
facão: Acylino Jacques; Alberto Braga,
Bernardo de Oliveira, Mariano de Oli-
veira, Guilherme Rarahensc, Eugênio
Georgc, Oscar de Carvalho, Leopoldo Mo-
ncró, Silva Beato e Miguel Oro; além
desses possantes atiradores, ainda faltam
outros mestres, que, provavelmente, não
deixarão de disputar :t prova dedicada
ao illustre Dr. Rivadavia Correia, cujos
nomes pedimeos venia para citarmos:
comniandante. Geraldo Martins, Dr. l'*er-
liando Soledade, Dr. Álvaro Zamith, 1°
itnente. Reynaldo Lourrval, 1" tenente
Francisco dé Vasconcellos, Dr. José Mon-
teiro de Queiroz, Dr. Antônio Monteiro
de Queiroz, Dr. Costa Velho, e Edgard
Bcauclair.

Essa turma de mestres assim reunida,
será ainda mais emocionante de se apre-
ciar.

O coron"l Joaquim Dclama.re, pre-
sidente do jury, que tem de ;'ulgar as
provas dos mestres pede, por intermédio
do P«í:_ o concurso de todos os atirado-
res de revólver, confederados ou não,
afim dc podermos fazer uma apreciação
completa dc cada uni dos concurrentes.

¦De ante-mão j-odemos prever que, eom
esses mestres todos reunidos será á dispu-
ta da prova uni verdadeiro suecesso c um
grande ensinamento para 03 nossos ali-
radnres brazileiros;

Depois, daremos circumtanciada no-
licia sobre o seu resaltado.

— A commissão directora das provas
eliminatórias do cimpeonao da guarda
nacional, avisa que os concurrentes da
prova de fuzil só poderão disputal-a uni-
formigados, como determina o piograiu-
ma de 1912, nas suas disposições internas
e que foi adoptado para as pi ovas de
!0I3-

do lei: orçamento", Código eltoral,
Código Administrativo, reforma dos
serviços agrícolas, passagem da in-
titrucçito para as Câmaras munici-
pães.

CORREIO GERAL
Relação dos candidatos chamados á

prova oral do concurso para carteiros de
3* classe da directoria geral, a realizar-se
hoje, no gabinete do sub-director do tra-
fego postal, ás 3 horas da tarde.

Ignacio Xavier Baptista, Pedro Ferrei-
ra Gomes, Octavio Pereira Soares, Dante
de Andréa, Joaquim Manoel dos Santos,
Antônio Gomes Carregla, Silvino Carlos
dos Santos, Alceu José Teixeira, João
Egypto Rosa dc Carvalho, Julio de Souza
Brito, João Avnioré Rodrigues dia Silva,
Henrique Valente do Couto, Alfredo Ro-
drigues Santos, Octavio Pinto Monteiro,
Antônio Pereira do Lago Junior, An-
tonio Francisco da Silveira Junior. Joa-
auim Martins Torres, Alberto Carlos de
Mello. Oscar de Souza Menezes, Fran-
cisco Carregai, Castor da .Silva Reis. Ba-
silio Ferreira França, José Pctra da Fon-
toura Mello, Américo Soares dos Santos.
João Barbosa Teixeira, Rodolpho de
Souza Brito. Ernesto Brazil. Nery Eleu-
terio dc Oliveira Barreto. Alfredo de
Souza Uma e Antenor Ribeiro de Mello
Moraes.

Turma suppclcmentar: Octavio da Sil-
va l.age. Aristidès Tavares de Rezende,
Ernani lemos da Silva, Antônio Rodri-

1 gues de Carvalho, Raul Machado. AgOS-
tinho Pctra da Fontoura Mello, Fran-
cisco das Cincas Ferreira, Anlonio de
Oliveira Satttci Filho, Jayme dt- Albu-
querque, Francisco IgHAcio de Oliveira
Gomes, I.tiiz l.opes Lea'.. Galdino Toe-
cano dos Pragana, Antenor Severino
doi Santos. José Carlos Pereira de Oli-
Teira e Antenor de Castro Lima.

v-
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VOLVENDO O PASSADO
LISBOA, 6 de junho.

Os jornaes inglezes noticiaram que
o genei-al russo Stoessel que defendeu
Torto Arthur e que durante muito
tempo íoi considerado mesmo como
heriie, estava morrendo, em Odessa,
ela morte mais lamentável.' Já attingido por uma paralisia, per-
deu Ó uso da fala e da vista. Alem
disso cahiu na mais horrível de todas
as misérias.

Depois tle ter vendido um a um to-
dos os seus bens, estaria hoje redu-
zidó" a mendigar se um dos seus anti-
gos officiaes de ordens que estava no
seu estado maior de Porto Arthur,
tlie não offerecesse, .para. acabar a vi-
ela, a sua humilde casa e lhe não des-
sc* o que é estrictamente necessário
para não morrer de fome.

E' um triste fim...
È e-sta figura que se apaga, vem

reviver na imaginação de todas as pa-
gin-is terríveis dos onze mezes de cer-
co em que japonezes e russos se ba-
leram heroicamente, titanicamente,
junto aos muros de uma praça forte,
.situada nos longínquos confins da
Ásia.

Em 1906, um decreto do czar pu-
nha termo á brilhante carreira mili-
tar dn general Stoessel, fazendo-o
passar á reserva, alegando razões de
saude. Em verdade, porém, as razões
de tal acto tinham sido antes a deli-
beração de um conselho de guerra
que julgou desfavoravelmente o pro-
cedimento do general em Porto-Ar-
thur.

Cabe agora aqui lembrar o que foi
essa lueta e submetter & apreciação
do publico a direcção da defsa da-
quella praça.

A morte «Io general Kondratenko

A rivalidade entre a Russia e o Ja-
pão tomou, durante o anno de 1903,
um caracter cada vez mais agudo,
em conseqüência da primeira destas
potências não querer evacuar a
Mnndchuria e continuar a exercer na
Ctíréa uma influencia a que parecia
ter renunciado desde 1SD6.

O epslrlto publico japonez impellia
o governo á guerra e, depois de cur-
tas negociações diplomáticas, o Ja-
pilo, a C de fevereiro de 1904, chama-
vá o seu ministro em S. Petersbur-
go e, sem declaração de guerra, a
«ua esquadra atacava, de surpresa a
esquadra russa, ancorada nas águas
de Porto Arthur.

A 13 de dezembro, um obuz de on-
ze polegadas rebentava sobre o forte
de Ki-Kuan, abrindo uma larga bre-
cha na casamata onde os officiaes
rusios se reuniam durante as horas
de descanso que lhes deixavam os as-
fcaltantes,

Um obuz, seja qual fôr o seu tama-
nho, é tão pouca cousa nos annaes
dum cerco como o de Porto Arthur
que .será caso para se admirarem os
leitores de o verem aqui mencionado.

Mos este tem uma historia.
A 15 de dezembro, ás 6 horas da¦tarde, o general Kondratenko, ocupa-

du em fazer reparar os estragos do¦diu 13, encontrava-se na casamata,
conversando alegremente com os of-
Tluiaes. Um delles encheu um copo•ele "veidka" e bebeu á sua saude.— Bebam antes á sua, meus filhos!—replicou o general.

No momento preciso em que levan-
tava o seu copo, um obuz de 10 poi-legadas penetrou exactamente pelabrecha do cila 13.

Uni clarão que cega — uma expio-
eãci formidável: o general Kondra-
tenko estava morto, não pelos esti-'UVaçps do projectil, mas pela desloca-
ção da columna de ar que o proje-
çtara contra a parede.

No dia 18, o forte do Ki-Kuan cahia
nas mãos dos japonezes que, em al-
guns dias,' se apoderavam dos fortes
Kuniiriiseiarsky, EhrlungsKan, Sun-
chunçhaii ei a famosa colina de 203
metros.

A persistente resistência que, nem
os furiosos assaltos dos japonezes
agarrados aos flancos das colinas, nem
as minas, nem a doença, nem a fome,
nem o isolamento tinham podido ven-
cer, conseguiu um cego projectil, por-
que, matando o general Kondratenko,
destruiu a própria alma dessa resls-
tencia.

. Não será Stoessel o verdadeiro he-
roe dc Porto Arthur e será necessa-
rio entregar a outro a gloria desta lu-
cta de onze mezes V

Aqui, os factos são mais fortes do
que as lendas.

Ninguém tem o direito do fazer um
juizo sobre tal questão, melhor do e*ue
aquelles que estiveram encerrados na
cidade desde o começo do cerco, me-
lhor do quo o official de sapadores
que, tentlo combatido ás ordens de
Kondratenko, ferido a seu lado, e pri-aloneiro de guerra do Japão depois
da queda da fortaleza, seguiu dia a
dia, hora a hora, a defesa os desespe-
rus e a agonia.

E' sobre os seus apontamentos quevamos, basear-nos.

A organização da defesa do Porto
Artliui- sob «> rogo das baterias ja-
ponezas.

Sem procurar discernir o que houve
de equitativo e de verdadeiro na lu-
cta pelo alto commando da fortaleza,
pondo de lado as rivalidades entre al-
mirante e generaes, os que estiveram
encerrados em Porto Arthur não tar-
da ram em peroeber a antlpathla de
Stoessel por Smyrnoff. Ambos da
mesma patente, ambos podiam pre-tender o alto commando. A artigui-
elude de Stoessel regulou esta questão.Desde então, Smyrnoff affcctou des-
ijiiciessar-sc completamente da de-íosa, abandonou toda a iniciativa, li-
mluírido-se a obedecer com uma pas-Blvlilade desconcertante.

Quando, nos conselhos de guerraetn que se discutia aa decisões a to-
mar, se pedia a sua opinião, limitava-
se a responder:

-—NS o tenho nada a dizer, meu ge-neral. Não tenho opinião. Estou âs
suas ordens

Pelo Meu lado, Stoessel sentia a par-tida perdida e nâo se oceultava paradizer que os russos seriam vencidos.
Combatera ao lado dos japonezes em
Tión-Tsln c, comparando os exércitos
dò czar com os do mikado, reconhecia
a sua inferioridade. Para elle, o re-
siiitado dn campanha não era duvl-
doso e o primeiro obuz que caiu na
cidade, encontrou-o absolutamente
desanimado.

Com effeito. Porto Arthur não era,
no começo do cerco, a inexpugnável
fortaleza que se dizia. A linha dos
feries estava de longe em longe pro-
tegida por construcções inacabadas e
se, nesta época, os japonezes tivessem
querido', ter-se-hiam apoderado facll-
mente dá fortaleza.

Mas u tomada de Porto Arthur não
entrava no seu plano dc campanha,
e ii seguimento dos acontecimentos
mostrou-o bem. Ao principio, uma co-
lurriim de 16 a 20.000 homena devia
estar junto aos muros da prae;a. Se-
íthores do mar, livres de desembarcar
as su-j.s tropas, sem recrio dos canhões
russos, os japonezes tinham unica-
mente de marchar sobre Kuropatkine.
Razões politicas e financeiras os obri-
R.inim a modificar o seu plano. Para
obterem o dinheiro dos americanos
eni-lhes necessário um penhor e esse
penhor loi Porto Arthur. Julgando
qiie desalojariam d'ali os russos, co-
mo estes tinham desalojado os chine-
ees, enviaram para esta praça, não
um estratégico, mas um general d»

cavallaria. Mas uma cidade não se
toma com esquadrões; o cerco pare-
ecu-lhe tal qual elle era na verdade:
uma operação formidável e methodica
e levaram muitas semanas a investir
a cidade.

E', neste periodo de mais de dois
mezes, que aparece pela primeira vez
Kondratenko.

Em oito semanas, com um engenho,
uma coragem, uma rapidez extraor-
dlnarias, pôz a cidade em estado de
defesa. A oito de fevereiro os fortes
existiam unicamente no papel: con-
stroe-os, arma-os, cerca as proximi-
dades de estrepes e pequenos fossos.
No mez de julho, obtém uma ordem
superior obrigando a esquadra a en-
tregar-lhe uma parte dos seus ca-
nhões, No fim de agosto, depois da
desastrosa sortida da esquadra, ar-
rança uma nova ordem prescrevendo
o total desarmamento dos «avios de
guerra. E' com estes canhões, tirados
aos couraçados e inúteis então, que
Porto-Arlhur vae resistir durante
seis mezes.

O cerco continua metódico e tnortí-
fero. Algumas obras avançadas caem
nas mãos dos japonezes. Mas a linha
de defesa está intacta.

Comtudo, Stoessel está abatido, des-
animado. Sabe que de Libau parte ou
vae partir uma esquadra para o des-
bloquear do lado do mar e que Kuro-
patklne vae tentar um esforço para
o livrar. Mas o tempo passa, e perde
toda a paciência, toda a energia.

A IS de agosto, depois de dias de
esforços, os japonezes apoderavam-se
da colina de 203 metros que domina
a bahia e de onde poderão fazer afun-
dar o que resta da esquadra. Mas es-
tão a tal ponto esgotados os esforços
que os russos repeliem-nos no dia se-
guinte. A 22, novo e furioso assalto.
Pela segunda vez, os japonezes oc-
cupam a colina.

Reune-se um conselho de guerra.
No melo de um grande silencio, Stoes-
sei, que escrevia em uma ordem do
dia: "Emquanto tiver um canhão,
emquanto tiver um obuz, emquanto
me restar um homem, luetarei", falia
pela primeira vez em capitular.

Kondratenko levanta-se dé um sal-
to:

—Quem fala aqui em capitular? A
questão não está ahi! Trata-se mas é
de saber-se em que dia se retomará
a colina de 203 metros! Parto para a
tomar.

A 24, a posição cahia de novo nas
mãos dos russos que só deviam aban-
donal-a, e desta vez sem esperança,
no fim de novembro!

Desde então, moralmente, Stoessel
bnndona o commando a Kondratenko.
Está absolutamente desanimado. Sem
vigor? Não; mas está cançado* Sempre
que uma nova adversidade attinge a
fortaleza, fala em rendição. Quando
um fortim é tornado pelos japonezes,
grita ao conselho:

E' inútil a resistência. . . E' a cha-
ve da cidade que está nas suas mãos.

Dia a dia, hora a hora, Kondraten-
ko lueta contra os assaltantes e con-
tra elle.

Os japonezes já deixaram mais de
20.000 mortos ou feridos em volta
de Porto-Artlmr, mas dispõem ainda
de 80.000 homens junto aos muros.
Na febre de tomarem a cidade, de
quebrar a resistência, atiram-se ao
assalto, sem mesmo esperarem que
os trabalhos dos sapadores tenham
acabado.

Vendo que os seus ataques contra
o Oeste não teem resultado, o chefe
do exercito ansaltante, Nogi, dirige os
seus esforços para Este.

Toma, e depois perde o forte Kuro-
patkine. Kondratenko — Kondra-
tenko sósinho — defende o terreno
palmo a palmo. Sabe bem que a for-
taleza cahirá nas mãos dos inimi-
gos, mas calcula que pôde ainda
retel-a.

Está-se no mez de outubro. Diz aos
seus officiaes:

—Podemos resistir até ao fim de
fevereiro... e quando a cidade fôr
tomada ha ainda uma magnífica de-
fesa!

Stoessel rae contra a opinião dos ge-
nera ca

A 30 dc outubro, dá-se uma terri-
vel batalha em volta do forte Kl-
Kuan. Os japonezes são repollidos
com taes perdas que não tenta o me-
nor esforço aparente até a 25 de no-
vembro. Depois, a partir desta data
os ataques são contínuos. Os fortes
tornam-se um inferno, mas aguen-
tam-se.

Stoessel fala ainda em render-se.—Jamais, grita Kondratenko.
O mez de novembro finda sem queos japonezes tenham alcançado qual-iiuer decisiva victoria. Desde o prin-cipio de dezembro que redobram os

seus ataques a Ki-Kuan... E' o obus,
do 13... é o obus do 15. Não ha
quem não tenha a sensação de quetudo acabou...; que, privados de
Kondratenko, as tropas marcharão
sem enthusiasmo para uma morte in-
utll. E' o lucto na cidade fumante. . .
è o verdadeiro dia da capitulação mo-
ral.

Em menos de duas semanas, os for-
tes, que tinham resistido onze mezes,
caem nas mãos do inimigo. Peuitc-se
um supremo conselho de guerra.

E' tomada a Alta-Montanha. ü que
resta da esquadra é destruído.

Stoessel propõe capitular.
A maior parte dos generaes re-

cusain.
—Devemos ficar, dizem elles, até

ao ultimo homem, até ao ultimo car-
tucho.

... Dois dias depois, Stoessel en-
tregava Porto Arthur por vontade
própria.

Ha ahi, incontestavelmente, uni fa-
cto quasi único nos annaes da guerra:
um general capitulando contra a opi-
nião de todos os membros do conse-
Iho de defesa.

O general Stoessel respondeu a#um
conselho de guerra e vamos passar ii
expor os argumentos da defesa e as
aceusações, alternando-ás e fazendo
começar respectivamente cada uma
dellas por um D ou por um A.

D—A guarniçao estava moral e
physlcamente esgotada.

A—Emqumto Kondratenko tomou
parte na defesa, a guarniçao não d^u
o menor signal de desanimo. O nu-
mero dos homens em estado de pegar
em armas era superior ao que Stoessel
menciona.

D—Stoessel tomou o commando de
uma praça forte onde tudo faltava
e teve, auxiliado por Ko)idra,tenko, do
fortificiil-a em dois mezes.

A—Em vez de cooperar nos tra-
balhos de defesa com Kondratenko,
paralisou a acçao deste general, co-
mo so vê pelos depoimentos dos offi-
ciaes que foram testemunhas dos es-
forços desesperados que Kondratenko
empregou paia obter o transporta dos
canhões dus couraçados paru os for-
les.

D—O bloqueio do Porto Arthur foi,
elesdc o principio de tal fôrma effe-
ctivo que só pôde entrar um navio
carregado de farinha.

A—Durante quatro mezes, o blo-
queio pur mar foi illusorio. Foi in-
completo até ao fim do cerco. A uni-
ca constatação de quo o cerco de
Porto Arthur não fazia parlo do plano
jápbncz destruiu este argumento.

D—Impossibilidade de manter a or-
dem em uma cidade or.dt* 5.000 tra-
balhadores assaltavam os albergues e

i ameaçavam a cada instante revol-
! tar-se;

A—Qual 6 o general commandante
| em chefe de uma praça foite a quem
I sc faríi ycreelitur que so llflo pede re-
I eltizir D.000 amotinados s-.-m armaa

que nada mais fizerem que embebo- -
dar-so ?

D—Nos fins de dezembro, a guar-
nição estava reduzida a 3.500 homena
em estado de pegar em armas.

A—Quando os japonezes entraram
em Porto Arthur, poderam reunir
uma columna de 2G.00O homens a
obriga 1-os a percorrer a pé de uma
s6 "étape" de 25 kilometros aproxi-
madamente.

D—A cidade estava quasi completa-
mento destruída.

A—Os correspondentes de jornaes
que entraram em Porto Arthur de-
pois da rendição, ficaram admirados
dos poucos estragos que os projéctis
tinham feito na própria cidade.

D—Faltavam os Viveres. A' exce-
pção dos feridos a quem se dava pe-
quenas rações, os homens não comiam
nada e alimentavam-se de detritos:
alguns estavam tão esfomeados que
comeram papel molhado no óleo das
machinas.

A—Entrando na cidade, os japo-
nezes encontraram 1.920 cavallos vi-
vos. (Stoessel affirmou, é certo, que
os seus homens detestavam essa car-
ne.) Encontraram, além disso, 700
toneladas dc farinha de centeio: 40
toneladas de milho; 80 toneladas de
aveia moida; 40 toneladas de boi con-
servado; 400 toneladas de sal; 20 de
assucar; uma de arroz.

Nos navios c«ue se encontravam na
bahia: 700 toneladas de farinha de
aveia; 40 toneladas de assucar; 2 to-
neladas de manteiga; 75:000 tonela-
das de carvão de. Cardiff 55:000 to-
neladas de "briquettes" e "vodka" ém
grande quantidade.

D.—o general só falou em render-
se quando a posição se tornou abso-
lutamente insustentável.

A.—Depois da primeira tomada da
colina de 203 metros, Stoessel, em
pleno conselho, propoz capitular, e
Kondratenko retomou a posição e
conservou-se tres mezes e meio.

D,—Não havia material de artilha-
ria nem munições para as espingar-
das e canhões.

A.—O material não se encontrava a
esse ponto fora do serviço, visto que
algumas peças tomadas pelos japone-
zes, em Porto-Arthur, disparavam de-
pois sobre as tropas de Mukden.
Quanto aos cartuchos, nad-a mais fácil
numa cidade como Porto-Arthur do
que fabrical-os.'D.—Morriam por dia, nos hospi-
taes, 400 homens, tanto de escorbuto
como de outras doenças, e de feridas
e havia 18.000 enfermos nos hospi-
taes.

A.—Dado que Porto-Arthur nunca
contasse mais de 42.000 homens de

i guarniçao, este numero que, daria
uma mortalidade de 12:000 homens
por mez, é certamente falso, se se
pensa sobretudo que 20.000 russos
ficaram prisioneiros, no dia 31 de d«-
zembro, dos quaes 1.000 officiaes A

! mesma observação para os hospita- j
lisados. j

D.—Depois da tomada da colina de
203 metros, a situação tornou-se in-
sustentável e a cidade não podia re-
sistir mais 3 ou 4 dias.

A.—Etn agosto, Kondratenko reto-
mara a colina, e a colina tomada, as-
segurava que continuaria intacta a
linha de fortes que cercam Porto-
Arthur, Kondratenko dizia que, mes-
mo desalojados do 203, os russos po-
diam resistir dois mezes.

D.—Os defensores estavam absolu-
tamente desanimados.

A.—Como explicar que o não esti-
vessem no 14 e o estivessem no dia
16, senão admittindo que, morto Kon-
dratenko, estava morta a alma da re-
sistencia?

D.— Toda a prolongação da resis-
tencia era inútil.

Á.—A phrase dos generaes no ulti-
mo conselho de guerra responde a es-
te argumento.

Que diziam então os generaes — a
excepção de Stoessel — no dia 30 de
dezembro, na véspera da rendição?

Diziam: Estamos aqui para fazer
estacar os japonezes. Devemos aqui
continuar até ao ultimo homem, até
ao ultimo cartucho.

De todas as aceusações feitas con-
tra Stoessel, esta phrase encerra tal-
vez a mais. terrível. O único dever
dos sitiados consistia em reter o mais
possivel Nogi e as suas divisões.

Com Nogi junto aos muros da cl-
dade, eram 100.000 homens de menos
no exercilo ele Oyamtv.

Tudo o que alli estava, não estava
sobre Kuropatkine, e os factos que se
seguiram o demonstram, visto que to-
mada a fortaleza, foi com os vetera-
nos ele PoiMo-Arihur, listes soldados
experimentados, a ti recitados pela vi-
ctoria, qne Oyatna derrotou os russos
em Mukden.

A historia julgará o pobre mori-
1/Uudu!

¦'SÍ^-^viVw
4 I

PREFEITURA M DISTRICTO FEDERAL
HUI.11A.JÍ0 HMílA UOS AGOS ÒlMüiÂES

Actos do Poder Executivo

Por actos de 10 i

Foram concedidas as seguintes licenças í

Na fôrma da lei, para tratamento de saude j

De sessenta dias, á professora cathedratica Maria José Xaltron e á pro-
fessora adjunta de 2*1 classe Iracema de Souza Dessa.

Nos termos do art. 177 do decreto n. 838, de 20 de outubro de 1911:

De seis mezes, em prorogação, á professora adjunta dei* classe Elvira
Jardim da Rocha. -

Nos termos do art. 178 do decreto citado :

De sessenta dias, á professora adjunta de 1* classe Emilia de Oliveira
Freitas.

Sem vencimentos :

De sessenta dias, ás professoras adjuntas de 3' classe, interinas, Mariana
Luiza Pereira e Maria da Gloria e Silva. Potengy;

De trinta dias, á professora adjunta de 3" classe, interina, Julieta Mon-
teiro de Souza Telle3.

Foram revalidadas as licenças de seis mezes e de sessenta dias, sem
vencimentos, concedidas áa professoras adjuntas Elisa Magalhães Barreto e
Emilia Amélia Leite, por actos de 11 de junho e Io de abril do corrente
anno.

Directoria Geral de Policia Administrativa, Arehivo
e Estatistica

1» SUJí-DinECTOWA

1» SECOÂO f-
V

Expediente do dia 10 de julho do 101»

Despachos pelo Sr. director geral:

Arthur César Pinheiro—Junte procuração do autoade.
Companhia de Madeiras Nacionaes, Francisco Augusto de Almeida, Gas-

par Dias e Manoel Coelho Ornellas Martins—Satisfaçam a exigência.
Jorge Santos (Dr.)—Compareça nesta directoria.
Araujo & Mourão, Antônio Vicente Varella, Costa & Ramalho, Fran-

cisco da Costa Braga, Henrique de Castro Teixeira, João Tosta dc Freitas,
Lourenço da Silva Marques e Manoel Teixeira da Silva—Juntem a licença
do exercicio.

Maria Said—Satisfaça a exigência.

SACDE PUBLICA
Accusaram-se os recebimentos.:
Ao dirc-ctor do oflicio internacional dc

hygiene publica, do officio dc- iS de ju-
nho ultimo;

Ao dirc*ctc>r geral ela repartição dc
agitas e obras publicas, do ofliciu n. 740,
dc 5 do corrente mez.

—Coiiiiuunicoii-se:
Ao cônsul real da Itália, que o diploma

do Dr. Faraci Giuse-ppc foi rcgistráHò
nesta directoria geral, no clia -27 de mar-
ço próximo passado;

Ao provedor d*i Santa Casa da Miséri-
cordia do Kio de Janeiro, que forain dc-
feridos*, os requerimentos de João Au-
gusto Neiva Junior, pedindo permissão
para sepultar o corpo dc seu cunhado
Arthur Dias, hontem fallccielo, 110 car-
neiro perpetuo n. 1.274, ele* cemitério ele
S. João Baptista, onde sc aclia sepultada
ha tres annos e dez dias unia filha da-
quelle mesmo seu cunhado, de nome Al-
tair, e ele Miguel Paes de Barros, pc-
«lindo permissão para sepultar sua esposa,
hontem ialleçida, 110 carneiro perpetuo
n. 4.645, elo cemitério de S. João Ba-
ptista, onde sc acha o corpo de sua filha
Theocloliiula, dc tres annos dc idade, na-
quelle carneiro, sepultada cm 20 de abril
elo correnle anno.

—Solicilaraiii-se providencias:
Ao Sr. ministro, afim dc que seja en-

trc-gttc ao Dr. riiçopitlló dc Almeida Tor-
res, chefe da comniissão sanitária fc-
deral, nomeada para fazer a prophylaxia
da febre amarela, cm Manáos. a impor-
tancia de 15:000?, para as primeiras des-
pezas de instalação da mesma coiuiiiis-
são;

Ao director -jc-rat da Imprensa Nacio-
nal, no sentido de ser fornecido a esta di-
rectoria, com a possivel urgência, o ma-
terial constante do pedido reniettido.

—Rcnietteram-se:
—Ao Sr. ministro, a relação das pro-

postas para execução das obras a fazer
por conta do credito aberto pelo decreto
n. 10.225, dc 21 dc maio ultimo; por có-
pia, devidamente informado, o officio
n. 32, de 18 dc junho findo, do inspector
de saude do porto elo Rio Grande do Sul
e a folha dc pagamento dc ajuda de custo
ao pessoal da comniissão sanitária fc-
eltral, que segue para Manáos, 110 Kstado
do Amazonas, .".fim de combater a febre
amarela ali reinante, conforme requisi-
ção feita pelo respectivo governador;

Ao director da Estrada dc Ferro Cen-
Irai do Brazil, os laudos dc exame de Va-
lidcz ele João Freire, Ernesto Mathias ele
l.ima, Alfredo Gonçalves Guimarães, An-
tonio Pinto da Silva, Manoel Francisco
Pereira. Felicio I.uiz do Nascimento,
Adolpho Mariano Correia. João Vianna,
Alfredo de Oliveira Braga c Mario Josc
Machado;

Ao director geral dos correios, o de
Mario Gomes Rego;

Ao director geral dos telegraphos. o de
Francisco Silva .lesos.—Requerimentos despachados:

Domingos Manoel Martins Ferreira
(5" districto)—Queira comparecer á sc-
cção de engenharia;

João Fernandes da Cosia Moreira (5"
elistricto)—Dcfirido;

Antônio Moreira de Souza (o0 distri-
cto) — Concedo 30 dias;

João Pinto Simões Junior (o" elistri-
cio) — Concedo 90 dias;

Antônio Emilio Duarte (o? districto)— Concedo 00 dias;
Mi.-ti.-l Paes je Barros—Deferido:
loão Augusto Moreira Junior—Defe-rido:
Rodolpho A. I opes — Deferido, se

não lóer tocado nos portos do norte do
Brasil,

AVISOS

INFRACÇÃO DE POSTURAS

Foram Intlmndos, para pagamento de mnlla un ngeneln «tu te Terem
ttrocessar, findo o prazo de ele-z «lias, nu conformldiido «Io nrt. 19, capitulo
Ul. da lei federal 11. »:$», «le 2» do dezembro «lo 190',!, « § 4* «lo art. 134,
secção VIII «Io decreto federal n. O.S**!**, «le 28 «le dezembro de 11)11, com-
odiados com o ptiragraplio único do nrt. 133 «lu lei municipal n, 1.400, de
SI du dezembro de 1912 :

Pelo agente do 2o districto, Sniitii Rita :

Joaquim Coelho & C, representados pelo primeiro, estabelecidos á rua
da Prainha ri. 100, multados em 50$, por infracção do art. 4", combinado
com o art. 5" elo decreto n. 1.-11S, de 14 de setembro de 1912 (conducção
de gêneros á domicilio em desaccordo com a lei).

Pelo agente do 3o districto, Sacramento *,

José Cardoso, ,1. C. Tinoco e Mattos & Neves, representados por Anto-
uio Rodrigues Neves, estabelecidos, no largo de S. Francisco de Paula ns. 32,
30 e 6, respectivamente, multados em 100$; cada um, por Infraccio do para-
grapho único do art. 4G da letra B do decreto n. 910, de 12 de junho elo
1913 (terem os produetos de ':.ctieiinios a venda nos seus negócios, íóra dos
inostruarius). ~

Pelo agente do 4° districto, S. Josó :

Marcellino. Cruz, estabelecido á rua da Carioca n. 20, e Domingos Tei-
xeira, no largo ela Carioca ir. ti, multados em 100$, cada um, por infracção
du paragrapho unlco do art. 40 do decreto n. 1)16, do 12 de junho de 1913
(terem queijos e manteiga á venda, fora dos ínostruarios);

Soares & Campos, representados por João Campos; Manoel Martins do
Carvalho, ;'fo'áquim Lima de Azevedo e Samuel Hamby Doherty, representado
por Tlieodorico Pinto Ribeiro, estabelecidos, respectivamente, á rua XIII
ns. 17 e 19, rua IX ns. 71 e 73, rua VI ns. I e 11 e rua IV ns. 13.a 23 do
Mercado Municipal, multados em 50$, cada um, por infracção do art. 19
do decreto n. 373, de 13 de janeiro de 1897 (terem lançado lixo na via pu-
blica, em frente aos seus estabelecimentos commerciaes). "

Pelo agente do 5" districto, Santo Antônio :

Antônio S. Andrade (dois autos) e Manoel M. Pereira, residentes á rua
Monte Alegro n. 32, e José Loureiro, â rua Silva Jardim n, 33, multados em
100$, cada um, por infracção do § 2" do art. 31 do decreto n. 910, de 12
tle junho de 1913 (venda ele leite nas ruas do districto, addicionado com
agua, magro o desnatado). .»,

Pelo agente elo 12° districto, Espirito Santo :

Pelo agente do 20° districto, Irajá :

J. P, da Cunha, proprietário da olaria situada na fazenda Botafogo, em
Costa Barroa.

LAUDOS UR VISTORIAS

Foram intimados, na conformidade do art. 2o do decreto n. 3S5, de 4
de fevereiro de 1903, combinado com o § 4o do art. 42 do decreto n. 391, de
10 do mesmo mez e anno, e Ue accordo com os editaes affixados, a cumpri-
rem os laudos no prazo de oito dias :

Pelo agente do 3° districto, Siieramento :

Bernardino Pinto da Fonseca, prior e representante da Ordem Terceira
do Carmo, proprietária do predio n. 141 da rua Coronel Moreira César,* e
Carlos Nunes Teixeira, -representado por Mendes Campos & Nunes, proprio-tario do predio n. 143 da rua Coronel Moreira Ce.sat*.

A. CARQUEJA—Confere, OSCAR CRUZ, chefe de secção—Conforme,
AMORIM OARRÃ.Ü, sub-director—Vlstp, AURELIANO PORTUGAL, dire-
ctor geral.

EDITAL
' Venda em hasta publica

Pelo presento se faz publico que, a 1 hora da tarde do 12 do corrente,
será vendido em leilão, pela agencia da Prefeitura abai.***) indicada, appre-
hendido de accordo com as leis e posturas municipaes :

Do 7o districto, Gloria, á rua do Cattete n. 192 :

Um caprino.
t

1" secção cia 1* sub-directoria da Directoria Oeral de Policia Admt-
nlftrativa, Arehivo e Estatistica, 10 de julho de 19.13 — U. CARQUEJA,
l" otficiai — Confere, OSCAR CRUZ, chefe de secção — Conforme, AMO-
RIM CARRAO, sub-director — Visto, AURELIANO PORTUGAL, dicector
geral

EDITAL

Venda de publicações
Faço publico, para conhecimento dos interessado!», que se acham t vendi

oesta re.partlçâo as publicaçõee seguintes :

Lei orçamentaria para o exercicio corrente, devidamente anno-
tada, ao preço de B?009

Tabela do aferição, ao preço de 1 $000
Regulamento para o serviejo «Io automóveis (decreto ri, 903, do

13 de março do corrente anno) $500
Memorandum (alphabetico) destinado á indicação de qualquer

acto da legislação da União, referente ao Districto Federal o
das posturas, leis, circulares e editaes, sobre Policia Adinlnls- *
trativa e outros assumptos municipaes, 1901.-1912 (2ti do abril),
no preço de 1JP00

Consolidação «las Leis e Posturas Municipaes, II parte, ao preço
do C$000

Roletim da Prefeitura, relativo ao 4o trimestre do anno findo... B$000
Nove» ncgi-lamcnto «Io Imposto Predial, ao preço de 2$000
Regulamento «lc construcçâo, reconstrucção, acerescimos e concer-?.os de prédios, ao preço de 3100(1
Apontamentos para o Indicador do Diairicto Federal, ao preço
de 2$000

Caderno «lo obrigações (condições e especificações obrigatórias
para Inclusão nos contratos a celebrar na Directoria Geral do
Obras o Viaçilo Municipal), ao preço de 5$000

Contratos e concessões, ao preço de  10$000

Directoria Geral de Policia Administrativa, Arehivo o Estatística, em 5
de julho de 1913—0 director geral, AURELIANO PORTUGAL.

Directoria Geral de Fazenda Municipal

Antônio Marques da Silva, residente ii rua S. Christovâo n. 50, e Fran-
cisco Marques da Silva, á mesma rua n. 7, multados em 50$, cada um, por
infracção du paragrapho único do art. 31 do decreto n. 399, de 6 de março

1 do 1903 (terem desacatado guardas municipaes, no exercicio de suas fun-1cções);
Azziz Saftitli, multado em 200$, por infracção do art. 24 do decreto nu-

I mero 1.4C0, de 31 de dezembro de 1912 tter iniciado o funecioriamento do
I negocio de. relojoc-iro em unia das portas do predio n. 150 da avenida Sal-' vador do .Sá, sem a respectiva licença).

Pelo agente do 20" districto, Irnjú :

J. P. da Cunha & C, representados pelo primeiro, multados em 200$,
por infracção dos arts. 21 e 24 do decreto n. 1.4G0, de 31 de dezembro de
1912 (terem iniciado o fiiiiccionainc-nto dc uma olaria na fazenda de Bota-
fogo, em Costa Barros, sem licença, e em mnis 200$, por infracção^do § 2o
do art. 1" do decreto n. 727, de 23 de novembro de 1899, ter-feito a insta-
lação de um gerador de vapor na mesma olaria o referido logar, sem li-
cença);

Francisco Vldelli, com botequim, ria estrada Nova do Engenho da Pedra
n. 2, multado em 30$, pór infracção do art. 2" do' decreto n. 67ti, de 11 ]
de maio de 1S99 Ucr queijo encetado e descoberto,á venda).

10 DITÍliS

( Resumo )

PAGAMENTO DE LICENÇAS

(Inicio c «"oiitliiuiM.Tio dc negocio,

Foram Intimado**, na conformidade do art. 24 do decreto n. 1.4G0, de
31 de dezembro cie 1912, a pagarem as licenças dos seus negócios, no prazo
dc dez dias, ò de accordo com os editaes affixados :

Pelo agente do 20" districto, Irnjú :

J. P. da Cunha -Sr C, estabelecidos com olaria, na fazenda de Bota-
fogo, em Costa Barros.

Pelo agente do 12" districto. Espirito Santo :

Azziz Safadi, estabelecido á avenida Salvador de Sá ri. 150

EMBARGO E LEGALIZAÇÃO DE OBRAS

Foi intimado, na conformidade dos arts. 1" e C" do decreto n. 391, do
10 de fevereiro de 1902, e de accordo com o edilal ultixado, a parar inime-
dititamentc com as obras do predio abaixo, até a legalização, no prazo de dez
dias :

Pelo agenle do 5° districto, Santo Antônio :

Domingos Ferreira Leite, rc-prcsentiido por seu procurador, proprietário
do predio n. 399 da rua do Riachuelo.

FECHAMENTO DE TERRENOS

Foi intimado, na conformidade do decreto 11. 391. de 10 de fevereiro de
1903, e de accordo com o edital affixado, a fechar a fronte de seus terrenos,
com muro, no prazo de dez dias :

feio agente do 7o elistricto, Gloria :

Joaquim Tavares Guerra, proprietário dos terrenos ã rua Honorio de
IJarros, junto ao n. 0 e ao n. 25.

GERADOR DE VAPOR SEM LICENÇA

Foi Intimado, nn conformidade elo § 2" do art. 2° do decr
de 23 de novembro de IS'.)!', e de accordo com o edital atfixado,
mulla e sunur a infracção, no prazo de cinco dias ;

do decreto n. 727," ., a pagar a

1» SliIl-DiatECTOlíIA

( Cotituhiiidiide)

Pagam-se hoje, 10" dia utll, as seguintes folhas de vencimentos refe-
rentes ao mez de junho findo :

Professores cathedraticos, de escolas modelo, regentes dc escolas o cx-
pediente aos mesmos.

Observação

O pagamento começará ás 11 horas da mnnhã e ser! encentdt a» 3 'A'
horas da tardo etn ponto.

Sõ serão pagas rigorosamente as folhas nnnuncia.dns em cada dia,
As folhas aiitiunciadas e não recebidas serão pagas ás quintas-feiras ao

pessoal do magistério activo e aos sabbados ao pessoal administrativo e in-
ietlvo, depois do 14" dia utll, Sondo impedidos estes dois dias (quinta e sab-
nado), o pagamento será feito nos dois dias ateis immediatos, respectiva-
mente, findando sempre com o encerramento do mez.

As propostas para empréstimos mensaes o rápidos, com 1 Montepio,
j6 serão recebidas até as 3 horas da tarde, iiidcclinavelmento.

As propostas do empréstimos, quei* rápidos, quer mensaes, de,.» funecio--ínrios qiH3 deixarem tle assignar ns resp-Viltivas tolhas, já annuneiudas, assim
nos dias próprios, como nos dins acima declarados e relativos ao mez ante-
cedeute, não serão informadas pela secção competente.

Despachos do Sr. director geral :

Jayme da Silva Pereira—Passe-so quitação.
Honorio dos Sanios Pimentel Filho, Flõvip Josí Pinto, Senhorinha T.

Gomes Brandão, Manoel Ferreira da Costa, Bernardino José Pereira o Ma-
noel Pereira de Magalhães—Certifiquem-se.

Despachos do Sr. sub-director:

Antônio José Além—Satisfaça a exigência.
Albina T. M. Bastos e Thomaz Luiz dos Santos Vllla-Vcrde—Relacio»

nem-se.

EDITAL

Apólices emittidas dc accordo com ti lei n. 1.210, dc 19 dc agosto dc 1909

Para conhecimento dos interessados, faz-se publictv que, de 15 a 31 elo
corrente, de 12 ás 2 horas da tarde, serão pagos no escriptorio do corretor
Manoel Murtinho Filho, á rua da Alfândega n. 25, loja, os juros do coupon
n. 9 (1° semestre de 1913), das referidas apólices.

SUB-DIPECTORIA DE RENDAS

Predial

Expediente do dia lü dc julho dc 1913

Despachos da Sub-Directoria:

João Leopoldo Modesto Leal, Dr. Jovino da Trindade Miranda, Manoel
da Cunha Figueiredo, João José Pereira, Rita Isabel Ferreira da Costa, Ama-
deu Augusto Teixeira Alves, Augusto dos Santos, Companhia Predial, Júlio
Fernandes de Aquino e outros, Maria Joanna Carneiro Duarte, Maria Anto-
nieta Pereira Ferreira Braga, Maria Rosa Moreira, Luiz Madureira Haus-
hahn e Dr. Francisco Regis de Oliveira—Transfiram-se.

Conde de Diniz Curcleiro-r-Attendido.
Jusué Donadel—Mantenho o valor, á vista da informação.
Coronel Severiano Pereira de Mello—Pague a multa.
Manoel Joaquim da Costa—Mantenho o lançamento, de accordo com

a lei.
Rita Custodia dc Oliveira Pinto—Inscreva-se por 2:400$; Associação dos

Funceionarios Públicos Civis—Idem por 1:800$; Maria Julia Aguiar de Oli-
veira—Idem por 4:800$; Carlos Tavares Muratori—Idem por 2:400$; Fran-
cisco Salinas—Idem por 2:160$000.

Josó Paes Salgado—Rectifique-se, de accordo com a informação.
João Baptista Pereira, Bento Barbosa de Carvalho, Antônio Luiz do

Amaral, Anionio Caetano de Sá, José Caetano de Sá, Sebastião José Ribeiro,
Augusto da Silva Araujo, Ephigenio Vieira de Souza Braga, Dr. Joaquim
Martins Vieira, Lydia da Cunha Pinto e outros, José Joaquim Soares Vivas,
Magdalena Gobert, Seraphim Martins A linhas, Dr. Angelino Constánça dos
Santos Vianna, Dr. Gabriel Martins dos Sanios Vianna e Vera Soares—Sa-
tisfaçam a** exigências na fôrma da lei.

Imposto de liccu-.-tis

Despachos do Sr. Dr. Prefeito :

Deferidos :

João Cardoso, Francisco de Souza Pereira, João Gomes, Franeisco Ca-
rolli, José Coluno, José Justinò Teixeira, Antônio Bordallo & C, Manoel Sil-
veira Lino, Pereira & Ramos. Oliveira -.-i Filho, Nunes <fc Lopes, Maria Ame-
lia Cruz, Joaquim Pires da Fonseca, Antônio do Rego Craveiro, José André
Duarte & ','. o Paschoal Segreto.

Francisco Machado Mondes—Deferido, nos termos do parecer.
Anna Rosa Pinto, Manoel Joaquim Marques Marcos, José Pereira de

Brito, Jc;:é Lopes de Castro, Barroso &iC. e B. Souza—Indeferidos.

Despachos da Sub-Direclorid :

Deferidos :

Manoel Cardoso da Costa, Manoel Caetano; Guardantipo & Pereira, Josô
Augusto Monteiro, Ccsar Giorclli .Sobrinho, Ciaudino dè eilivcira, A, ISordalo,
CrUz & I'- re ini, João Pereira Fontinha, José Arruda e Manoel Pacheco, João
Ferreira de Mello, João do Nascimento Fonseca, Vaz & Silveira, Dr. Agenor
Auguslo ela Silva Moreira, Joaquim Fernandes; Manoel Carvalho, França Go-
mes -ii C, João David do Valle, Souza .& Silva e Victorino da Costa Pinto.

Manoel Ribeiro Moreira—Deferido, nos termos da informação.
Antônio Pereira—Procedn-se, nos termos do parecer.
José Rodrigues Alves—Deferido, na fôrma do parecer.
José Fernandes—Sim.
Motta -fc C.—Indeferido.

Exigências :

Magalhães &. Munõz, Antônio Matheus Dias Fernandes, Antônio Kstovea
Fernandes, A. A. Cardoso & C. Santos & Mesquita, Manoel Joaquim Fer-
reira, Benevidcs, Pinna & C, Alipio Valgueredo, José Machado Lima, RI-
beiro Ramos & Costa, Tafayette & C. e V. Silva & C.

l. ;;.'. -. ât
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Directoria Geral*de Instrucção Publica

1» SKCÇÀO. I

Expediente do «lia 10 de Julho de 1915 '

Actos do Sr, Dr. director geral I

Designando a adjunta de 1* classe Noemi dos Santos Mello para reger
interinamente a 8- escola masculina do 2° districto, durante o impedimento
da respectiva professora.

Designando a adjunta de 1' classe Georgina Rodrigues da Fonseca para
a 2* escola feminina do 2" districto. ... -¦.-• ¦••'.,'•;.

Requerimento despachado :

Otto Augusto Roedel — O requerimento nâo teve entrada nesta dire-

- Directoria Geral de Obras e Viação
- Expediente do dia 10 de jullio de 1913

Despacho do Sr. Dr. director-

Hermegilia Vianna—Indeferido.

1" SUB-DIRECTORIA (Expediente c arehltectura)

ctorla.

EDITAL

M
Esta directoria convida os funecionarios abaixo indicados a virem buscar

títulos que deixaram na 1* sece&o para pagamento de aello e regUtroí

Ricardina de Mattos Lobo. '
Maria Virgínia Maia de Oliveira..
Marieta Fontes do Carvalho.
Maria Emilia Appa dos Santos.
Aliee Cardonl.Nunez.
Tatyana dos Santos Magalhães.
Olympia Campos da Luz. .
Eulalia Diniz Ferreira da Silva
Octavia A. Barbosa Bruno.
Maria Thereza Amaral Valle.
Luiz Xavier Pereira Lima.
Rosa Nina de Medeiros.
Maria Antonieta de Navarro.
Carmina Pinto da Fonseca. •
Adelaide Moreira.
Zilda Figueiredo.
Jul'.a dc Faria Albernaz.
Emilia Amélia Lacet.

Capitão Lino Christovão Santiago e Rosa do Rego Medeiros
quem-se.

2" SCB-DIRECTORIA (Viação c saneamento)

Certifi-

Antonio Figueira de Ornellas
extenso.

Declare a importância da conta por

3' SUB-DIRECTORIV (Cai-rls, electricidade c machinas)

Domingos Lopes, Manoel Lopes de Araujo, Antonio José Teixeira Ju-
nior e Alves Teixeira de Souza—Deferidos.

4= SCB-DIRECTORIA (Obras particulares)

Fernandes & C.—Passe-se alvará; Dr. João Vietorio Pareto Junior—
Passe-se alvará; Albelto Stedenant e Dr. Umberto Auletta—Passem-se al-
varas; Fernandes Braga & C.—Indeferido; Emilio Nielsem—Passe-se al-
vara; Maurício da Costa e Olympio de Jesus Moura — Passem-se alvarás;
José Ferreira Pinto da Costa—Deferido, de accordo com a informação; Al-
zira Mello Machado e Augusto de Carvalho—Passem-se alvarás.

Despachos das circumscripções '

1* t-lrciimscripcão :

e a testada pela rua Dr
exigência da lei; Samuel

Sá
Nu-

Directoria Geral de Instrucção Publica, em 10 de Junho de 1913-
eretario geral, ROCHA BASTOS.

-O se-

EDITAL

V D^ordem do Sr. Dr. director geral.-faço publico, • qúe, já está funecio-
• àando-a 2' escola profissional feminina, com sede á rua da Harmon a n, 80,
achando-se aberta a Inscrlpção para a matricula nas aulasj* Q'^Wíí&
ehapéos, colletes, bordados, costuras, dactylographia, desenho, escripturario
mercantil, flores e musica. -ini-r n oo.

Directoria Geral de Instrucgão Publica, em 24 de junho, de 1913-0 se-,

eretario geral, ROCHA BASTOS.

EDITAL

De ordem do Sr. Dr. director geral, faço publico, que, já está funecio-
nando a 1* escola profissional feminina, eom sede á praça Duque, úe w-
Xlás n. 20, achulido-se aberta a inscripção para a matricula nas aulas e olu-
binas de: chapéos, colletes, bordados, costuras, dactylographia, desenhe, es-
cripturação mercantil, flores e. musica. • - -

Directoria Geral do Instrucção Publica, em 24 de junho de 101J—U ae-
cretario geral, ROCHA BASTOS.

EDITAL

Esta directoria convida asSras. adjuntas de 3- classe interinas abaixo
indicadas a virem buscar os titulos que deixarem na 1* -secçau para ie-
gistro :

Alzira Pereira do Souza.
Alzira Pacheco da Silva.

. Anna, líecht Murray.
Alcina Amélia Quadros.• Antonieta Cástariheira.
C.irnielia Augusta da Silva,
ile brantina Meirelles.
Isaura Ferreira Migowski.
Idalina Olympia Fernandes Tavora. '
Idelzuita Gouveia de Campos.
Iracema Machado.
Uva. Silva.
Juc-inlha Cavalcanti Ramalho.
Joanna Pereira Cabral.
Maria Carolina Leitão.
Marieta Oliveira de Carvalho.
Maria Furquim Werneck de Almeida •
Maria de Salles Ferreira Ruas.
Nair de Campos Saraiva.
Rosaliná Caberei. S'¦

Directoria Geral de Instrucção Publica, em 30 de junho de 1913—0 se-
cretario geral, BOCHA BASTOS.

EDITAL

São convidadas a virem a esta directoria retirar os titulos de designa-
o transferencia»as seguintes professoras:

Alexandre F. Mòyses—Declare a esquina
Freire; Francisco Pinto da Silva—Satisfaça a
nes—Compareça; José Joaquim da Silva Borges e Baul Cardoso—Podem
habitar; Rondou Barbosa—Prove o pagamento da mulla; Maria Cândida
Leonarda—Pasíie-so gula; Irmandade da Santa Cruz dos Militares e Latira
de Miranda Saraiva—Passem-se guias.

3" clrt-uniscripcüo :
Brombei-g Hacker & C.—Indeferido; Vaz & Martinez—Juntem Imposto

predial; Simões, Pereira & C.—Passe-se guia; Vasconçellos Castro & C.—
Indeferido; Ramos de Carvalho &. C.—Indiquem aa dimensões que querem
collocar; Club Civil Brazileiro—Dê todas as dimensões da tabulela; Silva &
Castro—Satisfaçam a duvida; Lemos Almeida & C—Passe-se guia. .

4" clrçtiniscripeão :

Ladisláo Cunha & C.—Providenciado; Eduardo de Assis Bandeira—Sa-
tísfaça a exigência; Ernani Torres—Facilite o exame do prédio; José Dias
da Silva Tavares—Satisfaça a exigência; Loureiro & Queiroz—Satisfaçam
a exigência; Zeferino José da Costa—Prove ter tido habitação; José Gonçal-
ves Machado e Henrique Rodrigues Ferreira—Passem-se guias.

5* clrcumscripvão .. .-.

Euclydes Hermes da Fonseca—Compareça;. Nicoláo Salomão—Passe-se
guia; Manoel Joaquim de Miranda—Piisse-se guia; Henrique Çúrlos Oi-tiz—
Satisfaça a exigência; Manoel Joaquim de Mjranda o Companhia Tijuca—
Podem habitar; Companhia Brazileira de lmmo.v.eis e Construcções—Compa-
reça novamente; Miguel Faustino do Monte—Pôde habitar.

6* circumscripção :

Antonio Pinto do Amaral, Jayme Ferreira da Silva, Asseilao dü Ml-
ránda Sá Sobral, Antônio Barbosa fle-Miranda Filho e Joaquim Pereira (Iii
Silva Pinto—Podem habitar; barão do Bananal.—-Passe-se guia; Joaquim de
Assis Vieira—Satisfaça, á exigência; Narciso Francisco Figueira — Pôde ha-
bitár. . ',; ',

7" clrcuiiiseripí-ão .' "

Antonio Hermogeneo Dutra Junior—Junte a certidão que lhe foi for-
necida; lnnocencio da Costa. Souto—Figure na planta a abertura da porta;
Antonio José Pinheiro de Oliveira—Junte o projecto approvado.

5o SUB-DIRECTORIA (Cavta cadastral)

D. Carolina da Conceição Vieira—Compareça para explicações; D. Leo-
ncl—Facilite a marcação; engenheiro Bernardo llibeiro dc Freitas e José
Francisco da Cunha Cruz—Deferidos, de accordo com á Informação.

EDITAL

Revestimento dosíicfuRlós das ruas de Jíossii SViihoru «U: Copacabana ç
Jardim Botânico, a c-imciitó, sobro base liei concreto

ÍNSPEGTDRIA DE MATTAS
A Inspectoria. de Matas e Jardins da

Prefeitura, executou, durante os mezes de
janeiro, fevereiro e março, o seguinte
serviço de plantio e replantio de arvores
nas ruas c praças da cidade do Rio de
Janeiro:

Rua Barão de Ubá, 117 oitys; rua San-
ta Luzia, 97 lygustruns; avenida Subur-
bana, 15 acácias; ao lado da balança da
rua Estacio de Sá, duas acácias; ao lado
da balança da igreja de Santo Christo,
dus acácias.

Foram substituídas, devido a accidents
dc vehiculos, escapaniento do gaz da il-
luniinação, infiltração de água com creo-
lina, etc, levantamento dos passeios para
concertos, na via publica, de rede dc esgo-
tos e dos tubos conduciores da energia
electrica, etc:

Avenida Rio Branco, dois lygustruns ;
rua Silveira Martins'; canto da rua do
Caltetc, dois oitys; praia de Botafogo,
cr.nlo da praia da Saudade, dois ficus
benjamin; rua Visconde Silva, um oity;
praia Vermelha, 12 fiçnl benjamin; rua
das Palmeiras, uma grcvilha; avenida Rio
limito, duas acácias e seis lygustruns;
praça da Republica, um ficus; rua Sena-
dor Dantas, um oity; praça Onze de Ju-
nho, 11111 oity, ma D. Luiza, 12 lygus-
trtms; avenida Beira Mar, 10 ficus ben-
jamin; praça da Republica, cinco oitys;
avenida Marechal Floriano, quatro oitys;
avenida Beira Mar, seis grcvühas; ave-
nida Gomes Freire, dois oitys; avenida
Mem de Sá. qti.átro oitys, e praça Sete
de Março, .19 acácias.

Durante os mezes de abril, maio e ju-
nho. loi feito o plantio nas seguintes
ruas c praças:

Rua Dr. Maia Lacerda, 119 lygustruns;
rua Buarque de Macedo] 67 oitys; rua
Santa Luiza, 10 ficus benjamin; rua Con-
selheiro Pereira da Silva, 93 lygustruns;
rua Moura Brito, $2 oitys, c praça En-
canlado, 50 carrapetas.

Houve replantio nos seguintes pontos
da cidade, onde a grande resaca do mez
dc março tão consideráveis estragos oc-
casionou na arborização do litoral:

Rua Pinheiro, 42 oitys; rua do Catte-
te, 5n oitys; rua Almirante Tamandaré,
32 oitys; (travessa; Tamoyo,, 32 lygus-
truns; avenida Beira Mar, trcrho com-
prehendido entre o Passeio Publico e a
avenida da Ligação, 77 ficus benjamin;
avenida Beira Mar. trecho da praia de
Botafogo. 12 grcvillcãs, quatro sapotas,
C.í ficus i- nove oitys; avenida da Liga-
çfio, seis oitys; ruã -Senador Vergueiro,
dois oitys; praia dà Saudade, 2S ficus
benjamin, rua Gustavo Sampaio, cinco
greviHcás <' t'27 ijipnt-ulieiras; c praça da
Vigia] cinco àim-ndorr.-is.

Foram planliidas, 'portanto. 624 arvo-
res. c rcplantadas 011 . snbsi unidas, 615
arvores, perfazendo um total' de 1.239
exemplares.

i^~*wr*x-?*?^zzzzr*-z:3£rz2?£Z7&a&mm

2 horas, com o preço
talão de deposito de

ção

Idalina Olympia
Nair Paes.

Fernandes Tavora.

Directoria Geral de
cretario geral, ROCHA

lnstrucção Publica, cm 30 de junho de 1913-
BASTOS.

-O se-

EDITAL

0o districto escolar

São convidados para uma reunião na Escola Riachuelo, no dia 15 do cor-
rente, ás 16 Vs horas, todos os professores deste districto (.cathedraticos, ad-
juntos do todas as classes e profesores elementares), para tratar de objecto
de interesse geral do districto escolar.

Districto Federal, em D de julho de 1913—0 Inspector escolar, DR. FA-
BIO LUZ.

2' SECCAO

Expediente do dia 10 de julho de 1913

EDITAL

De ordem do Sr. Dr. director geral, sio convidados o<» srs. proprietários
do* prédios alugados para escolas, abaixo mencionados, a virem ou man-
darem a esta directoria, afim de darem esclarecimentos sobre os respectivo»
ln. movei,*:

Manoel Josó da Fonseca.
Carlota Moreira Braga.
Florcncio e iMaria da Conceição.
José Luiz Fernandes Villela,
Thereza Lopes ííita.
Leonor Francisca de Azevedo Vianna.
Castro Pereira e Silva.

Directoria Geral dc Instrucção Publica, cm 10 de'junho de 1913—0 se-
cretario geral, ROCHA BASTOS.

EDITAL

De ordem do Sr. Dr. director geral, convido o Sr. Manoel José da Fo".
•ecu a comparecer, nesta directoria, afim de receber as chaves do prédio de
sua propriedade, sito á rua Jardim Botânico n. 547, onde
cola mixta do 1" districto, cessando, nesta data, o respectivo aluguel,

Directoria Geral de Instrueçáo, em 3 de abril de
•eral, ROCHA BASTOS.

Estão em concurrencia esses serviços.
Recebem-se propostas, no dia 29 do corrente, ás

por unidade, devendo os Srs. proponentes apresentar
500$000. „ ,. ,„„

No acto da assignátura do contrato provará o concurrente preferido ter
elevado o deposito a 1:000$ e que se acha quite dos impostos municipaes e
federaes, relativos a construetores. .' -

O depo.Mto será feito em moeda corfente 011 apólices, nao sendo tomaua
em consideração a proposta que não satisfizer esta condição.

A Prefeitura reserva-se o direito de não aceitar qualquer das propostas
apresentadas ou annullar .1 presente concurrencia, desde que julgue as pro
postas recebidas inaceitáveis, por n.lo. offerecerem vantagens
quanto a preços ou condições de execução dos trabalhos, nao.
proponentes o direito de ailegar ou reclamar prejuizos,
outra qualquer indemnização.

O contratante, cuja proposta for aceita, que não asslgnar
dentro do prazo de cinco dias, contado da data do aviso para <
' " do, perderá, em favor dos cofres municipaes, a importância do deposito,

Não 6 permittido ao contratante depositar ¦ materiaes ou entulho, resul-
tante das obras, nos passeios das ruas, sob pena de multa do 100$ por dia
ou fracção dc dia em que taes materiaes permanecerem nesses logares, por
menor quantidade que seja. /•' ... r.

As bases para a presente concurrencia : acham-se neste escjMptorio,. a
disposição dos Srs. concurrentes,

tor9p

Marinha.
"Complete o «ello", foi.o despacho

exarado 110 ivwiueriinento de A. Pia-
chio Mai-cju.es £ C.

Esíií nomeado Benedicto Hono-
rio dá. Cruz, pratico da capitania, do
porto desta capital,

Foi indeferido o requerimento
em oue o ex-professor contraindo da
Escola do Aprendizes Marinheiros do
Estacíq do Espirito Santo Ernesto
Martins de rastro, allegándõ haver
prestado serviços do valia á marinha,
pede reconsideração do acto que o
mandou dispensar do referido cargo»

rio, e Leopoldo Henrique Braunor,'da arma de eavallarla, por ter vindo
de S. Paulo, com'transferencia para o
2* regimento de cavallaria, e asplraii-
te Gabriel Paiva da Luz, por ter sido
nomeado auxiliar dos trabalhos do
grande estado-maior do exercito.

—¦ O tribunal do jury requisitou a
apresentação do Io sargento Antonio
Bezerra de Mello, para o dia 12 do
corrente, ao meio-dia, aquelle tribu-
nal.

Pelo quartel-general da 9" re-
gião foi mandado incluir em um dos
corpos da brigada mixta, o 2o sargen-
to Carlos do Amaral, que se acha
addido ao 3" regimento de infanteria.

Foi indeferido o requerimento
em que o 2° sargento addido á 1*
companhia de metralhadoras, José
Barbosa Cordeiro, solicitava permis-
são para servir addido, visto faltar-
lhe apenas (JO dias, para terminar o
tempo de serviço.

Foram transferidos: do 1° regi-
mento tle artilheria montada para o
2o batalhão de artilheria de posição,
ficando rebaixado do posto, caso não
encontre vagi, o 2" sargento inten-
dente Antônio Gonçalves Cardoso, e
para a 13a região, o soldado do 1"
regimento de artilheria Manoel Es-
piudola dos Sanlos.

Foram concedidos seis mezes de
licença, para tratar de seus interesses,
ao continuo da direcção de contabili-
dade da guerra, Arthur Américo de
Oliveira, de accordo com o disposto
no art. 1", n. 2, § 1° da lei n. 2.756,
dc 10 de janeiro de 1913.•— Foram incluídas na 9a região,
por conveniência do serviço, as 50
praças que so acham no mor.ro da
Conceição, e que constituem o ultimo
contingente vindo a 4 do corrente da
ti" região, conforme a relação nomi-
nal enviada ao departamento da guer-
ri'..

Apresentou-se hontem ao depar-
tamento da guerra, o soldado do 55°
batalhão de caçadores Quintino dos
Santos Saraiva, que passou a servir
como ordenança dessa repartlçio.

O Sr. ministro dirigiu aviso ao
departamento da administração, au-
ementando de mais 10:000$ o quantl-
tativo fixado para a massa de forra-
gem e ferragem dos animaes perten-
eentes ao 2" regimento de artilheria.

Serviço para hoje:
Superior de dia á- guarnição, o ça-

pitão Balduiiiu do Couto Ramos;
•A brigada estratégica dá o. offi-

ciai para dia ao quartel-general da 9'
região, pal.rtilhas, serviço txtraordlna-
rio, guardas do ministério da guer-
ra e hospital central;

Auxiliar do official de dia, o au-
xilkir cio esçripia Barbosa;,

Dia ao posto riíedicò dà direcção de
saude, o Dr. Álvaro Cerqueira.;

\ Irii-ida mista dá o olTileal para
rond.i cie viâilti, a guarda do palácio
do. Catolé, e palrulti-is para as estai-
ções de Madureira e D. Clara.

Uniforme, 5".

ftuarda nacional
Serviço para hoje:
Dia ao quartel-general, o capitão

Antônio Távòiara;
Rondam, dois officiaes, sendo um

do 7" Ijáialhãc de' Infanteria e outro
do 1" r«. iMinenlo de artilheria de cam-
panha;

Orcleiis li o quartel-general, um cn-
bo de esc uadiL do 19" batalhão de in-
fa nl cria'

A-; •.'( d.-n-iiiças serão dadas pelo 7°
• bãiiilüiã-í de infanteria e do l.u.regi-
meniii de a.viMheria de campanha.

Cnlf.-rii e, 3».

Guerra

Brigada policial.
Serviço para hoje:
Superior de dia, o major João Li-

siilflclentcs,
ibendo aos

lucros üLssàritiis ou

o contraio,
fcSSe fim pu-

Foi hontem designado, de accordo
com a ".alinea" 1 do 'art. 75- do regu-
lamento interno; dò departamento da
ptierra, para servir por 11111 mez no
I' esquadrão de trem. .0 medico ad-
junto Dr. João Antônio de i'a.rvi"lho
Lf ile, que serve no posto medico da

; divisão do saude p para
1 risse posto o medico Di-
j Santos Marques Junior.

— Segue; boje p-.u-a o

snhstítuil-o
. João dos

Estado
Amazon.is, anni de continuar

Directoria (Jeral de Obras e Viação, em 10 ãe. julho de 1913—0 chefe

horas, 'com o pí'f-Çn
o' talão de deposito

do escriptorio, JOAQUIM PEREIRA DU! SjOUZA CALHAS.

EDITAL ; .Y'':

Coustruceáb de uma ponte sobre o rio Jacaré; na rua Lino Teixeira

Está em concurrencia esse serviço.
Recebem-se propostas, no dia 22 do corrente, fts

por unidade, devendo os Srs. proponentes apresentar
de 300*000. ¦ -,''- ... . ,.

Xo acto da nssignatur-r do contrato, provará o conetil-renle pr.-fe: itlo 101
elevado o deposito a 2:000$ e que sc acha quite dos impostos municipaes c
federaes, relativos a construetores.

O deposito será rcftò ern moeda corrente on npolicçs, nao sendo liimaua
em consideração a proposta que não satisfizer esta cir.dição.

A Prefeitura reserva-se o direito de não aceitar 'qualquer dus propôs-
tas apresentadas ou annullar a presente concurrencia, desde quo IuIku? a'
propostas recebidas Inaceitáveis, por não offcn-cere.-v. vantagens siiflieieiitcs
quanto a preços ou condições de execução dos trabalhos, não cabendo aos
proponentes o direito de aliegar ou reclamar prejuízos, lucros cessantes ou
qualquer outra Indemnização.

Não e permittido au contratante depositar materiaes ou entulho resui-
tante das obras nos passeios das ruas, sob pena de multa le 100r? poi dia
oú fracção de dia em que taes materiaes permanei '-rem nesses logares, por
menor quantidade que seja. „i„„,,>

O concurrente, cuja proposta for aceita, que nao asslgnar o contraio
dentro do prazo de cinco dias, contado da data do aviso para esse .rim pu-
blicado, perderá, em favor dos cofres municipaes, a inipoilaneia do depo-
sito.

As bases para a presente concurrencia aeham-se neste
disposição dos Srs. proponentes.

Directoria Geral de Obras e Viação, em 7 de julho de
chefe do escriptorio, BASILIO TE1XK1KA GARCIA;

EDITAL

Construirão dc um prédio para a aircncla d» (lavra; 1111 111:1 Jiii'dlm Botânico,
esquina da rua Angélica

funcclonou a b' cs-
íel

1913—õ secretariei

escriptorio, a

1913 — Pelo

2 horas, com o preço
tal";o do deposito de

proferido ter
dos impostos

EDITAL

escola profissional feminina

E' convidada
Harmonia n. SO,

a comparecer no edificio da escola profissional, á rua da
a alumna dessa escola D. Leonidia Ribeiro Teixeira, com

a máxima urge-ncia. ,
2* esc-ola profissional feminina

BENEVENUTA RIBEIRO.

!>ndo tomada 1

em 10 de julho de 1913—A directora,

rs
ção.

Directoria Geral do Patrimônio

Expediente do dia 10 dc julho dc 1013

Despachos do Sr. Prefeito :

Transferencias de dominio utll :

Elvira Nouguet da Fonseca Bastos Deferido, nos termos da informa

Deferido,
logroinuro publico, sem

obrigando-.-
mus para a

e a respei-
Municipal!-

Antonio Joaquim Rodrigues Marques
tar o novo alinhamento do
dáde, quando tiver de reconstrui

Catharina Labanca—Deferido, obrlgando-se o comprador a respeitar c
novo alinhamento da rua de SanfAnna, quando tiver de reconstruir;

Eduardo Parobé Clioiin e outros, Glyceria Wanderley Ferreira Campos
Companhia Cervejaria Brahma, Rosa Leopoldina Guimarães-, Francisco Ce-
sar Jtilli de Barros, .losi*- de Gouveia Mendonça.
lahcz, Manoel Per> ira lieis, Octavio Mendes de
Carlos ela Rocha Fragoso—Deferidos.

Leonor Martins
Oliveira Castro

Cosia Mi-
e Antoniu

Cartas dc afora me nto:

Mnrcclla Jofephina Soares Fi"*':--ard, MaXlm'.jlO Pinto de Fi|
ne.slí» Onai-alves dc Siqueira, Antônio de Barros Raninlho Ortig

' 
Alcântara Bcpjuú e outro, Joaquim Augusto de Oliveira. Dluií
Antônio l'i.ii.-i'iiis cie Freitas, Antônio Nunes Ineuo do Pradt
mes d"- Santos, Maria Wintrlck da posta l«'*.nioadeí1 Celestí Avlla
Vitoria Deliia, Mariu Isnuciu Carneiro o Guilhermina C0.1 .n vo Guinle—-De-
feridos.

ruelredo, Er-
r.o, Pedro de
José Simões,

. Arthur Go-
Gomes,

1)'. P

Ia II-cri
ti.-, lo

•s rio Sr. Director Geral

Gonçalves-
!.:eoii—Junte

-Certifique-se em termos o que
a ti estado, na fOrma da lei.

constar.

Está em concurrencia esse serviço.
Recebem-se propostas, no elin 21 do corrente, Ss

por unidade, devendo os Srs. proponentes apresentar
500$000.

No acto da assignátura do contrato provará o concurrente
elevado o deposito a 2:00,0$ e bem assim quo so acha quito
municipaes e federaes relativos a construetores.

O deposito será feito em moeda corrente eu apólices. iu-o
em consideração a proposta que não satisfizer esta condição. .

A Prefeitura reserva-se o direito de não tiçeltur qualquer das propôs.as
apresentadas ou annullar a presente e-onciiir.iicia, desde que julgue ns pro-
postas recebidas inaceitáveis, por não pfferoçeyeni vi'• alugas ¦s.uíficienU-s,
quanto a preços ou condie»"ies de execução dos trabalhes, itãd cabendo aos
proponentes o direito de aliegar ou reclamar prejuízos, lúcios cessantes ou
qualquer outra indemnização.

Não (¦ permittido ao contratante depositar materiaes ou entulho, r.estil-
tanto dás obras, nos passeios das ruas, sob pena de multa de 100? por o,a
011 fracção de dia em que taes materiaes permanecerem nesses logares; por
menor quantidade que seja.

O concurrente, cuja proposta for aceila, que não asslgnar o contrato
dentro do prazo de cinco dias, contado da data do aviso para esse fim publi-
cado, perderá, em favor dos cofres municipaes, a inipoilaneia. do depo-
sito. .

As bases para a presente concurrencia, bem como o modelo-pelo quai
elevem ser redigidas as propostas, acham-.-c neste (•«¦crlptoriò á disposição
dos Srs. concurrentes.

Directoria Geral de Obras e Viação, em 7 de julho dê 1913 — Pelo
chefe do escriptorio, BASlLlu TEIXEIRA GARCIA.

Directoria Geral de Hygiene e Assistência Publica

trabalhos de lhuii"S entre Matto
Grosso e aeiiulle Estado, o coronel
chefe dn-<_*t*õnirhlss5o coronel Felinto
Alcino Bi-ng.-t 1 'avaloanti'.

Sejgiio também o coronel medico
Anlonio de Fi-.aupò Lobo, <|uo faz par-
te da mesma eommissão'.

— Fqrnhi Inspece-ionados de sau-
dc, nesla capital, a 2 dc corrente, os
seguinlef- officiaes. tenente-eorrinel do
5" r.egimeiito rir .".'.-lillurla. montada
José Maria ele .Mesquita', 1"" tenentes
dó ;'," regimento de cavallaria Miner-
¦i ino Cornos dt. (.'íosta é pllài-maceutl-
en Carlos Comi-s de So\i'/.a Cruz Fi-

I líló.tcndo sido o primeiro julgado pre
cisar ile 00 dias. o sçgliriçlq de 30 e o

I terceiro ele «ío.
1 — Pela di'. isão rie saude deverá
|--er iiispi.-ecioníido. o eapitão Antônio' .Miii-oira dc .Sfiir/.a Junior, do G" rc-
gimentò de intanlxria., 

'que 
hontem

,sb."..'apréseplQU an departamento da
I F.-iervu, por haver concluido a lie.cn-

I i.-.i em cujo gozo síè achava paia seu
: tratamento do .saude. .
! — O Sr. ministro, por despacho de
¦ limitem datado, ..deferiu o requeri-
iiunlo em nue o capilão Manoel Hon-

i riiiue da Silva, nolieitaii;. permissão1 para. hò Estado 'ela. Parahyba, go:
j zar os 90 dias de licença qúe i.lhe
! foram arliilrado!- pela junta medica
! milítár, dóe-.ido o petleiòiiái-ld ue-
,-larar 0111 iiuc localldàdo do F.stado
-,ai gozar a licença.

—• O major Lino Carneiro da Fon-
I tmiia., 'jue sç acha e.iíi transito nesta |•,-,1,-i.rn-i'. ãci.aprrsciitou parle de doente.]
I __ pçio e'nmniãndó elo rrii" batalhão ,
Ide eàçádoreii Í'oi rêmòttldá á hutpri-

d.-ide competente a fé de officio do;
• 1.pilão Fábio Fabrizzi, afim ele quo :
lhe seja cond.édidli a medalha 111 lll-"ivie 

tem direito. '
r.eouei-i 11 ao Sr. ministro ela

ll-.or coiltícaçãó lio alma-
Itõnso P0111-

Qfficlál de dia á brigada, o capi-
túu Silva Campos;

Medico de dia ao hospital, o tenente
Dr. Mirabçau;

JMedieo de promptidão, o Dr. Loba-
to Ayres:

Interno de dia, o alferes honora-
rio Manhães Filho; ^ .

Dia á pharniacia, o aderes phar-
maceutico Aguiar Correia e o pratico
Pires de Oliveira;

Ronda de visita, o tenente Joao
Callado;

Ronda ás patrulhas, o sargento-
quni-tel-mesti-c Oliveira Guimarães e
nove inferiores;

Ronda no 4o districto', o alferes Ca-
valcante e um inferior;

Promptidão permanente, no 4* ba-
talhão, n alferes Pereira Junior, e no
rc-rimonlo de cavallaria, o alferes Ma-
rio Miu-tins;

Guardas: na Caixa da Amortização,
o alferes lldefonso Coimbra; na Cai li
ele Conversão, o alferes Mellu e Sil-
va; no Tliesouro, o alferes Veríssimo
Nogueira, >' nn Casa da Moeda, o al-
feres Fonlciura Myssem:

E-lario-maior. nos "corpos.: no 1"
batalhão, o capitão C.eufrè dc Proen-
ça; lio 2", o alteres Alexandre dos
Sanlos; 110 3". o alteres-S.iiita Barba-
ra; no ¦!", o alferes Silva Telles; tio ii",
o capilão Santos Cunha', nn reiílnienio
de envãlláriii, 6 imiéiité Edmundo I'a-
raiihos, é no corpo de Si rviços auxi-
lia.res, o tenonlò Herminio Muller.

Unifòrjiiè, 3'-, com poiajiíás pretas.

A^iOC'ACÕL6
Centro dos Mariiiot-istas.

Hoje.
sembléa

us liortis i!.'i i-.oii-.-, liavera
ié.ral oíduiuria, p.nli ouvir o

recer ria ooiinni.-it.au de r*«uni.c dc
c eleição do iiOYP consí-llio adininistruiivo
c deli .çados.

as-
par

COlitliS

ar

Centro AliígutiiiV).

Ifojc íiavcrá srsião ürdiriiirih do
sellio aíimiíiisrralivo, iii lioras do
tiiinc.

im
píii

as
as

RELAQAO DAS AMOSTRAS D
CTORTA SANITÁRIA DO <
LACTICINIOS.

LETTE CQNDEMNADA!
VMMKRCIO DU LKITl-:

; PELA INSPE-
i-: PRODUCTOS

José Firmino Borges, rua da Passagem n. 27; José Loureiro, rua da
Passa.eein n. l'J7; José Marques, rua Santa Clara n. 7:'; Francisco da Silva,
rua Nossa Senhora dé Copacabana n. 544; Domingos Amhrosiq, rua Nossa
Senhora d.e Copacabana n. ^50; proprietário do espabülo da rua Tonelelfós
n. 240; Arthur da Silva, praça Mnlvlno Reis n. ii- Pacheco & Irmão, rua
Barata Ribeiro n. 317: Manuel Silveira Lindo, rua Quatro da Dezembro nu-
riiero .r'«': Franelsco Martins Coelho, rua Nossa Senhora de Copacabana nu-
mero 1.038.; Francisco Cardoso Gomes, rua Real Grandeza n. 143; João
G, Valladáo, rua Delphlm 11. 39; Cúe i-o & Souza, rua Iteal Grandeza n. 110;
Vinhas íi Marquez, rua VoiUntarlns rio Pátria n. 27B; Manoel Mesquita; rua
S. Juâo llaptlsta n. 13; Lima Teixeira, rea Voluntários da Pátria n. IR;
Francisco Martin:-, rua Cardoso Junior 11. SSí. M. Rogado, rua Araujo Gon-
din 11. 3(i, e Fernandes & limão, rua das Laranjeiras n. 107.

Realizaram-se -1 n visitas a cstabulos. Foram expedidas 30 lntlmaçOes a
estabulos. Foram visitadas 20 depósitos de leite.

} úerra 1111
nácli mllíUii* o capitão
1 iiiu da Rocha Moíeira.

— O Sr. ministro db guerra decla,-
ma quo coiícede duas pasutigens de

• - claKSO, Itla e volta, desta capilal
ã PáTá,)r>-ba elo Nenle. ao capitão Ma

íel lienilijiie da. Silva o sua esposa,
désci-mto na 1'órnia ila lei.
O Sr. ministro da guerra, em avi-

su de hon lem, mandou trancar
íualrieiilas eom que freqüentam
i-rilES da Esüèílà Militar, iia asiiirantes

[Misuocl Citníifdo Feniandes e Adal-
;' |ier«" da lloi-ha ?.ioreii"i. i-i.ilifo.-nie
I pediram.Ainda o Si-, ministro concedeu
i uma ouira iiassagi-m de 1" classe, des-
i ia eiuae-c S de Florianópolis; para
; uma pesL-òa da família do aspirante
'¦ Teléinsico de Paula RodrigúeSi me?
! dianle desconto, dentro do aetual
I exercicio".• ._ q Sr. ministro, po.v aviso 11. fil7,
1 de ante-hon(em datado; mandou eles-
j lic-.r da 13scòJa Militar, o a.lürhhp as-

pirante Ayrtòri Playsant, sendo pré-
ei T.-.i-nie trancada a matricula com
que freqüenta as aulas da referida es-
cola.

O juiz da 1-1 vara tle orphãos
r. t-.'--,.':-M liéénça ao menor Genesio
Gemes de Mello pa.ra verificar praça
cm uni dos corpos do exercito.

Apiesenturam-je aple-honlein
ao departamento da guerra, os se-
guintes oficiaos; tenente-coronel João
Caetano de Fàrla Albiiqucrciue, do
quadro supplementar, por ter de se-
guir para a 7'1 região, á disposição do
respectivo Inspector; majores Maxl-
mi.ann José Martins, rio 2" batalhão
de engenharia, por ter vindo da 2a
regluo, e medico Dr. Joaquim Men-
dor.ça Sodré, por ter assumido, inte-
rinamente, a viée-direetoi-la do hos-
pitai central; 1°" tenentes Francisco
S.ilerno Moreira, José Lourdes Gui-
rnarfies Padilha, Ignacio A. Guima-
rães Junlcr 1. Pedro Innocencl ele (!)i-
veira, todos da arma de infanteria,
por terem, o primeiro de seguir a re-
unir-se a seu corpo; o segundo e ter-
eeiro, sido promovidos; e o ultimo, de
seguir para o Amazona: em dlllgcn-
cia; 2"" tenentes Sebastião Pinto ele-
Carvalho, da arma ile Infanter!»'. por
ter entrado para o quadro oxdlna-

União dos Kstiwtdores.

Reune-se liojti; ás - horiis da
ásséuililcii geral, cin continuação
do corrente, exclusivamente- para
os noeos eslatulo-..

con-
cos-

noite, a
d.i dc 6
discutir

Viilftí.' elos Çilll-ilCiíeJS.

Amanhã, ás 7 horas da noite, haverá
¦ssãü. extraordinária..

mWÊmmWBm
1 -nir-Éi— "*"*"' *"'

TCKI''
.TocKcv Clull.

CORRIDA DE 11 DO CORRENTE

Para
essa so-
ra, LL
limitem

a corrida extraordinária que
iiedalií realizará segunda-fei-
no 1'i.iiin Klürninènse, ficou
organizado o
;.0lisl,ilile (IO.-:

ulnte pro-
ie pareôsgramma

abaixo:"Ypiranga" — l;i»00 metros—Pre-
mio: 1;S'0Ü$ — Vaya, Tiivo Cué, Togo,
iptncma, Gieiieiiu. Flor de Lli*., Ci-
cerei e Florele."S. Frarii-lseo Xavier''—1 700 me-
f,.oS — Premio: 1:8,00$—Mogy-Guas-
sé, Thariliauser cXrOphir, Thoêde.
Cuiuiiú o Cmímlíiii."Prado Fliuriiiiense" — 1.660 me-
tt-Ofl -- Premio: 1:SOO$000.

1* turma — T/ar, Volüge. Natlo-
nal, Hl-Hós, llrlilge, Vene/.a e Ben.

"Prado Fluminense" —- l.li'50 me-
tros — Premio: 1:8005000.

2" turma — Nino, Néro, Dirce.
St. Sabi'-. Illimuytá; .Jupyni. e So-
berbo."Velocidade." — 1 200 metros —
Premio- l:SO0$ — Dllemma, Genebra,
Iliiieliina, Princeza do Sul. Amazone,
Bomination, Cnímaii e rrinccza.

"Estrada de Perro Central do Bra-
v-il" — l.CãO metros — Premio:
1S00$ — Vermouth. Carelli. Ornalus,
Camponeza, Vanguarda,E-ipadas,'lhe-
rezo polis e Boheme."Quatorze de Julho — l!>00 nie-
iroc  Premia: i-:5<i0í — Hudson
Lowe. Handolera, C.vllfne, Caiuzo e
Loiindon.

Diversas.

Trabalhou a distancia de 1.200 me-
tros.eom 34 kilos em Sü seçundos, a
potranca True lleart, da IScurlé Paris.

Acha-se um pouco sentida da
palheta a égua Vanguarda.

Tem agradado o fra balho da
égua Boheme, do stud Lyrico.

Chegaram ante-hontem, pelo"Hollandia" os animaes, Via Libre,
z, quatro annos, Republi :a Argen-
tina, por Napoleon e Armonia, ¦. e
Ciichulain, cast., tres annos, Ingla-
terra, por Lady Fltztràvèr e Fitz-
travei'.

O primeiro vem destinado ao stud
Oriental, e o ultimo ao Sr. Augusto
Ccrdovil.

A bordo do mesmo vapor chegou o ,"entraineur" Felippe Saul, que vem. .
exercer a sua profissão nesta capital.

Tem trabalhado em boas condi-
ções o cavallo Vermouth.

Não anda em muito boas con-
diçfies o ^avalio Le'-d Bel.voir, do
stud Campo Alegre.

Tem' galopado em boas condi-
ções a distancia do grande premio"Dezeseis de Julho" o cavallo Jalui,
que terft domingo a monla de Lou-
renço Junior. II

Os chronlstas sportivos concur-
rentes au concurso da taça «•»k*«-«»,
deverão enviar as suas listas de pai-
pites até ãs 7 horas da noite de hoje.
Para os retardarios haverá mais 1-3
minutos tle tolerância.

Os prognósticos para a corrida ex-
traordinaria de segunda-feira, serão
recebidos nesse mesmo dia, até ás 10
horas da manhã.

.Mancou ante-hontem, o cavallo
Girondino.

Nâo anda em muito boas condi-
ções o potro Amazdn que tem re-
jeitado a ração.

Começou a ser movido o ca-
vallo Gaúcho, do Sr. Antonio Dantas
Junior.

Ha fundadas esperanças na vi-
ctoria do cavallo Bayardo, da Ecurie
Paris, que lém trabalhado em ¦ opll-
mas condições, na pista do Jockey
Club.

Foram hontem a raia do Jo-
cleey Club os dois pensionistas do
•'entraineur" Américo do Azevedo,
Dejazet e Evohe?! ¦ :. ';..

Na brilhante recepção c.ue bon-
tem tiveram os "foot-ballers" portu- 

'

guezes, o Centro dòs ChronistaS Spor-
tivos, foi representado pelo seu pie-
sidente-e dois secretários.

-- Trabalhou hontem em optimas
condições o potro living, da Ecurie .
Paris.

A potranca Bally-Warney, não
tem fornecido boas provas; serA, o
s;u piloto na corrida de domingo o
jockey A. Gihbons.

Apresentou-se sentida dos qtiar- '. •
tos a égua Lady Rackel.

Domingos Ferreira montará ' o
cavallo Last Fox, «ino anda ern boas
condieõís.

St. Sabié anda ern regulares
coiuliçeies e será dirigido na corrida
dc domingo próximo por Claudionor \
Tavares.• — e> cavallo Botafogo tem traba-
llmdo ao lado do manhoso National,
a sua ultima, prova nãu agradou.

Andam em boas condições d»
"eiitraine.iiient" os animaes Ophir,
Milord, Jequiluia e Laraiijinha.

liandulera será pilotada na cor- .
rida de domingo pelo joelccy Zamilli,
que a lem trabalhado.

Foi atac-ariu de lortes eólicas, na
noite de quarta-feira ultima, o- ca-
vallo lloubigant, de propriedade do
estimado turfmau Dr. Antônio Leilo
de Castro e entregue aos cuidados do
jockey e "entraineur" Claudlonpr Tá-
vares.

Tem trabalhado em boas con-
dições o cavallo Phariseu.

O Sr. Luiz Alves ete Almeida,
presidente do Jockey Club Paulistano,
pretende assistir • as corridas de do-
mingo, no Prado Fluminense.

¦— Acha-se ligeiramente sentldo.de
um dos cascos o cavallo Ploran, do
general Pinheiro Machado.

Tem trabalhado em regulares
condições, o cavallo Thuedc.

•— Consta que não tomará parle
no grande premio "Dezeseis de Ju-
lho", o cavallo Ornalus, do stlid
Campo Alegre.

Falava-se hontem que será Do-
mingos Ferreira o piloto da égua Ara-
guaya, no grande premio " Dezeseis
do Julho".

CORRESPONDÊNCIA
R. lí. — Levantou cm prêmios 110

Jockey Club (1911) 40:7ú0$000.

A missão sportiva poi-iugue/a.
No paquete "Drlna" chegou hon-

tem a missão sportiva portugueza, que
viin visilar o llriizil, iniciando'rela-
ções fraternaes com o.s briosos rapa-
zes, que aqui trabalham patriótica-
mente pela cultura physica dos nossos
pálriclos.

A' hora marcada para a chegada
do navio, Já estavam no local do des-
embarque grande numero de sports-
men" e representantes de diversas so-
ciedaeles.

O paquete inglez, que os conduziu,
cheguu ás ti horas da manhã, tendo
ido uu seu encontro uma flotiiha, con-
duzindu em diversas embarcações ofl
representantes de quasi iodos os clubs
sporlivos desta capital, que acompa-
nharani o "Drina" até o cães do porto. .

Ahi foi escolhida uma commissão,
composta, elo presidente do Foot-Hall
Club Üiilafogo, Dr. Palmeira, Dr.
Altiisio Heyne e outreis, tendo o
Dr. Reyner, em enthuslastica saúda-
f-ilo, ouihpiimoiitudo os syrnpathlcos
"foot-ballers" lusitanos, dando-lhes as
boas vindas e fazendo votos para quo
essa temporada venha e-sueltiir ainda
níais os laços de amisade entre os
dois povos, .ia, bem Irmanados, e eiue
tiqüe no coração daquelles que tive-
rem oecãsiSn de compartilhar dos fes-
lejos que lhes preparam, um merecido
affeeto e uma justa e grala saudade,*,
o Ur. lOd. líodiigues, em eloqüentes
phrases, agradeceu todas essas mani-
fostaçóes de syrnpulhia.

Findas essas demonstrações de
apreço, todos, em automóveis, que
formaram enorme prestlto, dirigiram-
se imii passeio até o Leme, voltando
depois para u hotel Avenida, ondo
foram instalados us nossos vlsllaa-
tos.

Após algum ilcscansu, os "sport-
smen" porttiguezes visitaram o cam-
po do llotafiign Fout-Ball Club, us
reducçoes dos jornaes e -x embaixada
portugueza.

A' noite assistiram ao espectaculo,
no theatro Carlos Gomes.

A missão sporlivu portugueza, 6
composta dos Srs.:

Dr. Alfredo Duarte Rodrigues, dl-
rector intellectual e geral da missão;

Eduardo Luiz Pinto Hasto (hiena-
ger), chefe do protocollo, accumiilan-
elo as funeções de secretario;

Cosme Òamiâo, "captain" da '-equi-
pe", de "foot-ball";

Jogadores: Antonio Slromp, Henrl-
que Costa, .iayme Cadct, Carlos Ilu-
mem de Figueiredo, Arthur José Po-
reira, Luiz Vieira, Carlos Sobral, João
Pentes, Antônio Rosa Rodrigues, Au-
gusto Paiva Simões, Amadeu Cruz,
Boavenlura Bello, Francisco Streunp
e Cândido Uosa Rodrigues.

Os "matchs" serão jogados nos se-
guintes dias:

Dia 13. "equipe" formada exelusi-
vãmente do inglezes, residentes no
Rio, contra o "team" portuguez; ("a
14, "scratch" formado com jogadu-
res da nossa Liga Metropolitana, ocm-
tra o "scratch" portuguez, dia 17,

ido por jogadores ex'-
brazileiros contra o

20, "teamV*í'

o ser
"team", forma
cluslveniontc"team" portuguez, e. dia .-¦-,,.
do Botafogo Foot-Ball Club, contra á
"equipe" portugueza. Iodos os
"matchs" serão Jogados nu campo da
rua General Severlano.

\s entiadas estão sendo vendidas
(.„l'-r-ivaiiiente, para os quatro
"matchs".

O LOPES
10' que/h dá a fortuna mais rápida

nas loterias e offerece maiores van-
lagens ao publico.
Run do Ouvidor. 151 c Quitanda, 70

(Canto da do Ouvidor)
Filial :

líua ilu Rosário 11. 20. S. Paulo
Aceita qualquer ajuste sobre corridas
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NOTICIAS DIVERSAS

Pagam-se .l,-*jp.__ amanhã, na Caixade
Ai_(irliz_çãoo_f>s!,.jiiros de apólices da le-
tra J e no dia i's a letra L.

Assembléas geraes.
Reuniões convocadas
Fiação e Tecidos Maracanã, a 1 hora

de 15, para reforma dos estatutos.
—Companhia Luz Stearica, a 1 hora de

15, para contas e eleições.' —Trajano de Medeiros, __ 1 hora de Í5>
para contas c eleições.

—Centros Pastoris, a -1 hora de 19,
para tratar de unia proposta.—-E. I-'. Noroeste do Brazil, ás 2 ho-
ras de 20, para tratar de assumptos ur-
gentes.—E. F. Sul-Espirito Santo, a 1 hora
de'25, para reforma dos estatutos.

PAGAMENTOS DECLARADOS

Juros.

Apólices do Estado de Minas, desde já.
—Ap. do Rio Grande, desde já, no Ban-

co da Provincia.
—Ap. da Camara Municipal de Petro-

polis, desde já, 110 Banco Commercial, os
juros vencidos e o capital das apólices
sorteadas;

—Companliia Industrial Campista, ate
15. os juros semestraes de suas deben
tures.

—Comp. Materiaes de Con«.trucçao, os
juros das debentures, coupon n. 3, des*
ae já.—Comp. Antarctica Paulista, de 10 em
diante, o 1° coupon de seu empréstimo c
troca das cautelas.

—Companhia Fiat Lux, desde já, os ju-
ros ile suas debcntures.

—Companhia Cervejaria Brahma, des-
de já, os juros de suas debcntures.

—Companhia Vulcano, os juros do tri-
mestre findo.

—Fabrica de Sedas Santas Helena, o
6" coupon semestral, desde já.

—A. Jannuzzi Filhos Sf C, os jurqs
do semestre findo.

—Companhia Docas de Santos, desde
já, os juros das debe-ntures.

—Companhia Usinas Nacionaes, desde
já, os juros vencidos.

—Companliia dé Tecidos dc Lã Donna
Anna. desde já.

—Nacional de Tecidos dc Juta, desde
já, os juros das debentures.

—Companhia Industrial de Valença,
desde já, os juros vencidos.

—Jornal do Commercio, os juros, des-
de já.—Tecidos Progresso Industrial, desde
já, os juros vencidos.

—Companhia Edificadora, a partir
. de 7, os juros das debentures.

—Irmandade de S. Benedicto, de 16
em diante, os juros dos consolidados.

—Companhia ilanseatica, desde já, os
juros vencidos.

—Ap. da Camara Municipal de Alfens,
desde já, os juros dc i;o|o.

—Brazileira de Lacticinios, os juros
das debentures, a partir dc iS.

—Companhia Industrial dc Cellulose, o
ii" coupon de suas debcntures, da 1* se-
rie.

—Conipanhia Centros Pastoris, os ju-
ros vencidos e os titulos sorteados.

—Viação e Construcção, o dividendo de
I2o|o, ou 12$ por acção .

—S. Luiz a Caxias, o dividendo de
15 o|o. ou 15$ por acção.

—Companhia de Seguros Previdente, a
parlir de 9. o -.." dividendo.

—Paulo Zsi_.inond.yi os juros vencidos.
—Força e Luz de Palmyra, os juros dc

suas debentures, de 20 em diante.
—Companhia Brazileira dc Lacticinios,

a partir dc 18, os juros semestraes.

Dividendos.

The R. T. Light and Power, desde
já, o dividendo de 6o|o, ou i$oso por
acção.

—E. F. Leopoldina, desde já, o divi-
dendo de 4 o|o, 011 oito schillings, por
acçiio ao cambio de 16 31.-?__, correspon-
dente a 5$6i 7 de nossa moeda.

—Companhia Docas de Santos, o 4'*
l dividendo, desde já.—Companhia Usinas Nacionaes, desde

já, o dividendo cie 8$ por acção.
—Conipanhia de Tecidos Confiança

Industrial, o 48" dividendo, desde já.—Seguros União dos Proprietários, o
37° dividendo, _e 5$ por acção, a par-
tir dc 15.

—Seguros Integridade, o 77° dividen-
do, desde já.—Seguros Garantia, desde já, o divi-
dendo de 10$ por acção.

—Seguros Confiança, o 79° dividendo,
a partir de 12.

—Companhia de Ácidos, o dividendo
de m o!o, desde já.—Ranço de Credito Real c Industrial,
o dividendo de suas acções.

—Banco Mercantil, o 6" dividendo dc
12 o|o, desde já.—Banco do Comniercio, o 76" dividen-
do de i;$ por acção, a partir de 15.

a—Seguros União dos Varejistas, o di-
videndo de 6$ por acção, de 15 em diante.

—Seguros Argos Fluminense, o 11 .(.** di-
videndo de 30$ ,por acção desde já.—Conipanhia Predial c de Saneamento,
o dividendo, desde já.

—-Companhia Morro da Mina, o 19o
dividendo, desde já.—Banco da Lavoura, o 48o dividendo,
de 8$, até 12 do corrente.

—Tecidos Corcovado, o 34° dividendo
do i* semestre.

—Ranço do Rrazil, o dividendo dc 10?
por acção, de 21 ein diante.

CAIXA DB CONVEBSXO

MERCADO MONETÁRIO

Cambio.

Ess. mercado continuava ainda hontem seu.«ltcra.;S,> rlslrel, tendo fiiheclihisdo regular-nintiii. sustentado, com nlfituilfl procu i. a paru rc*mossas c sem letras nartlculnreii olTorccidas.
ü llntioii do Brai.ll fornecia leiras para aa duasmalas mnis próximos a 10 .1|a*_ il. o os estran*

Bi-lfoft 11 lü 1|;I2 e 1« l|lfi a., toilos eom til-iilu.ra puni o papel ..articular a Ili ÍIS d„ ma?t*eni vendedores densas letras.
Nessas eon.lii.-oes o mercado permaneceu un.tunlo aetlvo, derldo o moriinento de procura quelinyia para o bancário, lendo o Banco do BrasilnrflvHdo a. tabelas officiaes de 10 1 :i2 e

.5 i\:i'i 4* e os estrangeiros as de 10, to _|32 eiu 111 f> d.

Tabelas de bancos.

BANCOS EST___N._I__._03

T1XA3 EXTBEMÁSPraças:
Londres (por pence)....Paris (po- franco)
Hamburgo (pur marco)..

rraçttB:
Iomlres (por pence)1'arls (por franco)
Hamburgo (pnr marco)..
Itália (por lira)
Portugal (r.ia forte)....
1'rov. portuguesas (Idem)Hespanha (por pcsela)...Nora York (por dollar)..
Áustria Ipor pence)Turquia (por pence)Rio ila Prata:
Argentina (por peso)..,,Urugna.T (por peso)

_-lir.-i__.i-
Café (por franco)

OperaçSes:
Bancário
l-artlrular

a 00 d. t.
10 1110 a 10

$.*,li| u 1500
?7a*_ a 1T3B." 

4 Tistá
13 29132 a 15 13|18

»_ta_ !_ON_T__to •

Moeda..: Cambio ¦ 19. d.
Pnr Ubra (soberano)..., —. - 15*u0j)

" lí' (ónro nacional).. 1*.US7" franco, lira e peieta —- S58»
marco •— *TM
dollar •- 8.0-2

nao acpmtlno  2!?I*_
" corda austríaca  .824** 1» fortes  8J330

MoTlmcnto de liontem:
Eutraraiti 272-10-0 librai, 10 trancou, 30 mar-

cos, 5 dollars o 40$ em ouro nacional e saíram
192.782 libras, 2.200 francos, 1.000 marcos c
1 :OO0> em ouro nacional.

Listro:.
Ouro em deposito  841.304 :5«5$22_
llss|n)n..abilldade do Thcsoiiro 19.330 :776$0l'.

Total
r.i-l.X-.ii.j:

Notas em circulação
Moeda subsidiaria

Total......

300.644 :371f 2.37

300.640:350*000
4:02l?237

300.644:3715237

CAMARA SINDICAI

A Camara Sjrnillcal dos Corretora da rondo-
públicos deu n_ seguintes cotai_3es:

a 00 d. ft vista
10 3|04 a 15 57104

Pr_i.au:
Londres (p..r libra)
Parla (pin- franco)
Hamburgo (jioc inareo).S
Itália (por Ura)
Portugal (rSIs forte)....
Nora York (por dollar)..

Opera yOea:
Bancário
Caixa matriz

$:,»*
¥738

«002
J742
çr,97»304

3fll8

16 a 16 3|32
IU 1|32 a 16 3|*i_

Moedas:
Libra esterlina (soberanos), 15$012
Valei em ouro,- por lt—UU87.

FUNDOS PÚBLICOS

O mercado de fundos, comqnnnto ainda sob
uma aunospliera de desconfiança geral iin nossa
praça, funecionou lionleiii mais actiTO do que de
véspera.

Com i.feltu. ni apólices geraes, que Tlnbam
em declínio constante; melhoraram de ..ft-leío.
pois, tireram signiflcallTa proema e negiiclos,
por cuiMeíiin*m*.a, amli. ilweuf.ilTiüti...

Assim, foram corujas as do t.vpo antigo dü
O10J. a Ü30Í. ii as de 100!) de 002$ a- DOI. f. fi-
rindo aquellas n IKMf e estas a IWlí compra-
dons, com as de Jllnas e do llio frouxas e as
municipaes sem lilteraçifõ ri. Irei.

O morlmCnlo de Ilida» versou íjiínal todo sobre
apólices, tendo sido pouco negociadas aa ai\-_e_
dl Docas da Haliia, que estiveram firmes, can-
mudo Hido o mais de Interesse, como se deduz
das vendas è offertas.

Vendas ilu Bolsa:

iPoucas ct.-aes:

Antigas (5 o|o): 1 c 2 • 920$: 2 a 910$:
2, 4. I*. 5. 0, 12, 12, 14 e 15 ii «.IO», e 1, 2.
3 e 8 a 023$000.

Bmisrestlmo de 1003: 1 e 1 a 1:005J: Idem
de 1900: 0 n 002$. u 2, 5, 5, 5, 6, 10, IO, 20,
20, 20, 30, 40 e S0 a 0055000.

ir.iacis ístaiioíks:

Rio de Janeiro, de 100$ (4 o|o): 2, 2 e 3 a
87$, e 50 a S-Í-OO.

iróüCH iiii.s"ii'irÍES:

Ouro, £ 20 (nomliiaes): 50 a 20õ$noO.
F.iuwríBtlmo de IODO (portador) : 10 e IS a

•_01$800.

_,'.(, SíS OIVKS3A8-.

Oomp. Docas da Baiiia: 70, S0 e 100 u 05$.
o 100 a GS$5ÜO..

IJHBKNTTIIKS niTERSiS:

Comp. Manufaetora Fluminense: 15 ii 190$000.
Oomo. Docas de Santos: 30 a 104$0O0.

Camp;'Mercado Municipal: 5 a 2D0Í1100.
Codip. Luz Stearica: 30 e 30 a 106$000.

ALVARÁ'

ATOI.ICXI OKBAl-S:

Empréstimo do 1000: 00 a 900$000.

Orfertiis cia Rolsii:
..l-OUCES liKHAKS:

Íouu íuoa741 $714
$500 .1593
$296 $300
$296 $303
$558 $572

-1*115 81125
t_i íi7i:i7 rt ik imm
15 27132 a 15 13|10

3J030
3.2.0

$598

310.0
3$2G5

$004

l« 1|32 a 16 1116
10 1|8

BANCO DO BRAZIL

TAXAS KXTRBUA9

Praça»:
T. mires (|xir pence)....
Paris (por franco)
y.raburtfo (por marco)..

V th ças:¦«.,mires (por pence)
Parts ipor franco)
.l:ii>il*u_v> (por mnreo)..

Sobro-tnxn: .
Tafí (pm- fr.iiioo)

Alfândega s
Valí-ii. otn ouro tt.tir 1$)

ÔperaçOes;
Daneiino
Partlcul?r

a 00 d. v.
1(1 8|il_ a 10 1I3ÍI

$503 a S3D5
$732 a $735

a 3 d. v.
13 20182 o 15 27,32

$599 a $601
$711 n $712

$599

1$63T

16
16

ÍI1'!*'
5 82

Vcn.lMor Comprado'
Antigas (5 o|o) 959?000 0_8$000
lOmpr. de 1903 (5 o o) 1:00oÍ00O 1:000$000
Idem de 101)9 (5 u o) 902$00O 9015000
Idem de 1910 (3 o o) 800$000 TI0$000
Provisórias (5 o|o)  015$000

11-01.. KÍTAIlOAta:

Minas, 1:000$ (ii o.o) 02O5O0O . 9|0$ono
Rio. 100$ (-1 o|o) 87$000 S«$000
Rio, de 500$ (0 o|o).. 400.Ç000
RspirilD Santo (0 o.o) SüiUçnoo 

ii'oi.. iau.-icirAXs:

Kmpr. de 100C, (nom.) 203*500 2O3$(K10
Idem (ao portador)... 202ÍO00 201Í0O0
Rnipr.dc 1909 11.6.000 lS5$om.
Idem de 1009 (nort.) 1SSJ000 180J0O0
Ouro, £ 2 (portador).. 20R$000 201 $000
Idem (uiiiiliiaes) 203fí)00 201$000

D«ní.NTUÍ.R8í

Docas da Santos 1O4S0O0
Tecido» Carioca 203.000 201$00o
i-.ns-i-..so i.i.i.i«iriai... aognonn

Teieldoè Progresso 200ÍOOO 203ÍO0O
Mercado Municipal 2O4Í000 203.?000
Twidos AII ia nca 19!>S0fl0 ¦—
Amerlra Fabril 2008000 lOOSOpo
TroMm.-S. .losii 200ÍO011 —
Industrial Mineira 200SOOO 1Q7$000
Fabril Paiilislaiis 190.. 000 17fl.«*000

Tecidas Santo Aleixo... lMSOno 180Í0OO
S. Bern-inln Fabril.... 2C.1SI.UK) 1»8$000
Tecidos Botafogo UHÇOiiO 192íõili'
Tisdilos Magíense I •.,•.-, T.ooo ISOSOOlI
Ter. C.orcoviii|.j..rt.-" 200..ODU 1975000
Ualnas -Nacionaes.:.... 2(>:i_i*0n
Vidraria Carmita 200SOOO
Luz Slearica 197$000 195800o

Praça»:
roji RLEoaunu

I- vlsti.

> 11,'res (por ponce)  15 13'16 a 15 3[4
Pari» fpor fr.anro)  Jooi ¦ $1103
Hamburgo lp r marco).. $743 a $741

Panco Creilito Real da
Minns (7 olo)

ACi;ÕR3 IMVItBSAS:

R»ucos:

Di Brazil.
Do Cítiiimcrcio
Cirnimercial
Ijiieura
-Mercantil

Tecido»:

Companhia Nríi^Gcnsc...
Comp; Alliança
Oomp .Tiltiíi roiiri,.n(*:*i..
rimipj.nlifn CorciiTiulOi.
Comi. M.in.i-tn't*i.*a....
Companliia P. nirei-so..
Iihtlio rtfi S"T.:it*"'inT.rt .,.
Comp. Polropolltnna...
íVimp. St:». IMiiltimena
rar.ní\i
Indiislrlal Mineira
Companliia Tinta fngii....
l'oui|i. lirazil Industrial

Sepiros:

(*omp. A. Fluminense..
Companhia Vareiislas..
Oomp. If. P.-nnr.f*l..r.úS
Compa nh In -Sn rii n. ia...
Companhia Cnnfltinjja..
Comp. Integrrhl_.ilo

Comp. diversas:

Docas da Ha!)In
T-Otfrliis Xin-Iurinof.
Tnrrss o Colmilmc-ío..
Minas de S. Jeronymo
Rwle Snl-Sllpoira
Vfctorla n Mlmis
Oasfl Vlvnhll
Cíintnrcír.. .o.- Víhíj-Io. ..
Tran?»n. e Carninucns..
K. F. do C.'.j-..z
Docas de Santos
Idem (nomlnaes)
Contro.- Psptnrlíi
Industrial Siil-Mlnelra..
Ap». rio CjiYtimtur...
R. P. Norte do Urazil.
Nsf*'on_il Mlnolrn
Vidraria Carmita
fanllm BnttVntco dntp.)
Melhor, no Maranhão..

1035000 101$000

—. 203$0ftn
23õ$000 2188000

lBSíOuti
250Ç000 —

OOSOOO 70.ÇOOO
2105000 —
2035000 2005000
25050110 22O500O
2O0ÍD00 —
270$000 üfiOSWO

50050011
27R5O00 20OSO1I0
2305001) 220500C
2708000 —
_0.*i$000 —

lonjoor
280$000

92fl$n,'io
—. lSOtfKla

I20?fl-a-,
—. 2705000

110$000 .3500.;
005000

09*000 07500.
435000 415300
7_5II0 7500H

1..SO0O 105000
HClSOOO 76.0111!
Oisnoo sosooc

3205000 —
20*8001.

SOSOOO - S3S0Of.
50.OOO —

5005000 500.00(-
GSOSOflO 5705OO'i
2251100 205001

2205000 —
1005000

SOSOOO _
205800.

2055000 —
2105000 2nfi|»,

OOSOOO

RE-.DAS FISCAES

ALFÂNDEGA

207:1728705
293:312$017

500:484872'..
3.714:4145940
3.218:276$.S92

Arn-cailaçUo dc hontem:
Rm ouro
Km papel

Tolal
Reisl» de 1 :i 10
Elll l(llal periodo de 1912.
Differença a maior em 1913... 400:13S$04_

RP.CBBUDOniA DO DISTRICTO FEDERAI.
Arrccadaçüo flo dia C0:S61$70*'.
ldoin de 1 a  711:0685813

Total  771:03US_1.-_in Igual período tle l!U2  87è:líC7Í02s

JUNTA COMMERCIAL

Sessão em 26 de junho de 1913.

Prrsciilcs o presidente Torres, os depu*
fai*3s Couto, Conc.ição, Mincida, Diniz
ç Marinho Prado, o supplente Magalhães
p. o director da secretaria Dr. Izidoro
Campos. _briu-se a sessão, sendo lida e
approvadt a acta anterior.

EXPEDIENTE.

Editaes dos juizes de direito da ií, 2"
(2), 5* e 6" varas eiveis desta capital,
conununicando as fallencias dc A. Gon-
çalves Lima, estabelecido á Estrada de
Santa Cruz n. 328 C, de Ernesto Baptista
da Silva, estabelecido á rua da . Miseri-
cordia n. 111, de Francisco Lopes Sar-
mento, cstabeelcido na Estrada Nova da
Tijuca n. 33, de Henrique âr C, estabe-
lecidos á rua Santo Antônio n. 12, e Soa-
res Leite & C, estabelecidos á rúa Rodri-
go Silva n. 38 — Mandou-se annotar e
archivar.

REQUERIMENTOS

De Nixcin Sr Winterbctten, Limited,
Inglaterra, para .0 registro da marca con-"sistente na figura de duas pyramides com
as letras N c W e dizeres, nue distingue
talheres de mesa, ferramentas para carni-
ceiros, facas, etc, dc sua fabricação e
commercio — Como requerem.

De Harrecksons Crawdson & C, Li-
mited, Inglaterra, para o registro clc duas
marcas "Crewson & Co., Manufacturers"
c "Horrocyses Miller '& Co.", <|iie dis-
tinguem fazendas e peças de algodão de
sua fabricação e comniercio — Como re-
querem.

De Carlos .-Mberto dc Almeida, Portu-
gal, para o registro da marca "Guaycuru",
que distingue vinhos cm geral de seu com-
mercio — Como requer;

De Vaz & Pereira, para o registro da
marca "Agua Sanitária Progresso", com
o'desenho de uma anciíra e dizeres, que
distingue agua sanitária da sua fabricação
e conmiircio — Como requerem.

De Lopes, Irmão & Rodrigues, para o
registro da marca '*Padaria S. I.uiz", que
distingue pães, biscoutos e doces dc sua
fabricação e commercio — Coom requo-
rem.

De llisserich & Gruntierg, para o regis-
tro Ja marca consistente em rotulo ro*
ctangular com filetes ií bordaduras, atra-
vessa.lo -por uma facha em franco, chi
baixo o nome Pau H.uimann c dizeres,
que distingue algodão hydrophilo, che-
pon, aladuras de seu commercio — Como
requerem.

De !•'. «N'oibcrt, para o registro da mar-
ca !'ndlliantine François", com um bus-
to clc mulher entre flores, que distingue
hrilhaiitiua de sua fabricação o còiiiincr-
cio — Como requer.

De João Rodrigues, para o registro da
marca "Kaloplaster", com dizeres cm for-
maio circular, que distingue um prep.i-
rado para callos, de sua fabricação e com-
mercio — Como requer.

De Larios Taveira & C, para o registro
da marca "Rossano". com dizeres ent ro-
tulo circular, que distingue vertnoulh de
seu comniercio — Somo requerem.

De -".guiar & Pinlo, para o registro dn
marca "Tabacaria Passos", com o re-
trato do Dr. Pereira Passos- o dizere.*,
que distingue cigarros, fumos c artigos
para fumantes, de sua fabricação e com-
mercio —Como requerem.

De Sancho «Moreira & C, para o rç-
gislro dc duas marcas "Continental" e"Calçado Continental", com 3 figura de
um leão, que distinguem calçados cie sua
fabricação c commercio — Indeferido,
por imitar a marca registrada sob n. 4.293,
contra o voto dos deputados Torres e Al-
meida.

Dc Araujo Freitas & C, para o. can-
cellamento de sua' marca " lir-pol", re-
gistrada nesta junta sob n. 8.532 — Como
requer.. 111.

De .1. & P. Coats. Limited, Domingos
iVlale," Jòhli Tullis & Son, Limited, Si-
queira Veiga <_- C, Companhia Fiat Lux,
Luiz O. Tornero, Rodolpho Hess Sr G.,
Luiz Manoel Correia Saraiva, Lopes, Sa
cr C„ p;-.ra o deposito de suas uiarcas re-
gisti-icias nesta junta sob ns.-3.77-j, 3.77-1,
3.775, 8.788-8.790, 8.791-S.815, 8.90.1
ii 8.906, 8.908, 8.912-9.913, 8.919 —
Como reiinerem.

Ue J. Queiroz Júnior e Henrique Maz-
zei, para o dcinisilo de suas marcas "01.1
I-iigland" e "Café Sànt.Anna.", registra-
das na Junta Coinlncfcial de S, Paulo,
sob ns. 1.979 c 19.80 — Como requerem.

De César Santos Sr C. (-•), para o dé-
posito dé duas marcas "C. S. C." e iír-
poi", registradas na Junta Cnnimercia! do
Pará >.ob ns. 49 c 50 — Como requerem.

!-!<• A.fredo tln Silva Kr_it1*CÍSp_0 l"'At-
fredo Souza, para o deposito de sua mar-
ca "Cigarros Madeira-Mamorc", regii-
trada na Junta Commercial do Pará soli
it. 7 — Indeferido, de accordo com 11 5 1"
do art. 8" do decreto 1.236, de 24 de se-
lembro clc- 1904.

Da Companhia Anonyma Rio Branco,
para o aicliivamcnlo de seus estatutos e
demais documentos sobre sua constitui-
ção — Estando cumprido o despacho an ¦
terio-.-, como requer.

Da Ccmpanhia Brazileira Carbureto de
Cálcio, para o archivamento da alteração
dc seus estatutos — Como requer.

De Capello, Irmão & C, Fernandes 5-
Ramos, Rodrgues ("t- Vidal, Abel Rodri-
gues & C, Pcllegrino Sf Freitas, Silva
&. Leite, Azevedo & Fonseca, Albino dos
Santos Si- C, L. Gomes Sr C, Benevides,
Pinna it C, Rezi.ndes Sr Cruz, 1 . Fi Bra-
ga & C, L. Barbosa & C, Rachel i5* C,
para o archivamento de seus contratos
sociaes — Como rcc|ticrem.

De Silva, Gomes & C, para o archiva-
mento dó seu contrato social — Juntem
a procuração que falta e VoUçriv,

Dc Amorim, Costa & C, para o archi-
vamen.o da alteração de seu contrato so*
ciai — Indeferido, em vista da informa-
*.*•*-• ...

De Anionio Vianna & C, para o archi-
vamèniõ da alteração de seu contrato so-
ciai — Annotando-se 110 fcgisçro da fir-
ma a saida do soeio, como rcqueia-m.

De Taíuri & Carvalho, J. P. de Aze-
vedo & C, J. D. do Valle & C, para o
arclüviillíento de seus distratos sociaes --
Como requerem.

De Ferreira Sanchcs & C, pnra o archi-
vamenlu de seu distrai!o social -— juntem
3 pr icui.ição que falta è vollcni,

De S.tulterlirin, Vcgçlin & C, para o
archivan.ento do seu distraio social —
Estado cumprido o despacho anterior,
como erquer,

De Silwi Gomes Sr C, para o archiva-
incuto dé seu distrato social — Juntem as
procurações que faltam e voltem.

De Fonseca, Rocha Sr C, J. Souza Sr
C, T. Barbosa Sr C. Veiga Sr Bello, Mar-
ched As..ád Snad, Neves Sr Albino, San-
tos & Mesquita, Gaspar Costa Sr C, A.
Rebelio Valente & C, Sampaio, ..velino
& C, «Mendes dos Santos Sf C, Abílio,
Gomes & C, Sancho, Moreira <5* C, José
l.oureni.o da Silva Sr C, para o registro
de suas firmas commerciaes — Como re-
querem.

De Nicola Tagari Sr C, para o registro
de sua firma cominercial — Estando cnm-
prido o despacho anterior, como requerem.

De J. Ferreira Sr C, para annotaçâo no
registro de sua firma da abertura de uma
filial :'i rua D. Manoel Victorino n. 9.
(Engenho de Dentro) — Como requerem.

De Jacques, Fontes & C, para annota-
ção no registro clc sua firma da mudança
provisória do seu estabelecimento com-
11. 189 para a rua do Hospicio n. 148 —
Como requerem.

De Carvalho, Rocha & C, para o archi-
vanicnto da alteração do seu contrato so-
ciai — Declarem qual a razão social qu?
adoptam visto se haver retirado da firma
o sócio que lhe dava o nome.

Nos autos de aggravo cm que são aggra-
vantes D. Bayer Sr C, e Paulo Zgtnondi
e aggravado J. Kcehly, a junta mandou
cumpir o venerando accórdão do Supri-
mo Tribunal Federal, que não tomou co-
nhecimento do mesmo aggravo

Ractificação da acta de 12 do corrente:
Oflicio n. 401, dc 6 do corrente do dl-

rector geral de industria c citr.mírcí- da
secretaria de Estado da agricultura, in-
dustria c commercio, remettendo com as
nolif-cações dc ns. 854 a 867 do Bureau
International dc la Propriété Industrielle
dc Berne, os exemplares das 461 marcas
de ns. i.a.507 a 13.967, registradas no re-
ferido Bureau, os de ns. 1.473 a 1.600
referentes ás transmissões das marcas dc
ns. 78, 29*. 719. 7"-'. 7""3. 7i4, 735. 1.005,
1.091 a 1.098, 1.107, 1.108, 1.184 a
1.196, 1.236, 1.266, 1.267, 1.482 a 1.492,
1.702 a 1.705, 1.923, 2.662, 2.764, 4.046,
4.047, 4.196, 5-440, 5*877. 6.401, 6.471,
6.504, 6.520, 7.000, 7.340, 7.918, 7.919,
8.33... 8.334, 9*31-1, 9.663 a 9*665, 9.691
a 9-694, 10.304, 10.879, 11.623, 11.623,
11.624, 12.081 a 12.087, 12.328 a 12.345,
12.371 a 12.378, 12.870, 12.872 a 12.875,
13.147 a 13.152; os de ns. 98 a 100 re-
ferent<s aos cancellamentos das marcas dc
ns. 8.650. 13.154 e 13.200; os de ns. 292
a 301 referentes ás ratificações das mar-
cas de ns. 13.513 a 13.522 c 13.856 e o
de n. 308 referente á limitação de pro*

dueto da marca dc n. 12.650 — Mandou-
se archivar.

Na petição de Oliveira Pimenta St-C,
aggravando para a Córte de Appellação da
decisão da Junta que admittiu o registro
da marca "íris", dc Lopes, Sá & C, a
junta mandou que sc tomasse por termo
o aggravo, dando-se vista ás .partes na
fórnia da lei.

Relação dos contratos, alterações e dis-
tratos de sociedades commerciaes estabe-
lecid.is ntsta praça, archiv.-.dos etn seasão
de 26 de junho de 1913.

CONTRATOS

De Albino Rodrigues dos Santos e Ruy
Carlos de Medeiros, para o commercio de
restaurante e botequim, á praça Tiraden-
tcis 12, com o capital de 23:000$, sob a
firma Aibino Santos & C.

De Eduardo Correia de Sá e Benevides,
José Pinna Clemente Mura, João Henri-
que Bastos Torres, Cbrispim Gomes Pinto
e Abilio Antonio Martins Pinna, para o
commercio de fumos, com o capital dc
500 :ooo$, sob a firma Benevides, Pinna
;- C.

De Antonio Luiz Ramos c Jesus Fer-
nandes, para o fabrico d.' bonets, á rua
da Alfândega n. 158, com j ..ap-.lal de
10:000$, sob a firma Fernau.ljs Sr Ramo.-.

De Abel Rodrigues dos Santa-, e M_r-
colino Rodrigues, para o comui-Tcii dc
calçado, á. rua da Alfan*!'.;-! ns. 246 e
248, com o capital de 20 : >ò'p$, sob a fir-
ma Abel Rodrigues Sr C.

Dc Luiz Ernosto Gomes e o.lsé Cou-
titiho Lopes, para o cci-umerco de cha-
péos _• armarinho, com o capital dt
20 :ooo$, sob a firma L. Gomes & C.

De Miguel Pclegrino e Anionio Manoel
de Frc-.ilas, para o fabrico c calcado, com
o capital de 8:000$, sob a firma PcUegri-
no Sr Freitas.

De Avelino Pinto Rezende, Antônio Ro-
drigues Rezende e Antonio t'in'0 Cruz,
para o commercio ale botequim, á rua São
José 25, com o capital de 15 :ooo$ sob a
firma Rezende Sr Cruz.

De Damião Rodrigues Duarte Rosa c
João eBr.lo Vidal, para o comniercio de
pannificação, á rua do lavradio ti. 15...
com o capital de 20:000$, sob a firma
Rodrigues <'.;¦ Vidal.

_ De Jc._é Coelho da Silva,c Antônio Ma-
ria Pinto Leite, para o comniercio de bo-
tequim, no Mercado Municipal, á rua XI
n. .__-<_ io.|. com o capital de 12:500$.
sob ,1 firma Silva & Leite.

e^ Joaquim dos Santos Capella, José
dos Símios Capella e do sócio dc industria
Belmiro dos Santos Capella, para o com-
mercio de vasilhamea de madeira pari li-
qtlidò., etc., á rua Conselheira Zacarias
n, '6, com o capital dc 6:000$, sob a fir-
ma Capella. Irmão Sr C.

De Eueeuio Lopes Barcellos e do so-
cio de industria D. Maria Lopes de Mello,
para c comniercio de hotel com o capital
de 8 -.or.o$, sob .-. firma E. Barcellos er C.

de Lafayette Juliano Barbosa c do soei i
c!..- üidustfih Francisco Antonio Furtado
fpharii'. ceutico), para o comiiercio de
plnrmr.eia, á rua Dr. Cândido Bcriicio
n. 90, com o capital dc 3:000$, sob a
firma L. Barbosa Sr C.

De José Pinto de Azevedo e Jorge Lei-
te di Fonseca c Silva, para o commer-
cio de pli.armacia. Assembléa
n. 73, com o capital de i,.o:uoo$, sob a
firma Azevedo Sf For.seca.

AT/rHIUÇõliS DH CONTRATOS

De Antônio Vianna & C, pela retirada
do sócio dc industria Manoel José l.anção,

DISTRATOS

De Tafuri & C, de Stulterheim. Va-
gílin Sr C, dc Azevedo e_ C, de J. D. do
Valle Sr Ci

J.TÍ.TA DO.S CO-.__F.TOT_F.i3

Esta junta remetteu-iios hontem as se-
guintes informações:

CllfL-.

O mercado de café abriu hontem sus-
tentado, ten li-^c realizado vendas de 930sacc..**., a' b.i_5í_- '-dc 7?t.õ'í) por .¦.¦¦Toba, sobr-r
o t.vpo 7 (desensaccado).

Durante o dia realizaram-se vendas de
1.081 saccas, aos preços dc 7$6oo, fe-
chando o mercado frouxo.

Total das vendas conhecidas 2.011 sac-
cas.

Entradas conhecidas:

Cabotagem
Barra Dentro
E, I". Leopoldina

Total

.--lamino.

«SVicri...
CO
*li

. a...76

2.-32

7"
Piuta ú* semana, .00 rito... .

NOTAS ESTATIST10AS

atock era 1* e 2* mios:
Stock. anterior
t-t-trmtns hontem

Suecas
218._7S

2.632

Total 220.910
Rmliarqiies bonteui 3.410'

Stoclt actual 217,500

ENTRADAS
De 1 a 0:

.Saccas Kllog.
Bstr. de F. Lwpolillna 23.940 1.4311.400
listrada de I*. Central 11.338 680.100
Por ria inarltluiii  2.821 161).26U

Total  iíS.097 2.285.820

Da l a 10:
Saccas I_lloj_.

Hntr. de F. I__opoldtiu 26..-.16 1.500.960
listrada de li*; Cealral 11.3*1* 630.1*0
t*or ?in níárltlma.... -1.577 172.G20

Total  40.72» 2.443.740

HMDARQUES
Dia 10:

Saccas KIloí.
Rstiulos Unidos  1.811 112.880
K.uro|ia..  1.179 70.740
IU.» .la 1'rata  —
l-iiiíltleó  . —
C«bu  —
Cabotasein  3ã0 21.000

Total  3.411) 204.«00

De 1 a 10:
Sacras Kllog.

P_-t_tl.'_ Unidos  9.130 r,4S.100
Múron-i  25.0S7 1.5115.220
Rio dii frita  2.081 159:600
l.iclllco  1.200 72.000
..'«Im  •¦*
CabolaBClll  7. :t.">:i 441.ISO

Total. 45.437 2.726.22U

COTAÇÃO POR ARRODA

Typo n. íl SJ700n. SÇIOO
ll. NJIUO
ii. 7?soo
n. 7K.0O
n. «s of nonu. o-fuoo

O mercado de café de Santos, regulava
mal collocado e frouxo, tendo os preços
baixado a base de 4^300 sobre o typo ~,
por 10 kilos.

Entraram ante-hontem 24.132 saccas e
sairam 12.022, tendo-passado hontem por
Jundiahy 22.300 saccas.

Foram recebidas desde 1° do mea
169.782 saccas, na média de 18.864, sen-
do o stock d. 1.132.849 saccas.

CK.NTnus ur: CONSUMO

Oscillações do ultimo fechamento das
bolsas de café:

Dia 9 — Nova York, baixa de 13 a 17
ponlos e de 3.8 c. no disponível do Rio
e dc 113 c.

Opção de setembro 8,77 centimos por
libra.

Havre, baixa de 3 a 3,75 francos.
Opção de setembro 55,75 francos por

50 kilos.
Hainbureo, baixa de 2,25 a 2,75 pfeni|.s.
Opção dc setembro 45,25 pfenigs por

i|_ kilo.
Londres, baixa de 2 sh. e 6 d. a 2 sh.

cod.
Opção de setembro 40 sh. c 6 d, por

H2 libras.

Vend. is anteriores:

Bolsas
Nova York....
Ha/v.rç
Hamburgo
Londres

Saccas
150.000
80.000
60.000
15.000

Total 305.000

Entradas cm 9, 1.003 fardos: saidas
eni o, 59-1; existência em iu, 16.597.

Mercado frouxo.
Observações — Mercado de Liverpool,

5 ponlos de alta. As entradas foram do
Ceará, 300; Natal, 300; Parahyba, 293,
c Maceió 200.

Asshc.ii.

Entradas crii 9, 650 saccos; saidas cm
9, .'"•"'3o. c exislcneia em 10, 137.657.

Mercado- frouxo.
Observações — As entradas foram dc

Campos.

MERCADORIAS DIVERSAS

Rol_.ii de Mi'_i.!.liii'iiis.

Os negócios realizados hontem foram
os seguintes:

A.ssucar — Por kilogramtnti — 1.000
sacens mascavo superior dc Maceió, $195.

Algodão — Por 10 kilos — 300 fardos
de Mossoró, para janeiro, ij$i)oo: 200 di-,
los mediano do Ceará, para julho, 9.Í550.

Sebo — Por lcilogranniio — 50 pipas
systema platino do Rio Grande do Sul,
a chegar em julho, $630.

Café.

Diante talvez de grandes offertas do
gênero nos centros de consumo os com-
pradores respectivos tem recuado, de sor-^l
te que as bolsas áccusatn evoluções clc ac-
ccntiiadas e consecutivas baixas nos rc-
spectivos preços, por isso epie no ultimo
fechamento a do Havre caiu quatro fran-
cos c as demais nas mesmas proporções.•Suecede, porém, que cm nosso mercado
nesta oceasião não existem ordens paranovas compras c tanto mais que não te-
mos ainda suiiprimcntos para attender as
novas necessidades bolsistas, tle fórnia
que assim os nossos intermediários têm
podido contemporizar com o eslado de
baixa dos mercarlos desse producto, limi-
tando-sc a divulgação de diíferenças de
nullo interesse, quando, em geral, os des-
ignios do mercado annunciavam-se cada
vez mais tensos.

As novas remessas para o nosso mer-
cado pouco desenvolvimento têm accusado,
mas, cm Santos ellas augnientam dia a
dia, fazendo-se. porém, os embarques c
as vendas em escala muito moderada.

Em nosso mercado regular o preço de
7$5oo e no dc Santos o dc 4$3oo, ambos
bastante frouxos.

As operações realizadas na abertura fo-
ram ainda sem importância, sendo decla-
rado pelos vendenores o preço dc 7$6oo,
que era refutado pelos compradores, que
offcreciam 7$5oo c menos ainda.

As vendas realizadas orçaram por 2.000
saccas, contra 1.800 da véspera.

O mercado tornou-se novamente pertur-
bado, fechando frouxo ao preço clc 7$5oo,
mas, se meompradores declarados.

TRABALHOS DO DIA

Verlfleou-Bí no mercado o si-pilnto movimento,
que foi officialmente confirmado:

. hertura de hontem :
Dia 10 — Nova York, baixa de ..7 a

32 pontos.
Havre, alta dc 75 a 1,25 centimos.
Hamburgo, alia de 50 píctiigs.
Londres, alia de 9 cl. a 1 sh.
Opções:
Havre —Setembro 57: dezembro 56,50;

março 56,75 e maio 56,75 francos.
Hamburgo — Setembro 45.75: dezem-

bro 45.75; março 46 e maio .16,25 pfenigs.
Londres — Setembro 41 sh. e 6 d.; de-

zembro 41 sh. e 6 d.; março 41 sh. e 6 d.
e maio 41 sh. e 9 d.

Intermediária:
Nova Vork, baixa dc 14 a 19 pontos.
Segunda chamada:
Nova York, baixa de 4 a 10 pontos.
Havre, alta de 25 a 50 pfenigs.
Aljroilão.

Ainda honlem tivemos o mercado mal
çol.ociidí. constando somente operações a
prazo. Esses negócios, porém,- fecharam-
sê na baixa, sendo assim que registra-
mos o$9oo para o anno que vem c 9$55o
para julho. Em todo caso sempre houve
algum trabalho, ao passo que não consta-
ram novas entradas, sendo as vendas de
500 fardos, as saidas de 594 e o slocl: de
16.597.

Regularam em Pernambuco os preços
de 111Í8011 a 11$ mais uma vez, correndo
em l.ivertiool o de 6,87 d. por ter subido
a bolsa cinco pontos.

Regularam os pn-ÇOs seguintes:

Porn .inbuco, I11 sorto,
I..í*i... Ia nrlo
Ak.ii', 1""tIi.
,-i.tiil, 1" surte
Mn/MiTn. 1" SOrtC...
Í-ÍP-N r^pn';!!*
Cnril, Ia s-rto
(•l.-m Ir ?,{_¦__! t*
Piir-Ii.vlia, 1" sorte.
M_.il .Ti.íir
Viijfíilrt; í" sortç
Iilerii regular
1-MII..I.I
Sprijlpt. (Dores)

\ . .:n".:r .

«•rtilo
V.ir (lez kilo-»

10S2D0 íl 10$70n
ínfimo 11 10ÍHCK)
íníamí. 11 10SÍI00
nísoo ín.iiun
0-.SHH :i 10?000

Nuiiilnnl
fissii«i->_ io?oon

> üiiiinl-'
. oísoo 11 íoiono

N.iiitinni
Nmtilnal
S.-iiIniil

«-4IIII n OÍS00
OfKiO ll OfSOO

A situação desse mercado continuava
a ser bastante precária: os interessados,
porém, limitavam-se a não intervir em
. ovos negócios de importância. Sem tra-
balhos de especulação, bastava essa atti-
tude para determinar a baixa, unia vez
que são abundantes as produc.ões de Cam-
pos o do norte.

Nâo houve negócios sobre qualidades
boas, tendo-se vendido mascavo superior
a $195 e registrando-se algumas entra-
das.

Foram fechados 1.000 saccos e entra-
ram 2.129, sendo as saidas dc 5.3S9 e o
slock de 137.657 ditos.

O gênero recebido veiu todo de Campos,
pela Leopoldina, sendo 220 saccos a M.
Ki Schmulr, 200 a Fry Yóíilcj 1.3 a Tho-
maz da Silva, 7S3 a F. H. Walter. 60 a
Meirelles Zamith, 200 a R. de Oliveira c
333 á ordein, no total de 2.129 dilos.

Regularam os preços seguintes:
Kllogrammaa

r-.n..,.. ..«-.n......
nranro cristal;.'*

rta sorto
:t" jacto
Amarelo cristal.'.'
Mhscavlnho
Mascaro Imm
.lem n-pilar
Idem baixo

N'So tia
13S0 S'20
S2sn ii .«ano
jair, í:i7o

v-. lm•.270 f,'M
S220 *t:iil(l
$100 .1 $2110
$170 »1_S
$100 $175

Branco estrangeiro
Aniradiliu eatraugelro
[.'radlnlio
Manteiga nacional........
Preto da 1*. Alegre, Bup.
Dito da terra
Dito de Santa OatUarlna..

Vinhos;
Rio Qranjo (pipa)VlrsMii dò Dourj (pipa)..Verde em barria (pipa)...Figueira (pipa)Lisboa, tinto
Dito branco
Porto (em caixas)
Mosoatol Sr-ti.lial, Fonseca
Porto Arrluara
Porto Arriaga, Clareie...

Jtàiilni uaclmiat:
Porto Alegro (00 kilos)..
Lata dc 20 kilo. («0 ka.)
Lamina, Li.ni (00 kilos..)
Itlijabn líita de 2 kllns

(100 kilos)
liln.Tí, laia d,- '.' klK._ (00
kilos)

Idem. lata gran.lo (00 ks.)
tttuaihiiu:

Qaspe (tina)
Noruega, (caíra)
-plxellug, (tina) .;
Ilalifás:' (tina)...:.'
[_ic_.aU (tina)

ftttlttttih õ*. mtjíie.fff*:
Praucszai! (por £|2 calia)
Do Lisboa (por 2|2 caixa)
Nova Zidanlla (ktlo)

nr,:u:
Escuro (barril)
Claro (2S0 libras)

/:.<rnic/):i:
.Manga-Plra (lã kilos)....

Chá ilu índia:
l>.i|e (kll«.i
l'reto (Idem)

Vanin íi-r-rn:
R. Grande, systema platinoPatos o mantas
M. Urossa(paios e mantas)

Rio ,1:i Prata :
Patos o ni.uit.-S
Piwna mitutjs
Di-elliiosas

Ciiiwuto:
Coiifoniiii a marca (barril)

Ft.rinhii f/ti muiiaivca;
Iit. Porto AlfLT'»:

Kspwial (100 kilos)
l-ln. (100 kilos)
Peneirada (lou kilos)
Clro*.!.a (100 kilos)

Do Laguna :
Fina (100 kilos)
Grossa (100 kilos)

Farinha ti? triga x
M.iluti.i Ini..-!-.:

Scmolina
Bi:d:i (SS kilos)-
Naelonal (SS kilos)...
Brasileira (SS kilos)

M nl 11I1.1 Fiiiniliii-iif<-.;
S. TüMpoldii (SS kilos)...
O O (SS kilos)

M.dnli.. Io Símia _n,t:
Tenda (2|2 saeeos)
Manta Crus (2|2 saccos)..
ATCnida (212 aacco»)
.Mimosa (2|2 saccas)

/"wm*. ru» ffjidai
Do Rio X.ito:

Conforma a qualidade (kilo)
I* ,11'.-:

Conformo a qualidade' (kilo)
D» Miu.-is:

Conforme a qualidade (Irllo)
r>- n.i.vai..:

Conforme a qualidade (kilo)
Vtftííõ (ííí- /<i/Afl:

Il« Plirl.i Aleere:
Conforme a qualidade (kilo)

Di T.-lil-i:
Conformo a marca (kilo)..

T.r.ihhoi
_«P.-li.i (kllu)
Halso lliltn.

ft_.11b.-l11 áe Campou
l.K't (kilo)
Cjr.ne Cld.iu)...
Draglu (Idem)
. uper fina t'.|i-ni)
Orsl, aberta (iilca)......

Uenlctgai
M-_>l_t
Rrum
Hu*.'k .7irl.ii
Outras niíircas
De Minas

.If/ftio:
Do norte. innurelodOO ks.)
Da terra, Idem, Idem....
Dito idem inlxto (100 ks.)
Dito branco (100 kilos)...

rwm tf. iitoniMiii
«Nacional (litro)

1.1,'iu ila HU-incii, om barril
(kilo)

Idem. Idem vin luta (kilo)
rtciúnro»:

?tn*r1iir»_*.
'llf-fl-iHM

Vinho:
Americano (|if)
Rosin.i (duzia)
Si)nico (iluxia) *.
Sueco branco (1I112I11)
Idem reiinellio (duzia)..,

T)i !•:• 1.1 ii*. :
Suporto), (duzia)
Inferior (duzia)

tftí/ an grfíkiò;
Miirca Touro ((tlquoIroV*'V*Idem Sol, Mossor-» (Idcíü)
Outras miir.'ns (Idem)....

l'or lio kilos:
Marca Touro
Sol. Mossoró
Cíutras murcus

?,-ii--.
Rio Grande (kilo)
Sliiladoai-o (kilo)

Oiiirim (ifiiVfou:
Alplsto iiaclona] (100 ks.)
Amendoim (lllll kilo.)
L*Uo_M)l toros (latJi)
I1I0111 do cera llnla)
nrvillias (ino kitos)
1'olvilbo (100 kilos)
.'«.pliicii (100 kilos)

Toucinho (kilo)
Treinoços (100 kllou)
A sua-ruis rkilo)... 
Batatas (kilo)
Carne de porco Otlio).,;.
Ciinglca (ÍOI) kilos)
Farelo de Í..J.Ó (100 kilos)
Furas 1100 kilosl
Fliliíl do mlllio (101) kilos)
Kcro-ít-ni?' (ctlxa)
Telhas francoíis (mllli.)..
r.:iilrilhos, .\f:ir-ollia (mil)
i-.rig.1_i8 Oo Ií. Onimlo, uma
Matto (kllu)

1 •inii-llt ri ,<:, Inillll (kilo)..
Lingüiça crcissu (kilo)...
SrtIplelSçs (kllu)S;i r**í nM;-s. chnrgrmp a (jmi-

lidado (liitn ilü 1|4)
Queijos (um)

40$000
:io$ooo
U7$iUi,
S3$.-00
30^000

30,000 a
3SSÜ00 a
S04300 a
,.1$700 n
20$200 a

Nio tia
28}_00 a 29$200

120)000 a 140(000
Nominal

37õ$000 a 3955000
335ÍO0_ a 345$000
3301000 a 3Ó0SO0O
3501000 11 300ÍOOO
18$000 a ÍOOIOOO

2S$500
23.000
18J00U

?8t600 t 83$000
78JS00 a 78$0U0
75|600 a 7S$000

78ÍO00 a S0Ç400

Nio
N&o

42$000 t
481000 a
32$000 a
381000 a
42$000 a

ha
lia

44$000
45*000
36$000
40Í000
43?000

Nominal
1S$()00 a 20$000

-Nüo lllf

305000
32$000

30(U00 a 45(000

fi$-_00 •
61000 I

$0S0 a
$980 a
$900 a

$8S0 a
1(040 a
(000 a

9(500
l)(00li

1(100
1(000
$930

1(020
1$1I0
(940

11(000 a 12(000

10(100 10(000
1SÍ200 18(700
10(300 17(300
12(700 13(300

12(700 a 13(300

24(200 -.-.57110
—' 2I1S200

23(000 23(500
22(200 22(700
24.'.(100 24$.ã00
22(000 23(500

24(700 25$200
23(..00 24(000
22(700 23(200
22(700 23(200

1(200 2(000

1(100 1(900

(SOO. a. 1(000

(SOO 11 1(S00

(750 1(050

(1100 2(100

1 $11111) I _ 
*_•>

(.00 190.

U2QTM
íjd,..«- |M.

Nüo ba
_S38-i 2(4.Ji

^9o hn
2(500 2Í00O
3(100 3(000

Nilo lia
12ÍH0II 11 13(200
11(0110 12(300
12(1100 13(700

(500 11 (000

(020 (USO
(S30 (000

1._Sn IM*-
IÍ7IHI l$lí'i

(200 (310
.8(000 RS$«100
8.1(000 11 80(000
85*000 II 80(000
8t;?iioo 11 ss(ooo

fiSWOO 11 7O((H)0
55(000 11 5S$I)00

2(150
2(100
1(000

E..-00 0(500
4sãilii 5(400
o.*._00 ll 4(200

(040
Nominal

.ISSOOO 00(000
2-1(000 24SSO0
3S(5()0 44ÍOOO

02(000
liosiuio Tiifimii
22íono ii 24(000
lOSiiim 28(000
1(200 1(300

15(000 10(700
SSCMi

(200 (210
ÇTSO (Oui)

23(300 25(000
7(000 11 8(200

Nilo lia
13(000 11 17(000

7Í500 II 8(200
380(000
130(00(1

1S500 1(800
.«.400 ll (500

lN.l'1) ll 1(2(11
íf.imo ífstm
3.(500 11 3(SO0

(300 (310
Xominnl

movimento do ronxo
«1'iipi-rpi ciitmclo-..:

De Tacopila e escalas, pelo vapor Inslo*. Cre-
ten Haiti vários penerop, a Amaral, Sullicrlaml
& r.;

De Llycrpool c e^calftí*. polo -pnntiptõ Inglez
Drhia: rnrltíf. fícnrn»*, ü Mala lifal Incloza;

T>!» Victoria i* rscalas, pclo iincloniil Rio Itnpc-
mirim ivhrios genorus* au Lloyil n__ipirlíp«anter.5pi

!>»' S. Joíío da Itarra, polo vtrppr na.:Ion:il Tei-
a-i-irinhn: vários t'encros, .1 Culllp. S. João da
1..1 rra:

De Canllff. pelo vnpor Inglez, 7'iiuirtii: carvHo,
n líico lnuiios;

De Iputipo c csraln-í, p.-Io vapor nacional An-
grn: varlus jactos', A Riripreza ílio-*R. Háiilo;

Do Portu Aíi*Kro e escalas, pêlo va-por nnciouitl
Itaivhn: varlus Reneroí*. a I.«p_» IrmBos;

De Santo.-., pel» paquete allóuifio Pernnmbuno:
enfé cm troriHito. n Th. VVIlle «*- <¦.;

De Rosário, pelo va-ior Iniilej Setrcqulxi va-
rio.H ífencros, ú Ilrazillan Coal Compüriy;

limi: -.ilil''-:

PREÇOS CORI_EN'J*ES
H mtem roínilnrom os seeulnlej preços:

Oaliotacem
Barra dentro
Estrada dc Forro Leopoldina
Estrada do F..rm Central do Braill
Total

Desde 1 do Julbo
Vonil-is cfl_._-_-c.du:

No dia de hontein
No dU de antc-lK-nten.
Dc*id€ o üia 1 do currente
Dfrulc 1 de julho
P-Lsaaram por Jnnllalijr

20
38

2.IÍ7H

2. Í32
40.720

2.000
1.800

22.300

«2.800

A oiior érnte:
Paraly (pipa)
Angra (pipa)
Campos 

"(pipa)
Maoelfi (l.lpa)•Pernambuco (pipa)

Aln.jt:
Fino. de 3S a 40 Kraos...
De 30 çrâos

A l;a lu:
Nacional (por kilo)
Estrangeira (por kilo)....

Arroz'.
Superior (por 100 kilos)..
Idem, bom (100 kilos)....
Mem rezailar (por 100 ks.)
Idem do norte (100 ks.)..
lilciu. Idem. raia.Io (por

100 kilo»)
Idem ..pilUa (por 100 ks.)
Idem inalei (por 100 kilos)''

Atrltt ince:
Conforma a marca:

Lata de 1 litro
Idem de 15 litro-

Asfitnnnn:
Lata de l kilo
Dita de 5 kilos

1'nynnr. iíascnítl:
PonsA.-n. (caixa)

Cedo/0 »:
Rio Oraude (cento)

Feiíèo ti* rór:
Amendoim nacional
Kniofrf.
Mulstlnlio
U mu .0 mctonal
Vorni-lUo
DtTerflrOS •_••*••••

130(000 a 100(000
140(0110 n 150(000
140(000 a 150(000
140(000 a 145(01)0
140(000 a 145(000

200(000 a 2:i0(0im
180(000 a 190(000

(215 :i (220
(200

40(000 40(700
35(000 38(300
31(700 33(300
30(700 3S(300

31(700 a 33(300
05(000 a 03(300

Noniinai

1(430.a 1(000
27(000 a 30(000

(000 a
3(000 a

(640
3(200

50(000

0(500 a 7(000

20(700 a
27(300 a
_s.:'i'.i a
3,-i(000 a
23(300 a
23(300 »

30(000
2.".(l"00
30(000
30(700
25(0.0
30(0.0

Buenos Alro.s e esrnlw.-• Injrleí; Drinn: Nova
Vork. injrli'7. r«»r<(I; Recifo o esenlas, nacionais
PiiHfrirn, liti.fHiicf i' Itatjup; Ariu-aju' o e«calHH,
nnclonnl Fttitpàvia': Ba-lifii manca, argentino A'o-
vilh; Hatupton ltonda, Ingira Nittla tle f_.fr-
riiiuqii: Ciirnri-llas a escalas, iilli-niãn 0(1 un 11;
Teuerlfe, luslcz Lumemlax.

\'ii\\i->yi'< !•¦ i.i-iihI.-s:

11 >í:ir-*i,lÍ!;_ e escalas, Eupuanc.
11 ]iri.iiii-n o escaliií, Ditretiiltirt.
lt San.o*;. Pernambuco.
11 RònttVjs o escalas, (larftnnn,
11 llunihuriío »> cwcalas, Kuniij Wilhelm //.
12 I^iiape o cscniM, Iltipetvnn.
1.1 HnnlCos e i'«ieal.as. _ti Itri-lntjiic.
l" lün da Prata, Trance.
V\ Iluniliurjro e escalas. Itio Negro.
l.í Portos do miI. liaúha.
VA Porlos do norte. Itaituba.
l.*_ Rio da Prata, Laura.
\\ Rordffos e escolas. fJnromta.
1*4 Amstenlam e escala?., Fríffía.
14 Portos do norte, flatina.
15 Portos do sul, Uapuhy.
15 Porton do sul. Itapolomy.
15 P.irlns do norle, /ri».
ltl Liverpool o escalas. Orcoma.
15 Rio ita Prata, Valilríii.
II! Bremen o escalas. .*-*ír*m Fcnfana.
IP. Rio dn Prntn, _mi Poalo.
10 Ilin da Prata. Vultaire.
lfi Mouti*Tidéo o escalas, jtnturiio.
1(1 Port..» do norte, Itapura.
IT Cal 15o c tv-vall-S, Ono^fítt.
17 Portos do nnrte, Olinda.
17 Nova -torlí. Rt/raft.
17 Pt)rto.-- do norte. Olintta.
18 Itio da Prata, /torro.
18 Llrerpool p escnlajj Tlntnrelta.
IS Stockolmo o escalas, K. Victorio.
IS TrlestQ e escalns. Columbia.
10 TTambtttr^n o escalais. Jlehjrano.
10 Riu da Prata. Hulla.
20 Nn..i York o escalas, Vlrgtl.
20 Hamlnireo c escalns. Ç«p Fflano.
20 Portos do nnrte. Ceará,
22 Porlos do 111.rle, .4ne.
22 Fiiinie o i-scalas. Tilwr.
22 Riu ila Prata, .'np Blanrn.
22 Soiilliamptun e escala». Aioooit.
2.1 Trlèsto o oscalas, Oceania.
23 Rio da Prata, Avan.
24 Rio da Praia. FrutlCCtca.
25 H.inlí*.is o escalas. *-Y<j!. um.
211 Rl.i dn Prata. Ilirtten.
28 MirselUa c escalas. _-onno»*i.
27 llordfos o p.-cali.1*-, La fía*rogne.
2S Rio da Prata. Kotllg Wilhelm II.

Vnp4**P_ 1» snir

11 Floniburpi o esCâtAJi, Cap Ortcgah
11 Rimbnrgo e escalas. Pernambuco.
11 Bnenos Aires e eccntu, (Jnrontta.
11 Manflos p escalas. Minas Qcrae*.
11 Rio Qrande du Sul. ^-info 'Ihcreta.
11 Florianópolis e Mealas, Anna.

12
12
12
12
12
12
13
13
13
14
14
14
14
14
14
14
15
15
16
15
16
IS
18
16
10
10
18
IT
17
IT
17
18
18
18
18
18
19
V?
H)
20
20
20
21

23
23
24-
24
20
25
25
28
20

Poeto Alegre o edcalas, .ijsn*.
I'«r4 o escalas, Tibaqv.
Rio da Prata, ffonii; II ü/ic/m //.
Rio da Pratn, {Esgagnc.
Portos do norte, Parei.
Portos do norle, /íiiliiioa.
S. MuUiiius e escalas, .lliij/rlnl.4.
Marsnllu o C-c«las, Fruncè.
Victoria o escalas, Uiu Itapemltim,
Rio da Prata, La Rrétaijne.
Rio da Prata, Onroiinà*
lllo da Prata, Frltla.
Villa Nora e escalas, Aymori.
Trieste o escalas, Laura.
Santos, Hia Scgrti.
Porto Alegre o escalas, llajubi.
Bordéos e escalas, 1'u/iliiiu.
Portos do sul, lltiprritiia.
Callio c escalas, Oieniiia.
S. Fidelis e escalas, 'Crtielrinha.
Amarraclo o escalas, ,V«fnf.
Rio da Prata, Sidra Ventana.Geno»a e escalas, «Son Puplo.Laguna o escalas, Priiícnfe ri. Mora»»,Nova York, Voltalro.
Victoria, Candelária.
Portos do snl, Itauba.
Liverpool o escala», Òrontta.
Montevidéo e escalas, Júpiter,
Santos, Buron.
Portoa do norte, Ilafiihy.
Rio da Prata, indiana.
Hamburgo o escalas, Petropollê.
Llrerpool e escalas, Ãuiro.
Mandos e escalas, Hahln.
Hio dn Pratn. K. Viciaria.
Riu da Prata, Columbia,
.NUrí-èlha f ííschIiis, Salta-,
Ilacotlara e encalns, '_'í/iii-ij_
Rio ila Prata; Cap Yilana.
Santos) Ret grano.
Portoa do norle, Itattubã.
.Moatovidío e escalas, S. Paulo.
Hamburgo e escalas, Cap lllunca.
Rio da Prata, Araj/on.
Rio dn Prata. Oeranla.
Hou ri. «limitou c escalas, Avon.
MouterlillÇo c escalas, Saturno.
Trieste c escalas, /•'•.iiiriMcM.
Himtuirgo c escalas, fl. Paulo.¦Rio da Prato, Soiiiiana. ¦
Amarração e c-rk-alns, h(àntiqu6ir\%
llreiiien e escalas. Olesíén.
Pani e escalas, Aracatg,
Rio da Prata. La tiaicughe.
Hamburgo e escalas, A*oni_i Wilhelm II.

A-jFANDIíG.-V

O inspeelor recoiiiineiidoit ao chefe da
1* secção e ao eseripturario encarregado
da distribuição semanal dc despachos, que
providenciem para que não sejam aceitos
os despachos que não estiverem revesti-
dos de todas as formalidades exigidas pcloart. 476 da Nova Consolidação das Leis
das Alfândegas.

Foram baixadas hontem as seguintes
portarias pelo inspector:

Rcci.iMiiuedando ao administrador da*
capalazias que não .permitta se effectuem
.descargas quer para armazéns da Alfan-
dega, qi cr para os do cáes do Porto, sem
que ao acto esteja presente o cominan-
dante do navio ou o seu preposto, devi-
damjii". habilitado, nos termos do= ar-
tigos ..75 e 381, da Nova Consolidação
da_ lieis das Alfândega..

Reeoinniendando ao guarda-mór .que
ekija 110 acto da descarga de mercadorias
despacluidas so_re agua em pontos quenãp scJMii os armazéns da Aif:ini_eq.i ou
cáes i!o Porto, sobre os quaes a inspert. •
ria já providenciou, k pres.-n.a dn com-
mandante do vapor ou o seu preposto, le-
gálniente habilitado nos termo, dos arts.
.175 e .-81 da nova consolidação.

Resolvendo designar o 1* escripturario
Manoel de Castro Lima para servir de
ajudante do guarda-mór da Alfândega du-
rante o impedimento do serventuário ef-
feetivo Pedro de Castro Samico.

Desligando, cm cumprimento da ordem
do iimiiüro da fazenda, o ajudante de
guanla-mór Pedro de Castro Samico io
scrviv*o da repartição.

O inspector mandou qui fosse co-
brada a imazenagem simples de Antunes
Sr C, de mercadorias despachadas peh
nola n. 13.542 de junho ultimo, contendo
15 liarricas da marca A. C. n. 1I15.
— No requerimento feito pelo Sr. Adol-

pho Ulieingantzj o inspector exarou o s_-
gunite despacho:" Despache ,pelo verificado, acerescen-
do-se o volume ao manifesto e cobrando-
se a multa de 5 o|o de expediente."

—¦ No requerimento de Lauro da Cunha
Valle o inspector exarou o seguinte despn-
cho • ."Designo os escripturario Dr. Alencar
Coimbra c Fernandes da Veiga, para
classificarem o contendo do volume de
que i;e trata."

_______,*" • mitl l ^

•__»m_BWI[_J_]
mmm

IlIllllllllilllHIIII
SANTOS DO "OIA— S. PIO I: PAPA

— M.-MITVK; S. SAUINO

Veneravel Irihàhflntle dc S. Petlíò dn
Retiro SiiuiloõO.

Realiza-se depois de amanhã a festivi-
dade de S. Pedro da Capellinha do Rc-
tiro Saudoso, eom missa conventual e
posse da nova administração. A' tarde
sairá a tradicional procissão da imagem
de S. Pedro, com os apetrechos de pesca,
comparecendo toda a irmandade, assim
como a de alguns templos de S. Christo-
vão.

Veneravel Trrnnriílniié clc S. Pedro e
Jí. S. du Conceição, do Jincaii-
tado.

Realiza-se domingo próximo, se o
tempo permittir, mais uma Itermesse na
Irmandade dé S. Pedro e Nossa Senhora
da Conceição do Encantado, constando
de leilão de ricas prendas, tombola, clc.

A's 3 horas da tarde sairá um bando
precaloVio, que percorrerá algumas ruas
da localidade, angariando donativos para
as obras da sua igreja em construcção.

Em um coreto abrilhantará a kcrntcssa
a excellente banda de musica regida pelo
Sr. Anionio José Ferreira, que executará
variado repertório.

A' noite, serão soltos balões.entre elles
o do irmão Francisco Lippolis, que é de
uni effeito surprehendentc, alem dc co-
lossal.

A- administração pede aos devotos
prendas para o leilão, e' comparecimento
dos irmãos.

Dlvci-sna.
Na capela de S. Gerardo do Alto da

Boa Vista, Tijuca, haverá hoje missas
ás 6 1I2 e 8 horas, sendo esta ultima con-
ventual.

Na igreja abbacial de S. Bento ha-
verá hoje missas á_ 5-3t«t, 7 e 8i|_ ho-
ras. • ¦

Concorridissimas têm sido as nove-
nas realizadas na archi-cathcdral metro-
politana, em honra á excelsa Nossa Se-
nhora do Carmo, cuja festa é no proxi.
mo dia 16.

O próximo dia 26 será de pomposas
fesfas na matriz de SanfAnna, da Barra
do Pirahy.

No próximo dia 14 do corrente, o Sr.
bispo auxiliar, D. Sebastião Lcme_ da Sil-
veira Cintra, administrará a chrisma na
matriz de Santa Rita, a 1 hora da tarde.*

Realiza-se 110 próximo domingo a ,
festividade dc S. Pedro e S. Paulo, em
Paracamby, nue constará dc missas e so-
lemnes festejos externos.•— No próximo dia 15, na igreja da
Veneravel Irmandade do Senhor Jesus do
Bomfim e Nossa Senhora do Paraíso, cm
Si Christovão, será rezada missa, acom-
panhada de órgão, por alma da fallecida
Rita Xavier de Bastos, mandada rezar por
seus parentes.

Haverá hoje missa conventual, as 8
horas, acompanhada a orgam, no templo
da Veneravel Irmandade do Senhor Ie-
sus do Bomfim e Nossa Senhora do Pa-
raiso. •'-'..'•.

—Realiza-se domingo, 13, a festividade
de S. Benedicto da Areia Branca,, do
Curato da Areia Branca, com missa so-
lomnc, ás 10 horas e solemne procissão
ás 3 horas da tarde.

—Havrcá no próximo domingo uma
kermesse, cm favor das obras do templo,
na igreja de Nossa Senhora do Bomsuc-
cesso.

Expediente do nrcebispado.
Dia 10:
José da Silva Campos e Risoleta da

Costa; Joaquim Alves Martins e Maria
José dc «_zevcdo; Christovam Moreira e
Philomcna da Paz; Eustachio . Alvea .
Mendes c Raphacla Storino; Julio Pe-
reira Alves e Maria de Moura; José Mu-
nabini c Maria Regina; Manoel Domin*
gues Pinheiro e Francisca Pacheco df
Mello; Sernphim Ferreira da Silva í
laura Sanlos: Jesuino Rodrigues dt
Soilíâ c Thercza Ribeiro ;FranciíCO Ber-
riardo e Giiilh .rmina Umbclina; lulio d<!
Souza c Cazarina Ferreira Pinto—Com*
pedem.
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día "' lEMITERlO' Dli S. FRANCISCO XA-
VIER

Manoel Fernandes. 47 annos, casado,
Necrotério policial; Tito, i.j annos, rua
jchddícro Hippolyto n. 57; Agostinho Sil-
.a, vi nnnos, solteiro, Necrotério poli-
ciai; Caroüni. Augusta da Silva, 59 an-
nos, casada; rua de S. Carlos n. 117;
Lepiiof, lilha de Alice Jó, 30 horas, rua
Isidro Gonçalves n. 2; Geraldina, filha de
Wchceskio Lage, 4 mezes, rua do Aque-
dueto n. 322; José Weneeslâo da Silva
Brandão", 47 annos, casado, rua de São
Christovão n. 58: Amélia Augusta Tavei-
ra, 28 annos, solteira, rua Conde de Bom
:''mi 11. 5'.. '. Nilda, filha de Manoel Quei-
roz, 14 mezes, rua Barão de Cotegipe
n. 22; José Balthazar do Nascimento, 38
annos, 

"solteiro, 
bordo do vapor "Aymo-

ré"; Antonio José Rodrigues Filho, 17
dias, rúá Dr. Maciel n. 25;'félo, íilho de
loaquim R. Fontes, Santa Casa; Cláudio-"nor, 

fillio de Maria Magdalcna, 28 mezes,
rua Major Freitas n. 25; Dulcelina Maga-
lhãts, 28 annos, casada, rua S. Januário
n. 287; Odette, filha de Leopoldino San-
tos, 4 mezes, rua Silva Bayão n. 6; Geor-
gina Maria da Silva, 28 annos, solteira,
rua Itapiru' 11. 101; Nicoláo, filho de Fe-
licio Escaputo, 9 mezes, rua dos Inva-
lidos n. 55.

CEMITÉRIO DO CARMO

Manoel Ramos Garcia, 45 annos, Ne-
croterio policial.
CEMITÉRIO DE S. JOÃO BAPTISTA

Othon, íilho de Luiz Calixto Mendes,
7 mezes, rua de 5- Clemente n. 105, casa
n. 27; Attila, filho do 2" tenente Wel-
lington de Lemos Viliar, 14 mezes, rua
Real Grandeza n. 80, casa n. 3;. Carlos,
filho dc Domingos Motta, 3 i|a annos,
rua Frei Caneca n. 252, casa 11, 10; Do-
rothéa, filha de Maria da Conceição, 5
mezes. rua S. João Baptista n. 15; Maria
José Arminda da Costa, 63 annos, viuva,
praea da Republica ri. 13: Braz Estevão,
31'annos, casado, Hospital de S. João
Baptista: Eiilina, filha de Cindido Ma-
noel, 4 annos, ladeira do Barroso n. 150;
Josephina da Silva, 33 annos, casada, rua
Bella de S. João n. 59: Gertrudes de Sá,
80 annos, viuva, rua Dr. Dias Ferreira
n. s 1 ; Hugo, filho de Maria Thereza
Frazão, 4 mezes, rua dos Cajueiros n. 58;
Manoel Alves Bastos, 37 annos, casado,
ladeira do Castello n. 36.
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TORNEIO DE JULHO

«1EMI0S AOS DOIS MÁÍüRES DECIFIt ADuISEd

Problema 11. S8
CllMtADA MEP1IISTOFHEI.ICA

(G. Rego.)
O animal quo como iivim

ca fica manso.

j^»v.!,t,.,,... nr*
ENIGUA HTTOSESCO __

{Oendcbú.},

9  9

9

Problema 11 30
CHARADA INVF.UTU1A

(Valente.)
» — Fie**- doente (|iiciu

bebe ralé de «tevada.
Correspondência

Vesptr— llccebido.

IiOXUlRIA NACIONAL,

Lirti fcnil dos i-icmio-' da 2" lotaria do
plano 11. 2Í)8 153a rxlrattyiio, realizada liou-
teu :

PRRMIOS PK 20:000$ A 200$000

3ÍM)'(... 20:0fll)i0fl0 IC8S7... 200*000
J.MI-20..''. 2:000/000 17085... 200^0^0

/.H'.l,.. ItndllJ 0.1 31711... 200í'i()0
29477... l:5li(l/,000 37017... 200*0011
28i!8ii .. l-iiilii. 1 11 38777... 2004(100

, 3:137.!.,. 1:000;(I00 MSG47... 200<S0'0
41773... 1:00 tu 0 51770... 200*000

711)2... .'0W0 0 .V.',8:!... 2'OÜÍÜÜO
0i;.'.r)... 2(1*000 57828... 2 0/000

ilü/8... 200*0110

PRÊMIOS DE 100$000

403 7515 19505 32Ò40 45141
819 10430 20708 35101 47743

23'..' 10041 22810 35420 48007
2718 12818 233H0 354GI 502GI
2740 14288 24789 38398 53554
3450 18592 20898 42897 55412
5700 ISS35 27732 44520 59490

APROXIMAÇÕES

3459',
2Í925

34595 .
251127..

34:1)1 a 34000
26921 .. 25930,

• • • • • •
DEZENAS

2005000
10J/UUU

30*u|i0
20*000

34:01
25901

ti 3'iü 0.
a 2 000..

CENTENAS
12Í00Ü
lu*000

Todos, us números tiirmiiiáío. rni 94 tèni
4* c os terminado i c ni 4 tôiri 2*. exce-
|)tii'aiuln-sc cs terminados cni 94.

O fiscal do governo. Manoel Cosme
Pinto — O director presidente, Alberto
Sttraiva da Fonseca — O director-assis-
tente, Augusto da Rocha Monteiro Gallo,
secretario — O escrivão, Firmino de Can-
tuaria.

KÍ^5^5Í3.1»C1*

\. dl Ti\zm
S. Píiulo — Partidas da 13. F. Ce.i-

irai dn fcjraztb íis õ horas dn manhã.
\s 7 lioras da manhã, fts 6 lioras da
tarde. Nocturno de luxo, ás 9 e ::o du•íoite.

-v. íagadas ft E. P. Central do Era-
.11: Nocturno, 6a 7 horas da manhã;
¦íocturno de luxo, as S e 15 da ma-
íhii, Trens communs, íis (i, fts 8 e

Minas Gemes — Partidas da B. F.'entrai do Brazil: pina Lafayette, às
. da manha. Para Bello Horizonte, fu

•i da manhã. Para Entre Hics, fts 4 e
10 da 'ur.:c. Para Bello Horizonte atê
¦.''irápora. fts 7 da noite.

Ghrgadnn ft 10. F. Central do Pra-
il: (ir- Bello Horizonte e do Pirupo-

••a fts 7 e 3.0 da manhã; de Enti;<
Rios, fts 9 e -30 da manhã: de La-
tayette. fts S e -10 da noite; de Belli.
Horizonte, fts 9 da noite

Pelropolis — Dias uteis — De Praia
Formosa: 8 hons da manhã. S.30,
10.25, 3.50, 4.20, 5.50 o 8 horas.

De Petropolis: 6.10, 7.35, s.3r>, 10.5,
3 horas, 4.16 e 7.15.

Domingos — de Praia Formosa:
: horas da manhã, 7.30, 8.30, 10.25,
j.r.O, 5.50 o S horas.

De Petropolis: 6.10, 7.3G, 10.5, 3 ho-
ros, 4.15, 7.16 e 8.20.

Estrada de Perro Therezopolls —
De 31 de outubro a 31 de maio—
Capital: Partida, «,30 manhã. The-
rezopolls, checada; . 9,40 manhã.
There/.opolis, partida, 3 da tarde.
Capital, chegada. 6 da tarde.

ÔBÍlcfoFlcHAbos
Foram-nos entregue uma apólice

de seguro da Previdente e uma cau-
tela do Monte de Soccorro.

Acha-se em nosso escriptorio uma
caderneta da Caixa Econômica, nu-
mero 241.310, encontrada no cinema-
\ographo Odeon.

Vfn**mx>xK*

AVI505
E5PECIAES

MÉDICOS

Dr. Linneu Silva, oculista. Assisten-
te de clinica ophtalmologica da Fa-
culdade de Medicina. Rua Gonçalves
Dias n. 50, das 3 fts 5 horas.

Dr. Caetano da Silva — Trat. esp.
da tuberculose. Uruguayana, 35, das
3 ás 4 horas, fts terças, quintas e sab-
bados.

Dr. Tamborim Guimarães — Mo-
lestias internas, em geral, o espe-
cialniente moléstias das crianças. *y-
philis, molestií s nervosas, c-.o cora
;ão e dos pulmões. Rvi .Va Assem-
bléa, 73, das 4 fts 6 horas, todos os
dias uteis.

Dr. Urbino do Freitas—Cons.: 1 ás
5. R. Sete de Setembro 1S6, sob. Te-
leph. 3839. Residência: r. Coronel Ca-
brita 55. Teleph. Villa 1285.

Dra. Ephigenia Veiga de volta da
Europa. Cons. r. Uruguayana, 21, res,
rua das Laranjeiras n. 374.

Dr. Rocha Va/ — Docente de cli-
nica medica da Faculdade de Mediei-
na. Consultório, rua da Quitanda niu
mero 73; residência, rua de S. Chris-
tovão n. 409. Tel. V. 546.

Dr. Daciimo Goulart — Especlalis-
ta partos, moléstias das senhoras e
operações. Cons.: Uruguayuna, 25,
sob., das 3 ás 5. Res.: Haddock Lobo,
130. Teleph. 1.140. Villa.

Dr. Silveira Lobo 1— Medico e par-
teiro. Cons.: Assembléa 73 das 2 fts 4.
Teleph. 1.824.

Dr. Luiz Ramos — Attende a cha-
mados. Consultas diárias, das 11 a 1
hora; rua Dias da Cruz n. 183,. so-
brado, Meyer. Residência, Conde de
Bomfim n. «85. Teleph. 1.639.

I)r. Oswaldo dc Oliveira — Profes-
eo.' livre de clinica medica da Facul-
dade do Medicina.—Consultório, Ou-
rlves, 5. Residência, Marquez de
Abrantes" n. 204. Telephona 59S, sul.

Dr. Rego Monteiro — Consultório,
rua Sete dc. Setembro n. 81; residen-
eia, rua da Gloria n. 98. Telcphor.e
n. 4.042. 

'

Dr. C. (1'Utra Vaz —Clinica medi-
ca, Consultas : rua Uruguayana nu-
mero 114, das 10 ás 11 horas. Resi-
dencia: Visconde Figueiredo 85. Cha-
mftdos a qualquer hora.

Dr. Erimkllii Guedes—-Moléstias
de senhoras o crianças, pulmões e
syphilis. Cons.: das 3 fts 5. Andradas,
52. Telep. 1.450, villa.

Dr. Carvalho Azevedo — De volta
de sua viagem á Europa, C. R. Treze
de Maio, 27. Senador Vergueiro 73, te-
lephone sul 11,24.

Dr. Teixeira Martins — Moléstias
do apparelho genito-urinario. e ope-
rações. Cura radical das hérnias, hy-
droceles e ulceras. Rua da Assembléa
n. 47, das 2 ás 4 horas da tarde.

Módicos, dentistas, medicamentos e
enterro, tudo por 2$ mensaes o chefe
e 1$ cada pessoa da familia; 20 largo
do Rosário 20 A, Auxílios Domésticos".

Dr. Franklin P.vlos — Cirurgia e
moléstias da mulher — Residência
Hotel dos Estrangeiros — Cons., lar-
go da Carioca 11. 9.

Dr. ilacintho Rapliista dos Santos—
Tratamento dc todas as moléstias das
senhoras, cura dos tumores fibrosos
heriiórrhagicos o das hemorrhagias
uterlnas, sem operação; applica o in-
vento de prevenir para sempre con-
cepção. Cons. á rua da Quitanda n. 46,
rtc 1 ás 4 horas; aos sabbados, grátis
aos pobres.

Dr. Annibal Pereira — Vias urina-
rias. De volta da Europa, reabriu con-
sultorio, Rua Carioca n. 40, 3 horas.
PARALYSIAS. MOLÉSTIAS NER-

VOSAS, SYPHILIS E ANEMIAS
Dr. Faustino Ribeiro, avenida Alem

de Sá. n. 119. Tratamento seguro e ga-
rantido, pela therapeutica austríaca.

MOLÉSTIAS DA GARGANTA. NA-
RIZ. OUVIDOS E ROCA

Dr. Enrico de Lemos—Kspecinlls-
tn. Cons.: rua Carioca 36, 12 fts 6,
tel. 6.109, central — Residência:
praia Botafogo n. 114, tel. 1.296, sul.

Dr. Lima Freire — Docente du cli-
nica medica da faculdade, com pra-
tica nos hospitaes de Berlim e Pa-
ris. Consultas, fts 3 horas, ft rua Ro-
drigo Silva n. IS (esquina da rua da
Assembléa). Residência, rua do Mat-
toso n. 165.
ELECTROTIIERAPIA — ELECTRO-

DIAGNOSTICO — RAIOS X —-
TRATAMENTO DAS MOLÉSTIAS
DO SYSTEMA NERVOSO
Drs. Pires dc Carvalho o 3lurillo

Campos. Consultório : rua Senador
Dantas n. 33, de 1 fts 5 horas da tar-
de. Telep., 4.421, Central.

CIRURGIA GERAL E VIAS URI-
NAR1AS

Dr. Gelulio dos Santos — Cônsul-
torio: Ouvidor, 83; de 1 fts 3 — Resi-
dencia:Padre Antônio Vieira, 20.Leme.

MOLÉSTIAS DE SENHORAS, PAR-
TOS. SYPHILIS, PELLE E VIAS
URINARIAS
Dr. Maurício Kimilz — Rua Car*

valho Monteiro n. 48 (Cattete).
PAI TOS E MOLÉSTIAS DA MU-

LHER
Dr. Rodrigues Lima •— Professor

da Faculdade de Medicina. Consulto-
rio, rua Assembléa 11. 66. Residência,
Flamengo, 88.

Dr. Masson da Fonseca — Do vol-
ta do sua viagem á Europa. Cônsul-
torio, rua du Assembléa, 47, Io andar,
das 4 ás 6 horas. Residência: Lan.n-
jelras n. 3.r> 1.

Dr. Jorge Santos, medico pela Fa-
culdade dc Paris. Consultório, Hospi-
cio 49. Teleph. 2.SG6. Rcaid.: praia
de Botafogo, 290. Teleph. 17í Sul.
OPERAÇÕES. PARTOS E MOLES-

TIAS DAS SliNIIORAS
Dr. João Alves Montes — Cônsul-

torio: tua S. Pedro n. 82, das 2 fts 4.
Residência: rua Theodoro da Silva
11. 470. Telephone, 1.324, Villa.

PARTOS E OPERAÇÕES
Dr. Torreão Roxo — Livre docente

de clinica do partos. Cons. Gonçalves
Dias lõ, de 2 ás 5. Res. Voluntários da
Nutria 173.

MÉDICOS E OPERADORES
Dr. II. Lucomlic—Medico effectivo da

Santa Casa, docente dc physica medica.
Hospicio, 54, das 3 fts 5, e Cattete, 215.

MOLÉSTIAS HRONCIIO-PLL-
MONARES

Dr. Antônio PhcIÍCCO — Moléstias
oronco-pulmonares, Cons. Ourives.
IS, mort. De 2 fts 4. Res. Bispo, 221.
felephone líio, villa.

PARTOS E MOLÉSTIAS DA MU-
LHER

DOENÇAS DA PELLE E SYPHILIS
Dr. Werneck Machado. Primeiro de

Março, 10." (Só. attende a doentes
lessa especialidade.)

Pc. P. Terra — Professor da Facul-
lado de Medicina—20, Assembléa.
tas 2 fis 4.
UOLESTIAS DA MULHER, VI.^S

URINARIAS, SYPHILIS E OPE-
RAÇÕES URETRHOSCOPIA, CVS-
TO SCO PIA, ETC.
Dr. Ccsar Mngnlhaena applica o

106 e '"Das Elccktrisehe Vierzellen—
3ad", na cura do diabetes, myomas
uterlnos, hemorrhagias, mctrltes, hy-
Arargyrlzaç&r "Indolor" do organis-
mo, etc. Consultório: rua do Pas-
it-lo n. 56, sob.; telph., 2.369. Resi-
dencia, rua du Lapa n. 36, sobrado.

MEDICO-OPERADOR
Dr. Augusto Paulino — Professor

da faculdade. Cura radical das her-
nlaa e hydroceles. Tumores no ven-
tre. Estreitamentos da uretra. Fistu-
Ias. R'ia do Hospicio n. 54—2 fts 4.

MOLÉSTIAS DAS SENHORAS E
DAS CRIANÇAS

Dra. Evarisla (Ie Sá Peixoto —Cli-
alca-medica para senhoras e crianças,
partos e gynecologia. Assembléa, 123.
er;quina do largo da Carioca, de 1
ts 3. Telephone, 3.622.

ANALYSES CHIMICAS, EXAMES
MICROSCÓPICOS E BACTI3RIO-
LÓGICOS PARA DIAGNOSTICO
MEDICO.
Dr. Alfredo Andrade — Prof essoi

da especialidade na Faculdade de Me-
dicina. Rua Uruguayana, 7.

:?NEUMOL
Espeelriro contra a fraqueza pul-

«nonar, bronchite e asthma. Droga-
ria Berrinl e em todas as phan.a-
cias.

OPERAÇÕES EM GERAL E ESPP,-
CIAI/MENTE DOS ÓRGÃOS GE-
N1TO-HRINARIOS DE AMBOS OS
SEXOS
Dr. R. Chapot Prévost — Medico e

cirurgião do hospital da Misericórdia
(cirurgia de mulheres), da Associação
dos Empregados no Commercio (ser-
viço de cirurgia e vias urinadas), do
Instituto de Protecção e Assistência á
Infância (serviço de obstetrícia e dc
gynecologia. Consultório, rua da Qui-
tanda 11. 15, das 2 ás 4 horas. Telepho-
ne n. 5.351. Residência, rua Real
Grandeza n. 84, Botafogo.
OLHOS, OUVIDOS. NARIZ E GAR-

GANTA
tr. Guedes de Mello — Consultas

das 2 ás 5 da tarde, rua do Carmo 45.

OPERAÇÕES. PARTOS. MOLÉSTIAS
DE SENHORAS E CRIANÇAS

Dr. Cincliiato Simões Correia —
Cons.! rua Primeiro de Março n. 14,
de 1 ás 3. Telephone, 415. Res.: Uru-
guay. 339. Telephone, 1.189, Villa.

OUVIDOS. NARIZ E GARGANTA 15
. PROTHKSE PELA PARAFINA

Dr. Álvaro Tourinho — Com longa
pratica nas clinicas de Berlim, Vien-
na e Paris. Rua do Hospício^ 77. De
2 ás 4. . ' •

DOENÇAS DA PELLE E SYPHILIS
— TRATAMENTO PELO 606

Dr. Silva Araujo Filho — Assisten-
te da Faculdade de Medicina. Assem-
bléa, 54, das 3 ás 5 horas.

O professor Augusto dos Anjos
prepara a.umnos para o exame de
admissão aos cursos superiores, e en-
sina dhersas matérias do curso de
direito, podendo ser procurado de
2 fts 5 lioras da tarde, á Avenida
Rio Branco.

Qilcrcis gozar boa saude? — Ide
morar, ou pelo menos passear em
Copacabana, fora da barra, desde

o Leme até Ipanema, verdadeiro Sa-
natorio do Rio de Janeiro.

Bonds electricos até alta noite.

OPERAÇÕES. MOLÉSTIAS DAS SE-
NHORAS E VIAS URINARIAS

Dr. Raul de Caslro—Operador
parteiro. Consultas, rua Primeiro d(
Março n. 14, sobrado, das 3 fts 5 ho
ras. Residência, Aguiar, 77. Telepho
ne , . 292, villa.

MOLÉSTIAS DAS SÍ3NIÍORAS. PEL-
LE E SYPHILIS. APPLICAÇÕES
DO 000.
Dr. Annibal Varges — Clinica me-

alça. Tratamento e diagnostico preco-
ce da syphilis e tuberculose. Applica
no consultório o 606. Consultório: rua
da Carioca n. 62, sobrado, das 2 fts
5 horas, e residência: avenida Gomes
Freire n. 99. Teleohone 11. 1.202.

GONORRItfòAS E SUAS COMPLICA-
ÇÕES

Dr. João Abreu — Cura radical —
Rua S. Pedro, 64, das S fts 9;

OPPRADOR E PARTEIRO
Dr, Bastos Mello — Especialidade,

moléstias das senhoras. 'Res. Conde
Bomfim, 172. Tel. 129 (Villa). Cons.
Carioca, 44, das 3 ás 5.
I5LENNORRITAG1AS E SUAS COM-

PLICACõi:." E CIRURGIA GERAL
Dr. Domingos dc Góes Filho — Da

Santa Casa. Preparador e doce.ute de
operações da Faculdade de Medicina.
Cirurgia geral e vias urlnarias. Cura
radicai da Blcnnorihagia. Rua Uru-
guayana, 3. Das 2 ás 5.

ANALYSE DE URINAS, ETC.

Ccsar Diogo, chimico analysta. Qui-
tanda 11. 15, esquina da da Assembléa

IMPOTÊNCIA
Neúrasthehia, esgotamento nerve

bo, perda das forças por excessos d'
Venus ou lolltarios, derrames nc-
cturnos, ejaculações prematuras, atro-
phia dos órgãos sexuacs: cura radica1
e permanente, som o uso de drogas
nem appàrelhos. Tratamento moder-
no, conveniente e de uma efficacia
comprovada. Dr. Zelic, rua da Cario-
ca n. 42, 1° andar; consultas das E
ás 11 da manhã, e do 1 ás 4 da tarde,
o por correspondência.

CORAÇÃO, ESTÔMAGO, FIGADO E
RINB

Dr. Bulhões Marcial — Rua S. .To-
sé n. 80, sobrado, das 2 ás 4 horas.

PEPTOL
Dr. Lsssanco Cunha, Dr. Eduardo

Gamara, Dr. Heleno Brandão, Dr. Gra-
ça Mello, Dr. Sylvio Moniz, Dr. Nico-
láo Cia.icio, Dr. Custodio Fernandes,
Dr. Luiz de Castro, Dr. Alexandre
Stockler, Dr. Rodolpho Vaccani, dou-
tor Amaneio Marsillac, Dr. .'loaquim
de Mattos, Dr. Mauricio França >• dou-
tor Julio Monteiro, attestam o valor
do "Peptol", que digere, nutre, faz vi-
ver. Inventor e fabricante, pharma-
ceutloo Pedro Teixeira Dantas. Depo-
sitarios no Rio: J. M. Pacheco, An-
dradas, 95. Em S. Paulo: L. Queiroz,
15 de Novembro, 32.

DENTISTAS
í)r. V. F. Kihil c sua filha Dra. Lau-

ra — Clinica dentaria norte-america-
ria, pelos mais aperfeiçoa.dns e prati-
cos processos therapeuticos, cirurgi-
cos e protheticos. Dentaduras espe-
claos para oradores. Preços módicos
Das S horas da manhã fts 5 da tarde.
Consultório e residência, rua Matheus
11. 77, Meyt-r.

Dr. A. «f. Monteiro — Systema ame-
ricano. Trabalhos a prestações. Con-
sultorio, rua da Carioca, 66, ás terças,
quintas e sabbados. Telephone nu-
mero 5.277, Central. •

Dr. T. Escobar—Formado pela Fa-
culdade dn Medicina desta capital, coni
titulo revalizádõ na Republica Argen-
tina. Consultório: rua Gonçalves Dias
11. 74, esquina da rua do Ouvidor—
Com material de primeira ordem, os
seus serviços proflsslóhàés são cx-
ecutados com perícia, presteza e mo-
dicidade nos preços. Consultas: terças,
quintas, sabbados e domingos, das
7 fts 3 da tarde.

PARTEIRAS
Dra. Elvira Di Capiia—Porteira dt-

plomada pela Universidade de Napo.
les, com longa pratica nos hospitaes
de Paris. Especialista em qualquer
moléstia de senhoras. Fa:s conceber,
se desejar, por processo especial ga-
rantido; faz partos e attende a cha-
mados. Cons. cm sua residência, de 12
fts 5, na rua Marechal Floriano ri. 169,
sobrado.

Pnrteirn c massagista — A verda-
loira Mme. Palmyra, com longa pra-
rica, cura radicalmente todas as mo-
lostias do utero e ovarios, evita a gra-
yidez, trata de moléstias de senhoras
que não possam conceber, por proces-so sem igual, exclusivamente de sua
Invenção; garante sor infallivel. Acei-
ta parturiontes em sua residência, fi
rua CamcrJno n. 105. Mme. Armlrda
Palmyra. Telephone, 4.102.

ADVOGADOS
Dr. J. tle Sú Ozorio — Rua do Ou-

vidor n. 181.
Drs. Astolpho Rezende e Ornar Du-

tra, advogados. Rua do Carmo 11. 66.
Dr. João Maximiano dc Figueiredo— Advogado, rua do Rosário 11. 138.
Drs. Irineu Machado, Gastão VI-

ctoria e Carlos Machado — Escripto-
rio: rua Sete de Setembro n. 29, mo-
derno.

Drs. Prudente do Moraes Fillio,'
Justo R. Mendes de Moraes e Amaral
França — Advogados—Avenida Cen-
trai n. 87.

Drs. Lopes <la Cruz e Almeida Ma-
gnlhães — Rua do Ouvidor; 79.

Dl\ Paulo de Lacerda — Rua do
Ouvidor, 72.

Dr. Josó dc Azurém Furtado —
Advogado — Escriptorio, rua dos Ou-
rlves n. 69.

Dr. Norcdlno Alves — Escriptorio,
travessa S. Francisco de Paula n. 12
(Io andar.)

Dr. Honorio Coimhra — Promotor
publico. Advoga no eivei e commer-
ciai. Escriptorio: na rua Sete de Se-
tembro, 75. Teleph. n. 4.475. De 1
ás 4 horas.

LOTERIAS
Casa Sybllla — E' a casa que vende

bilhetes de loterias sem cambio, e a
que mais sorte tem dado aos seus fre-
guozcs. Kxppt imentem c. vejam se é
ou não verdade. Rua Gonçalves Dias
n. 10 — Vincenzo Vitalo.

Ao vale quem tem — Agencia de
loterias—Itua do Rosário, 96, esqui-
na da rua. da. Quitanda—Telephone,
1.797 — José Labairca.

União Sporliva — Agencia de Io-
terias. Rua do Ouvidor, 185. José La-
banca. Têieph. 36.

Casa Guimarães — Agencia de lo-
terias — Rua do Rosário 11. 71, esqui-
na do beco das Cancellas.

Loteria dn Capital Federal — Sab-
bado, 26 do corrente, 200:000?, por
15$400.

Loteria de S. Paulo—Quinta-feira,
17 do corrente, 100:000$000.

TINTURARIAS
Tlnturaria Parisiense — Casa de 1"

ordem. A. Daverat & C, Marquez de
Abrantes, 22. Marca registrada. Tele-
phnnp, 1.049. sul.

Tinturaria S. Joaquim — Casa es-
pecial etn lavagens de roupas de casi-
mira de homens e senhoras. Manoel
Fernandes Garrido. Cattete, 203. Te-
lephone n. 4.978.

PHARMAOFAS E DROGARIAS
Granado & C. — Rua Primeiro de

Março n. 14.

LIVRARIAS
Livros de leitura, do Vianna Kopkc,

Puiggarl-Iiarreto, Arnaldo Barreto,
Abílio, Biliic, Epaminondas é Felisber-
to de Carvalho, Ferreira da Rosa, Ga-
Ihardo, Hilário, Sabino e Costa e
Cunha e outros autores; na Livraria
Francisco Alves. Ouvidor n. 166, Rio
de Janeiro — Rua de S. Bento n. 65,
S. Paulo — Rua da Bahia n. 1.055,
Bello Horizonte, Minas.

FLORES E PLANTAS

Hortulanla--Sêmentos, flores, plan-
tas, etc, Ouv. 77 — Elclchoff, Car-
neiro Loão <& C.

Cnsa Flora — Chegou nova remessa
dos legítimos canários Campainha.
Schllck & C, Ouvidor, 01.

PERFUMARIAS
Perfumaria Tarrc — Perfumarias

nacionaes e estrangeiras e objectos
para barbeiros. Deposito da pasta
para dentes "Dehtina" e dos tônicos
contra a caspa "Phenorneno" e "Re-
gpnerádor." Sabão cm pô, lata de
meio kilp 2$. Rua Visconde do Rio
Branco 11. 60.

Casa Postal — A que mais se dis-
th.igua cm perfumarias, qualidade.) e
preços reduzidos. Comparem os pre-
ços; rua do Ouvidor 11. 1411

Perfumaria Ilorteneo — Completo
sortimento de perfumarias dc. todos
os autores e objectos para "toilette".
Augusto Rodrigues Horta—Rua Sete
de Setembro n. 123, antigo 105.

Cigarros Deliciosos e Castro Alves,
do S. Paulo, em todas ar. charutarías:
deposito, rua da Quitanda n. 118, Ta-
bacaria Penna Fiel, Bernardo Vlan-
na & C, Rio.

COLORi NA

Tintura Ideal garantida, para resti-
tuir ao cabello a sua. cor original,
preta ou castanho. Preço, 10$; polo
correio mais 2$. Deposito- f.nr.il, na
rua Sete cio Setembro ri; 127. R. Ka-
nltz.

SAQUES E CAMBIO

Casa do cambio — Saques para
Portugal e Hespanha, passagens pa-
ra Lisboa, Leixões, Madeira, Vigo,
Buenos Aires e demá!3 portos da Eu-
ropa e America — Beltrán Vives & C.
Rua Visconde dc Tnhaiima n. 36, por-
to do cftes dos Mineiros e rua Se-
nador Euzebio n. 2.8.

JOALHERIAS • .
A Pérola — Jóias de fino gosto,

Rua da Carioca n. 4 6, e praça Tira-
(lentes n. 12.

Cooperativa de jóias c relógios, a
prestações semanaes. Rua Gonçalves
Dias d. 35—O. da Cruz Ferreira & C,

Joalhcria Soares * Fillio — Jóias
a. prestações semanaes de 25, com di-
reito a tros sorteios; accitam-se sócios.
Rna dos Andradas n. 15, em frente ac
larso da Sé.

Cnsa Garcia—Relógios, artigos pro-
prios para presentes, vendem-se a pre-
ços excepcionaes, na praça Tiradentes
n. 64. Compram-se ouro, prata e bri-
lhantes. Telephone n. 5.090.

UNIVERSAL

Cosa de cambio de Dias & Mão.
Agencia geral das companhias de na-
vegação. Passagens para. á Europa o
Argentina. Bilhetes do loteria, sem
cambio. 3S, Avenida Rio Branco. Te-
lephone, 4.107.

HOTÉIS E RESTAURANTES
Hotel Nacional — Rua do Lavra-

dio, 57 — Exeellentes accommoda-
ções para familias e cavalheiros • de
tratamento. Cozinha de 1° ordem. Dia-
rias, de 7$ e 8$. Sem diária, 4$ e 5$.
Teleph., 4.4 67. Alves & Ribeiro.

Grande Hotel — Largo da Lapa —
Optimos quartos, Ventiladores, eleva-
dores electricos e cozinha de primeira
ordem. Bonds para todos os pontos da
cidn.de.

Grande Hotel do Francc — Praça
Quiiize de Novembro n. 12, antigo lar-
go do Paço. Teleph. 80 — Acaba de
passar por grandes melhoramentos,
devido 8. acquisição do predio junto,
lado do mar, tendo excellertes quar-
tos e cozinha de 1° ordem.

Hotel dos Estados — Dois edifi-
cios, grande jardim, aposentos com
todo o conforto e restaurante de 1°
ordem, luz electriea e ventiladores,
freçòs módicos. Rua Maranguape nu-
me o 15. Telephone n. 778, end. tele-
çraphieo — Hotc-stados.

Casa Ileini — Casa especial de con-
servas e comidas frias. Restauran-
te ft la carte, cozinha estrangeira,
I. A. Wra.ubek, rua da Assembléa nu-
mero 117.

Hotel Avenida — O maior e mais
importante do Brazil — Avenida Cen-
Irai — Mnghiflcas aecommodações a
proços módicos. Ascensores electricos.

Grando Hotel Guanabara — Excel-
lentes accomrnodações para familias e
cavalheiros, e cozinha de primeira or-
•lem. líua da Lapa n. 103.

Rotisserlc Rio Branco — Cozinha de
1* ordem. Aberto até 1 hora da noite
e servido por elegantes o modernos
elevadores electricos. Concerto todas
as noites. Avenida Rin Branco. 134.

Pensão Cupacabnna — Exeellentes
accommod.içõés para familias e ca-
valheiros 0o tratamento. Cozinha dei"
crderii. Cinco minutos distante dos
banhos de mar. Praça Serzedello Cor-
reia. Copacabana.

DERBY BAR
DEUTSCHE RIER-HALLE

Albino dos Santos & C. — Restau-
rante, chopps, sandwiches, comidas
frias, vinhos, fumos e cigarros. Praça
Tiradentes n. 12. Telephone n. 2.013.
Aberto até 1 hora da noite. Gabinetes
reservados. Rio de Janeiro.

COMPANHIA METRÓPOLE HOTEL
Luxuosas e confortáveis accommo-

dações para familias e cavalheiros.
End. telegraphico — Metrópole — Te-
lephone, 3.39 6. Rua das Laranjeiras
D. 519.

OFFICINAS MECÂNICAS

J. Silva—Concertam-se automóveis »
lanchas a gazolina e qualquer outra
machina Industrial ou mntitlma. Es-
pecialidade em fabricação de peças
para automóveis e engrenagens. Acei-
tam-se automóveis para guardar. Rua
da Saude 11. 209. Telephone n. 1,823.

Zulmiro Castello Branco — Concor-
tam-se taximetros, fazem-se engrena-
gens, collocam-se pinhões e cabos; na
avenida Mem de Sá n. 131 A, tele-
phone n. 2.317.

AGENCIAS BANCARIAS

Saques sobre as principaes praças
do estrangeiro — Cartas de credito,
cobranças, etc. Zenha, Ramos & C.
Rua Primeiro de Março n. 73.

LEITERIAS

A Lelteria Boi, antiga Mantiqueira,
entrega a domicilio manteiga e leito
pasteurizado. Rua Gonçalves Dias
n. 75. Telephone n. 009.

FRUTAS E GELO
Ferreira Irmão & C. — Rua Pri-

meiro de Março n. 4.

BARÃO
Finíssimo Vinho do Porto, para pro-

sentes; deposito, rua da Quitanda
n. 11S, Tabacaria Penna Fiel. Ber-
nardo Vianna & C, Rio.

FUNILEIRO E BOMBEIRO
F. Paulo Bázzarrelli—Encarregam-

se de qualquer serviço concernente a
esta arte. Preços razoáveis. Rua das
Laranjeiras n. 68. Telephone n. 1.357.
Rio de Janeiro.

DIVERSAS
Formiclda Piischoal—O maior ami-

go da lavoura —Não tem competidores
e é o único no genero. Escriptorio, rua
do Hospicio, esquina da.rua dos Ouri-
ves.

Figueiredo & O., commissarios de
vinhos do Minho e Douro, encarre-
gam-se da compra, venda e hypothe-
ca de prédios -e terrenos; á rua da
Alfândega ri. 240, de 1 fts 5.

Ao Cavaquinho de Ouro — Grande
fabrica de instrumentos de corda, na
rua da Alfândega n. 168 A.

SECÇÀO MVKB
INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE
ENSINO SUPERIOR DE S. PAULO

Presidente, Dr. Antônio Raposo do
Almeida; vice-presidente, Dr. Al-
berlo Souza.

Continuam abertas as inscripções
aos exames, por correspondência, para
os que quizerem diplomar-se em me-
dicina, direito, engenharia, pharma-
cia, obstetrícia, odontologia, commer-
cio, etc. Os que provarem' exercicio
longo o proficiente de sua profissão,
poderão requerer dispensa de exames.

Os não habilitados ainda têm ft sua
disposição a Faculdade Livre de Di-
reito e a Escola de Odontologia, jâ or-
ganizadas para o curso, por corre-
sppndòncia.

Prospectos e informações: rua Onze
de Agosto n. 2, sobrado, para onde
deve ser dirigida toda a correspon-
dencia.

Antônio Affonso Cardoso

tA 

familia do finado ANTONIO
AFFONSO CARDOSO agradece a
todas as pessoas que se dignaram
acompanhar os restos- mortaes doseu saudoso chefe, e novamente convi-da seus amigos a assistirem á missa

de 7o dia, que por sua alma mandam
rezar, amanhã, sabbado, 12 do cor-rente, âs 9 horas, na matriz de Irajft.
Desde já agradece.

álfiedo de Siqueira Amazonas
fiulina de Siqueira Amazonas

Fonseca e seu marido, Augusto de
Siqueira Amazonas, filhos, genro e
noras, major Francisco José Go-

mes da Silva, esposa, filha e genro,Elisa Amazonas de Moraes Rego e fi-
lhas, e Francisco Justino de Almeida e
esposa agradecem 11 todos os parentes©amigos que se .dignaram acompanhar
o enterro de seu prezado pai, sogro,ir-
mão, cunhado o tio ALFREDO DE SI-
QUEIRA AMAZONAS, e de novo con-
vidam para assistirem ft, missa de 7o dia
que por alma do mesmo finado man-
dam celebrar hoje, sexta-feira, 11
do corrente, ás 9 horas, na igreja de
S. Francisco de Paula, e desde jâ so
confessam eternamente gratos.

t
/nlonieta Leonido Vieira

MENDES

Roque Fernandes Vieira, seu fi-
lhinho Kaii, Theotonio Gonçalves
Leonardo, D. Carolina Leonardo,
Ismenia Correia- da Costa, Del-

mira Correia da. Costa, Karl Valois e
mais parentes, agradecem ás pessoas
que acompanharam os restos mortaes
de sua prezada esçosâ', mãi, filha, pri-ma, o afilhada ANTONIETA LEO-
NARDO VIEIRA, ao cemitério idesta
freguezia, convidam de novo as pes-soas de sua amisade e parentes da fi-
nada, para assistirem ás missas <ie 7^
dia, pelo descanso da mesma, se-
rão celebradas amanhã, sabbado, 12
do corrente, fts 9 horas, na matriz
desta freguezia, e no dia 14, fts 9 1|2
horas, na igreja de S. Joaquim,
á rua de S. Christovão na Capital Fe-
deral. Confessam-se gratos por esses
actos de caridade e religião.

Fredrrico de Cpst.o Menezes
(Capitão dc corveta honorário)

t As familias Castro Menezes,
Domingues de Sft e Castro Albu-
querque convidam a todos os pa-
rentes c amigos do seu .pranteado

esposo, pai, avô, irmão e cunhado
FREDERICO DIO CASTRO MENE-
ZES, para assistirem á missa de 30"
dia que por sua alma serft rezada,
amanhã, salJbado, 12 do corrente, ás
9 horas, na matriz de S. José.

Mj Saví 11»
GUARDA FISCAL

Rosa Savallo e seus filhos con-
vidam todos os seus parentes e
unigos para assistirem á missa de
6" mez, que mandam rezar na

matriz do SanfAnna, amanhã, sab-
bado, 12 -do corrente, âs 9 horas, con-
fessando-se desde ji inteiramente
gratos.

.sífiTí^iJ1'1,1""
gí^it-»isasiw

t:o produnlo snlcntlUco nprs'Isentado nn Academiu de Medi-
feina de Paria cuntra o micróbio
|dn Cslvioio a toüns na affecções do{couro culiolludo. L.DEQUEANT,

Phatmacev!icot3B,r.Cii£nancourt,
jParifl. — Á' venda cm todas at
siens Cãsti* do Bi adio Portugal.

___ __. | Único Corte» sum um o:
jEmilo QELOUCrtn, 48. üu» Blaua, ,Foriu,

íStÔSilAF.IÍIS m nio.!«Janoiro:SI LVA ARAUJO i C*.

Sociedade Anonyma de Pcciúios
A Familia

A.0 PUBLTCO

Em vista do estado de quasi nce-
phalia a que tinha chegado a sobre-
mencionada sociedade, e tambem em
vista das graves àeçusagoés arguidas
eont.ra o unico director em exercicio
Sr. Newton Ribeiro, o abaixo assigna-
do, com procuracjãò de herdeiros c be-
neficio.rlos de mutualistns fallecidos,
la propor, contra a mesma soeieda-
de, as competentes acções para ha-
ver o produeto de tres apólices ven-
cidas c não pagas, de ns. 576, 2.096,
1 2.107, tendo já a sociedade recebi-
do citação inicial pelo não págamen-
to das apólices 576 e 2.096.

Dispunha-se o abaixo assignado a
fazer que a mesma rô fosse citada
peio não pagamento da apoliefe nu-
mero 2.107, quando se capacitou da
vida normal da futurosa sociedade,
pria eleição da nova directoria de que
4 presidente o Dr. Ignacio Veríssimo
de Mello.

Para conhecimento do publico em
geral, e tranqulllzação dos mutualis-
tas da sociedade, declara o abaixo as-
signado não ter aceusado, tm juizo,
cm vista de tão acertada eleição, as
citações iniciaes acima referidas, con-
vencido como está de que A Familia,
passada assim essa nuvem que ia pon-
do em perigo a sua existência, vai en-
trar no gozo da propriedade que lhe
saberão conquistar os seus directores
recem-eleltos, agindo de accordo com
os seus bem elaborados estatutos.

Rio, 6 de julho de 1913.

LUIZ F. S. CHARPENTER,
advogado.

Ricai d.) ?o.ires de Almeida
j ESTADO DE MINAS GFRAES
I » Evaristo Soares do Almeida,
I "|" sua senhora e filhos e sua pri-
J a ma Castorina M. Soares de Al-
I « meida 111:1 ndam rezar missa de

7o dia, por alma, de seu saudoso pai,
sogro, avô c primo RICARDO SOA-
RES DE ALHKIDA. fts S l|2 horas,
amtinhlt, sabbado, 12 do corrente, na
igreja de S. Joaquim, pelo que, des-
de já agradecem a todos que assisti-

Irem a esse acto de caridade.
I »<ws«Kir<r>isisr«ot22WBissa^^^

Joã:- Feliciano di Mjttá e,Mbu]uerque
j 7" DIA DE SEU PASSAMENTO

! u Thereza Cabral da Motta e Al-
! *$h búqüerque, Maria du Carmo Mot-
I a ta, Francisco Motta, mulher e fl-,
i *' lhos, Feliciano Motta, mulher e
filhas, José Motta, mulher e filhos
(ausentes) João Motta, mulher e fi-
lhos' (ausentes), penhorados agrade-
cem a todos os parentes e amigos que
acompanharam os restos mortaes de
seu extremoso marido, pai, sogro e
avô JOÃO FELICIANO DA MOITA E
ALRUQUERQUE, e de novo os con-
vidam para assistirem á missa que por
sua alma mandam celebrar na matriz
da Candelária, fts 10 horas, amanha,
sabbado, 12 do corrente, confessando-
se desde já agradecidos

mwmm |i|
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omito no Cinema PiiVialciiso

Única casa qm> faz as lindas coroa
de flores naturaes; preços uem eom-
oetèhcla.

EDITAES

Régis Conlcville
Carlos C0iVl.evil.lV1 eom-!

mímica :> »en«* |>:ii.ejfi!e!*,'|
simii;o« <¦! fivíJrS.utiXO**o l";«'-
lecinieoln, em l*;>ri«, :» _y<lo correnle, <!o *?*»-. í-li-
CS^ «KO.VrííVjS.? E. £'eu-
ií.-kIoi' «Isi c»sj> Coati'.:Viile, 1
C COIlVid:» tiódOM ?t :is«*isli- i
vcnn õ mis»s;» <!<» 5'» <li:i,<;'.<. jmi:i>kI.-> 1- e sr, a 1* ;iiki.'«uh:~i, :
nablmilo, IV <ío corrente, !
;'»<* í> Í3*«í horas, 110 .-illnr-
mói* <!a matriz <l:> Cíi 11 ile-]
rs»r*a, co 11 l%» » s ••! 1» <So-80
<l<-s«le Jn müitò (jraiiv a,i
loiío-i, poi* OMeiii lioincíla-
fie>n.
itlSXSE1X&''<?r'T7&&B!?STax?ZEFX33S£3BBBB

fiila Jlassow
Vw filhos e mais parf.*iitem cottiniuiiícaiii |•/'•a pe- soat* «le sua'
lilisade o falleei-l

mento <ie sua iílólá-
1-. ada mãi Si I V .%.

H.\S!««)W, honlem, ás :»
lioras da madrugada, e
a» convidam a aeompá-
aliarem o enterro da íi-
nada, qü<> sae hoje, sexla-
feira, ll do correrei©, ás
ít I .*£ da manhã, da rua
Santo Amaro 11. Sil, Cal-
Ide, para o eemiterio do
S. Francisco X.i»vior. I^or
este aelo de religião e ea-
ridade, deis de já anleci-
parn seus agradecimen-
tos.

De 1* praça, com o prazo de novo
dias, para venda e arrematação do
predio e respectivo lerreno X rua
do Prado n. 2, hoje n. G, no ex-
ecutivo fiscal que a fazenda muni-
cipal move contra A. J. Arzua dos
Santos.

O Dr. Antonio Angra de Oliveira, juiz
dos feitos da fazenda municipal,
nesta cidade do Rio de Janeiro,
Capital Federal da Republica dos
Estados Unidos do Brazil:

Faz saber aos íue o presente edi-
tal virem, ou delle tiverem noticia,
que no dia 23 de julho de 1913, fts
12 horas do dia, após a audiência de
seu juizo, no Fórum, S. rua Menezes
Vieira, antiga dos Inválidos n. 152,
o porteiro dos auditórios trarft a
prégUo de venda e arrema'.ação, em
basta publica, o immovei penhorado a
A, J. dos Santos, 110 executivo fiscal
que lhe move a fazenda munici-
pai, por seu .1° procurador dos feitos,
rara cobrança do Io e 2o semestres de
.V.iOíi, do imposto predial devido pelo
predio ft rua do prado n. 2, hoje nu-
mero 0, cuja descripção o avaliação,
constantes do santos, são do teor se
guinte: predio térreo, construído de
tijolo, coberto de telhas nacionaes,
em feitio de chalet, tendo na frente
duas janelas e uma porta entre cilas,
sendo os portu.es de madeira; mede
.m,.0 de frente por 10m,00 de com-
primento e acha-se dividido em com-
modos torrados e assoalhados para
moradia. O tenenò é murado na fren-
te, por onde mede lim,00, estenden-
do-se até confrontar ••um quem tle di-
reito. Avaliados o predio e respectivo
tvirrehò cm tres conto»! de His.
E quem os mesmos pretender arre-
matar deverá comparecer no dia, ho-
ra e local acima declarados, ad-
vertido de que a praça só será effe-
ctuada com dinheiro ft. vista. E, não
havendo licitantes sobre o dito preço
da avaliação, voltarA o Immovei a 2"
praça, com o intervalo de oito dias,
e com o abatimento de dez por cento;
e, se ainda assim não houver quem o
arremate, irft á 3* praça, com o mes-
mo Intervalo, e abatimento de vinte
por cento, sobre a primitiva avalia-
ção; e, neste caso, se não apparece-
rem licitantes, serft. então vendido
em leilão, pelo maior preço que for
oííerecido, sem que, em hypotnese

alguma seja. permittida acção da
nullidade, por lesão de qualquer es-
pecie, na conformidade do que pre-ceituam os artigos dezenove, capitu-
lo quinto, do regulamento que bal-
xou com o decreto, numero nove mil
oitocentos e oitenta e cinco, de vinte
e nove de fevereiro de mil oitocentos
e oitenta e oito; e duzentos e oiten-
ta e tres, d » decreto numero oitocen-
tos e quarenta o oito, de onze de ou-tubro de mil oitocentos e noventa.E, para que chegue ao conhecimen-
to de todos os interessados, faz ex-
pedir o presente edital, quo será affi-xado no logar do costume, pelo por-teiro dos auditórios, que lançará acompetente certidão, afim do ser
junto aos autos, e publicado pela lm-
prensa diária. Dade e passado neslacidade do Mio de Janeiro, em 1de Julho de 1S13. Eu, José de Oliveira
Machado, escrivão, o subscrevo —
Antônio Angra do Oliveira.

De 1* praça, com o prazo de nov*
dias, para venda e arrematação do
predio e respectivo terreno á rua
das Palmeiras n. 75, no executivo
fiscal que a fazenda municipal mo-
ve contra João Baptista da Silva,
hoje-Alice Baptista da Silva.

O doutor Antonio Angra de Ollvei-
ra, juiz dos feitos da fazenda muni-
cipal, nesta cidade do Rio de Ja-
neiro, Capital Federal da Repu-
blica dos Estados Unidos do Brazil:
Faz saber aos que o presente edital

virem, ou delle tiverem noticia, quo
no dia 23 de julho de 1913, fts 12 ho-
ras do dia, após á audiência do seu
juizo, no Fórum, á rua Menezes»
Vieira, antiga dos Inválidos, n. 152,
o por.eiro dos auditórios trará a
pregão de venda e arrematação, em
hasta publica, o immovei penhorado
a João Baptista da Silva, hoje Alice
Baptista da Silva, no executivo fiscal
que lhe move a fazenda municipal,
por seu 2o procurador dos feitos, pa-
ra cobrança do Io e 2" semestres de
1910, do imposto predial devido pelo
predio ft. rua das Palmeiras n. 75, cuja
descripção e avaliação, constantes dos
autos, são do teor seguinte: predio
assobradado, construído de tijolos do-
brados, em feitio de platibanda, tendo
na frente duas janelas c uma poria,
sendo as portadas de cantaria, haven-
do por baixo das janelas dois mezza-
ninos; 6 coberto com telhas francezas,
e mede 5m,(!0 de frente por 22m,00
de comprimento; é dividido em duaa
salas, tres quartos, cozinha, latrina,
essa num puxado aos fundes; os apo-
sentos são forrados e assoalhados. O
terreno mede 5m,G0 de frente por
Stim.OO de comprimento. Avaliados o
predio e respectivo terreno em 9:000$.
E quem os mesmos pretender arre-
matar deverá comparecei no dia -
hora e local acima declarados, ad-
vertido 

'de 
que a praça sô serft,

effectuada com dinheiro 6. v\st&. E
não havendo licitantes sobre o dito
preço da avaliação, voltará o taimu-
vel ft, segunda 1 raça, com o Intervalo
de oito dias, e com o abatimento da
dez por cento; e, se ainda assim não
houver quem o arremate, irá á ter-
eeha praça eom o mesmo intervalo,
e abatimento de vinte por cento, so-
bre a primitiva avaliação; . e, nesto
caso, se nâo apparey«.rem licitantes,
será então vendido em leilão, pelo
maior preço que for oíferfceido.
sem que, em nypolhcse alguma,
seja permittida acção de num-
íl:ule. per lesão de qualquer espécie,
na conformidade dó que preeeituam
os artigos 19, capitulo -5", do regula-
mento que baixou coin o decreto
numero nove mib oitocentos e oitenta
e cinco, de vinte e nove de feverei-
ro de mil oitocentos e oitenta e cito;
e duzentos e oitenta e Ires do úe-
creio numero oitocentos e quarenta
e oito, de onze de outubro de mil nl-
tocentos e noventa. E, pirj, que che-
.rue ao conhecimento de Iodos os ln-
teressados, faz expedir o presento
edital, que será aflixado no logsr
lo costume pelo porteiro dos audi-
torio»; que lançará a competente
:ertldfto, afim de ser junto aos au-
tos, e publir/ado pela Imprensa dia»
ria. í -'mio e passado . nes'.a cidade do
Rio de Janeiro, aos 10 de julho'de
1913. Eu, José de Oliveira Machado,
escrivão, o subscrevo — Antonio An-
gra de Oliveira.

De 1" praça, com o prazo de nov«
dias, para venda e arrematação uo
predio e respectivo terreno ft rua
Chefe de Divisão Salgado n. 22, no
executivo fiscal que a fazenda mu-
nicipal inove contra José Manoel
Lopes.

O doutor Antônio Angra de Oliveira,
juiz dos feitos da fazenda munici-
pul, nesta cidade do Rio de Janeiro
Capital Federal da Republica dos
Estados Unidos do Brazil:

Faz saber, aos que o presente edital
virem, ou delle tiverem noticia, que
no dia 23 do julho de 1913, ás 12 ho-
ras do dia, após a audiência de seu
juízo, no Fórum, á rua Menezes Vi-
eira, antiga dos Inválidos, n. 152, o
porteiro dos auditórios trará a pre-
gáo de venda e arrematação, em has-
ta publica, o immovei penhorado a
José Manoel Lopes, 110 executivo fis-
cal que lhe move a fazenda municipal,
por seu -j." procurador dos feitos, pa-
ra cobrança do 1" e 2" semestres de
1910, do imposto predial devido pe-
lo predio ft rua Chefe de Divisão Sal-
gado n. 22, cuja descripção e avalia-
ção, ocnstantes dos autos-, são do
teor seguinte: avenida, composta de
oito predios, sendo sete assobradados,
e um dos quaes, á frente da rua,
e um térreo. O predio assobra-
dado á frente da rua, con-
struido de pedra, cal e tijolos, em
feitio de platibanda, coberto Ue lelh..is
francezas, tendo tres janelas de fren-
te e entrada pelo lado; mede 5m,10
dc frente por 20m,00 de fundos, e
acha-se dividido em d uns salas, tres
quartos e co/.inha, sendo os aposentos
forrados e assoalhados. Os seis pre-
dios seguintes são assobradados, tendo
cada um porta e janela á frente, con-
struidos de tijolos dobrados, em feitio
do beira de telhado, cobertos de te-
lhas francezas, medindo 5m,80 de
frente por 5m,0 de fundes, e acham-
se divididos em sala e quarto, forra-
dos e assoalhados. O ultimo predio ô
térreo, tendo na frente duas portas,
e acha-se dividido em privadas, con-
struido dè tijolo, em feitio de beira
de telhado, e coberto de telhas fran-
cezas. A entrada para essa avenida é
feita por um portão de ferro ao lado,
do predio á fnce da rua, ao qual se se-
gue um corredor, com 2m,40 de lar-
gura c 30m,00 de comprimento; o ter-
reno mede 7m,50 de fronte por G5m,00
de comprimento. Avaliados a aveni-
da e respectivo terreno em 35:000$.
E quem os mesmos pretender arre-
matar deverá comparecer no dia, ho-
ra e local acima declarados, adverti-
do de que a praça só será effectuada
com dinheiro á vista. E, não havendo
licitantes sobre o dito preço da ava-
liação, voltará o immovei á segunda
praça, com o Intervalo de oito dias, e
com o abatimento de 10 ojo; e, so
ainda aL-sim não houver quem o ar-
remate, irá á 3a praça, com o mesmo
intervalo e abatimento de 20 o|o
sobre a primitiva avaliação; e, nes-
te caso, se não apparecerem ainda
licitantes, será então vendido cm
leilão, pelo maior preço que for offe-
recido, sem quo, em hypothese algu-
ma, seja permittida a acção de nulli-
dade, por lesão de qualquer espécie,
na conformidade do que preeeituam
o.s artigos dezenove, capitulo quinto,
do regulamento que baixou com o
decreto numero nove mil oitocentos e
oitenta e cinco de vinte e nove de fe-
vereiro de mil oitocentos e oitenta
e oito; e duzentos o oitenta e tres,
do decreto numero oitocentos e qua-
renta e oito, dc onze de outubro do
mil oitocentos o noventa. E, para
que chegue ao conhecimento de todos
os interessados, faz expedir o presento
edital, que serft affixado no logar do
costume pelo porteiro dos auditórios,
que lançará a competente certidão,
afim de ser junto acs nulos, e publi-
cado pela Imprensa diária. Dado e
passado nesta cidade do Rio de Ja-
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neiro, aps 10 de julho de 1913. Eu,
José de Oliveira Machado, escrivão, o

subscrevo — Antônio Angra Uo Oil-
vcii-u.

De 1" praça, com o prazo de nov*
dias. para venha e arrematação du

¦predio e respectivo terreno, & rua
Elias da Silva n. .17, hoje n. 26
moderno, no executivo fiscal que a
fazenda municipal move contra José
Uomes Serpa.

O Dr. Antonio Angra de Oliveira, juiz
dos feitos da fazenda municapl, nes-
ta cidade do Rio de Janeiro, Capi-
tal Federal da Republica dos Esta-
dos Unidos do Brazil:

Faz saher aos que o presente edital
virem, ou delle tiverem noticia, que

no dia 23 de julho de 1913, ás 12 ho-
ias do dia, após a audiência do seu
Juizo, no ' Fórum, á rua Menezes
Vieira, antiga dos Inválidos, n. 152,
o . porteiro dos auditórios trará a
pregão de venda e arrematação, em
hasta publica, o immovel penherado

a José Gomes Serpa, no executivo fis-
cal que lhe move a fazenda municipal,
por seu 3" procurador dos feitos, para
cobrança do Io e 2" semestres de 1909,
do imposto predial, devido pelo predio
á rua Elias da Silva n. 17, hoje n. 25
moderno, cuja descripção e avaliação,
constantes dos autos, são do teor se-
guinte: predio assobradado, construi-
do de frontal de tijolo, coberto de te-
lhas francezas, em feitio de beira de
telhado, tendo na frente uma porta e
uma janela, com portadas de madeira;
imcüe 4m,00 de fronte por 17m,00 de
comprimento inclusive o puxado e
acha-se dividido em duas salas e dois
quartos, forrados e assoalhados e co-
zlnha cimentada. O terreno mede
fim,00 de frente .por GCin.00, mais ou
menos, dc comprimento; tem gradil dc
madeira na frente, sobre muro; é cer-
cado de zinco por uin lado e murado
¦pelo outro e pelos fundos. Avaliados o
predio e respectivo terreno em réis
4:000$. E quem os mesmos pretender
arrematar deverá comparecer no dia,
<iora e local acima declarados, s.d-*• -tido de que praça sô será effe-
ctuada com dinheiro á vista. E, não
havendo licitantes sobre o dito preço
4a avaliação, voltará o immovel á 2'
praça, com o intervalo de oito dias,
e com o abatimento de 10 o|o; e, ss
iluda assim não houver quem o ar-
remate, Irã á 3a -praça, com o mesmo
;>ntt-rvalo, e abatimento de 20 o|o, so-
bre a primitiva avaliação; e, neste ca-
no, se não a.pparocerem licitantes, será-
união vendido em leilão, pelo maior
(iieço que for offerecido, sem que,
iin hypothese alguma, seja 'permitti-
ila acção de nullidade, por lesão de
¦lualquer espécie, na conformidade
ío que .preceituam ps artigos dez-
íiiovh, capitulo quinto, do regula-
m*nto que baixou com o tiecreto
numero nove mil oitocentos e oitenta
e cinco, de vinte e nove de feveroi-
ro de mil oitocentos e oitenta c oito;
e duzentos e oitenta e tres do de-
creto numero oitocentos e quarenta
e oito, Ak onze de yiitnbro de mil oi-

ritos e noventa. E, para que che-
fiie ao conhecimento de todos os
'titeressados, faz exipedlr o presente
edital, que será afl'i::ado no' logar
iio costume pelo porteiro dos audi-
torios. que lançara a competente
certidão, afim de ser junto aos au-
i ;. e publicado pela Imprensa dia-
via. Dado e -passado nesta cidade do

Rio de Janeiro, aos 10 de julho de
1913. Eli; José de Oliveira Machado,
escrivão, o subscrevo — Antônio An-
gra de Oliveira.

Dc 3" praça, com o prazo de oito dias,
para venda e arrematação do" predio
é respectivo .terreno á travessa Car-
los Xavier n. 21 A, hoje ns. 91 o 93,
no executivo fiscal que a fazenda
municipal move contra Maria Tho-
mazla Pereira, hoje Aristides de
Abreu.

O Dr. Antonio Angra dc Oliveira, juiz
dns feitos da fazenda municipal, nes-
ta cidade dó Rio de Janeiro, Capital
Federal da Republica dos Estados
Unidos do Brazil:

Faz saber aos que o presente edU
tal virem, ou delle tiverem noticia,

que no dia 23 dc julho de 1913, ás
12 horas úo dia. após a audiência de
«eu juizo, no Fórum, á rua. Menezes
Vieira, antiga dos Inválidos, n. 152,

porteiro dos auditórios trará a ipré-
gão do venda e arrematação, em has-
ta publica, o immovi-1 penhorado a

Maria Thomazia Pereira, hoje Aristides
de Abreu, nó executivo fiscal que lbe
move a fazenda municipal, por seu 3"
procurador dos feitos, para cobrança
do 2" semestre de 1909, do im-
posto predial devido pelo predio
á travessa. Carlos Xavier n. 21 A, hoje
ns. 91 e 93, cuja descripção e avalia-
ção, constantes dos autos, são do teor
seguinte: predio térreo, construído de
páo a pique, coberto de folhas de
zinco, tendo nã frente duas portas,
duas janelas; é dividido cm commo-
dos dc chão e zinco para moradia;
mede Sm.00 por 8m,00 de cóm*prtrrién-
to. O terreno 6 aberto e mede 12m,00
de frente por 50m,00 de comprimento;
segundo Informações colhidas no lo-
cal. Avaliados o predio c respectivo
terreno em SOO?, importância esta
que, feito o abatimento da lei, isto é,
do 20 o|o, fica reduzida a 610$000.
E quem os inosmos pretender ar-
rematar deverá comparecer no dia,
hü.ít o lm;'.) acima dnsiçiiaiiiVii, .-tu-
vertido de que a praça s:> será eílv-
C.-tidn com dinheiro á vw:a K não

avendo iioii-ifi'0.-** sobre o dito preço
da à>ll.'ia,t*tii ("in n r**.'ori*.!.i a'nu-
mento, se procederá o leilão,
vendeiido-se pelo maior preço quo
fôr offerecido, sem que, em hy-
pothese alguma, seja permittida
acção de nullidade, por lesão
de qualquer espécie, na conformidade
do que preceituam os artigos dez-
enove, capitulo quinto, do regula-
menti que baixou com q decreto
numei u nove mil oitocentos c oitenta
e cinco, de vinte e nove de feverei-
ro de mil oitocentos e oitenta e oito,
e duzentos e oitenta e tres do de-
creto numero oitocentos e quarenta t
oito, de onze de outubro de mil o-li-o-
contos e noventa. E, para que chesu»
ao conhecimento de todos os Interes-
sados, faz expedir o presente edital
tjue será ai'flxado no logar do costu
me pelo porteiro dos auditórios, qut
lançará a competente certidão, afim
¦le ser Junto aos autos, e publicado
pela 'imprensa diária. Dado e passado
nesta cidade .do Rio de Janeiro, aos
10 de julho de 1913. Eu, José de Oli-
veira Machado, escrivão, o subscrevo¦— Aiiiniilo Angra de Oliveira.
De 3a praça, com o pi azo de oito

dias, para venda e arrema tácito do
prédio o respectivo terreno, á rua
Capitão Macieira n. 36, hoje n. 50,
nn executivo fiscal que a fazenda
municipal move contra Josué, hoje
Antonio Dorotheu de Souza.

O Dr. Antonio Angra de Oliveira,
juiz dos feitos da fazenda mu-
nicipal, nesta cidade do Rio de
Janeiro, Capital Federal da Repu-
blica dos Estados Unidos do Bra-
zil:

Faz saber, aos que o presente edi-
tal virem, ou delle tiverem noticia,
que no dia 23 de julho de 1913, ás 12
horas do dia, após a audiência do
seu juizo, no Fórum, á rua Menezes
Vieira, antiga dos Inválidos n. 152,
o porteiro dos auditórios trará a pre-
gão de venda e arrematação, om
hasta publica, o immovel penhorado
a Josué, hoje Antonio Dorotheu de
Souza, no executivo fiscal qne lhe
movo a fazenda municipal, por seu
3" procurador dos feitos, para co-
branca do 1" e 2° semestres de 1909,
dn imposto predial -devido pelo pre-
dln á rua Capitão Macieira n. 36, ho-
Je n. 50. cuja descripção é avaliação,
constantes dos autos, são do teor se-
guinte:.predio térreo, construído de
páo a pique, coberto de zinco, tendo
na Crente uma porta e duas janelas;
medo lm,30 pnr 9m,30 de comprlmen-
to e é dividido em uma sala. dois
quarto** e cozinha do chão o zinco. O
terreno é cercado de bambus e mede
10m.no de frente, estendendo-se até
confrontar com quem de direito. Ava-
liados o predio o respectivo terreno
em 800$. importância esta que, Xclt»

o abatimento da lei, Isto 6, -de vinte
por cento, fica reduzida a 640J000.
E quem os mesmos pretender arre-
matar deverá comparecer no dia, ho-
ra e local acima designados, adver-
tido de que a praça só será efíectua-
da com dlnlheiro á vista. E, não h-a-
vendo iboitantes sobre o dito preço
da avaliação, com o referido abati-
mento, se procederá o leilão, venden-
do-se pelo maior preço que for of-
feircido, sem que em hypothese algu-
ma, seja permittida a a-cção de nul-
lidade, por lesão de qualquer espe-
cie, na conformidade do que precei-
tuam os artigos dezenove, capitulo
quinto, do regiiilam-ento que baixou
com o decreto numero mtl oitoce-ntos
e oitenta ¦» cinco, d-e vinte e nove de
fevereiro de mil oitocentos* oitenta
e oito; e duzentos e oitenta e tres, do
decreto numero oitocentos e quarenta
é otto, de onze de outubro de mil oi-
toeentos e noventa;. E, pan-a que che-
gue ao conhecimento de todos os in-
teressados, faz expedir o presente
edital, que será affixado no logar do
costume, pelo porteiro dos audttorios,
que lançará a competente certidão,
afiim de per junto"aos autos, e publi-
cado pela imprensa, diária. Dado e
passado nesta cidade do Rio de Ja-
neiro, aos 10 de julho de 1913. Eu,
José de Oliveira Machado, escrivão, o
subscrevo — Antônio Angra de Oli-
voirn.

Do 1" praça, com o prazo de nove dias,
para venda e arrematação do pre-
dio e respectivo terreno á rua Lo-
¦pes da Orttz n. 21, hoje -17, no ox-
eeutivo fiscal que a .fazenda muni-
cipal move contra Julio Gonçalves
Pinheiro.

O Doutor Antonio Angra de Oliveira,
juiz dos feitos da fazenda munici-
pai, nesta cidade do Rio de Janeiro,
Capital Federal da Republica dos
Estados Unidos do Brazil:
Faz saber aos que o presente edi-

tal vireim, on delle tiverem noticia,
que no dia 23 de julho de 19L3, ás
doze horus do dia, após a audien-
cia (le seu juizo, no Fórum, á rua
Menezes Vieira, antiga dos Inválidos
numero cento e cincoenta e dois. O
porteiro dos auditórios traTá a pré-
gão de venda o arrematação. em has-
ta publica o immovel penhorado a
Julio Gonçalves Pinheiro, no executi-
vo fiscal que lhe move a fnzenda mu-
nicipal, por seu '¦'•" procurador dos
feitos, para cobrança do 1° e 2o se-
mestres de ÍSHII), do imposto predial
devido pelo predio ã rua Lopes da
Cruz n, 21, hoje 47, cuja descripção
e avaliação, Constantes dos autos,
são do teor seguinte: predio assobra-
dado, construído de uma vez de tijo-
los, coberto de tolhas francezas, em
feitio de chalet, tendo na frente tres
janelas, entrada ao lado, por escada
de alvenaria, tendo por esse lado qua-
tro janelas euma porta e, pelo outro
lado, quatro janelas; todas as porta-
das de madeira; rnede 0m,0ü de
frente por 15m,S5 de comprimento
e é dividido em duas salas, saleta,
tres quartos e corredor, forrados e
assoalhados o cozinha ladrilhada e
dc- telha vã. O terreno tem portão e
gradil de ferro na frente o nos lados:
mede 10nri,50 de frente por 50 metros
de comprimento. O predio ostá em
muito mão estado de conservação,
Avaliados o predio e respectivo ter-
reno em dois contos de réis. E quem
os mesmos pretender arrematar de-
verá comparecer ho dia, hora e
local acima declarados, advertida
de que a praça só será offe-
cutuadsi com dinheiro â vista. 13, não
havendo licitantes sobre o dito preço
da avaliação, voltará o immovel á 2*
praça, com o intervalo dc oito dias,
e com o abatimento de dez por cento:
e, se ainda assim não houver quem o
arremate, irá á 3" praça, com o mesmo
Intervalo e abatimento de 20 %
sobre a primitiva avaliação e, neste
ça3o, se não ãpparécêrsm licitantes
será então vendido em leilão, pelo
maior preço que for offerecido, sem
quo, em hypothese alguma, seja per--mittida acção de nullidade, por lesão
de qualquer espécie, na conformidade
do que preceituam os. artigos dez-
enove, capitulo quinto, do regula-
mento que baixou com o decreto
numero nove mil oitocentos e oitenta
e cinco, de vinte e nove dc feverei-
ro de mil oitocentos e oitenta e oito,
e duzentos e oilenla e tres do de-
creto numero oitocentos e quarinta í
oito, de onze de outubro de mi oito-
centos e noventa. E, pari. que chegue
ao -johhó-almònló de todos os interes-
Sados. faz expedli o presente edital,
qun será affixado no logar do costu-
me pelo porteiro dos auditórios, que
lançará a competente certidão, afim
de ser Junto aos autos, e publicado
pela imprensa dlarla. Dado e passado
nesta cidade do Rio de Janeiro, aos
10 de julho de 191'!. Eu, José de 011-
veira Machado, escrivão, o subscrevo
— Antônio Angra de Oliveira.

De 3* praça, com o prazo de oito
dias, para venda e arrematação do
terreno á rua Amalia ri. 20, hoje
CO, no executivo fiscal que a fa-
zenda municipal move contra João
Ferreira Serpa.

O Dr. Antonio Angra de Oliveira,
juiz dos feitos da fazenda mu-
nicipal, nesta cidade do itio do Ja-
neiro, Capital Federal da Republica
dos Estados Unidos do Brazil:

Faz saber aos qua o presente edita!
virem, ou delle tiverem noticia; quo
no dia 2-3 de julho de 191;:. ás 12
horas do dia, após a audlenx-ia dc seu
juízo, .'.o Fórum, á rua Menezes
Vieira, antiga dos Inválidos, n. 152,
o noi-teiro dos auditórios trará a
pregão de venda o arrema *.r.(:iln. em
hasta publica o immovel penhorado
a João Ferreira Serpa, no executivo
fiscal que lhe move n fazenda ir uni-
cipal, por seu 3" proeurador dos, fei-
tos, para cobrança do Io e 2" se-
mestres de 1909, do imposto predial
devido pelo terreno á rua Amnlla 20,
hoje lilH euja descripção o avnlim-ão,
constantes dos autos, são do teor se-
guinte: terreno, fazendo canto com
a rua Bittencourt, e completamente
aberto, medindo nove metros de fren-
te por 35 mais ou menos dê compri-
mento, com as minas dc uin predio.
Avaliados o terreno em um conto
e duzentos mil réis (1:200$), im-
portancia esta que, feito o abati-
mento da lei. isto é, de vinte por cen*
to, fica reduzida a 9<iU$000. E
quem o mesmo pretender arre-
matar deverá comparecer no dia,
hora .e lecal acima declarados, ad-
vertido de que a praça só será ef*.
fectuada com dinheiro á vista. E. não
havendo licitantes sobre o dito preçc
da avaliação com o referido abati-
mento, se procederá o leilão ven-
dendo-se pelo maior preço oue
fôr offerocido, sem que, em hy-
pothese alguma, seja permittida
acção de nullidade, por lesão de
luaiqner espécie, na conformidadt
do que preceituam os árticos dez-
enove, capitulo quinto, di. regula-
mento que baixou com u decreto
numero nove ml! oitocentos i oitenta
o cinco, de vinte e nove de feverei-
ro de mil oitooentos e oitenta o oitn;

"'-•• t oitenta e tres do de<
creto numero oitocentos e quarenta
e oito, de onze de outubro de mil e oi.
toeentos e noventa. E, para que che-
gue ao conhecimento de todos os In-

•«ndfis, faz expedir o presenteedital, que será affixado no logiu
do costume pelo porteiro dos eudi-
torios. que lançará a crimjpeieiitp
certidão, afim de per junto aos att-
tos, e publicado rela Imiprensa dia-
ria. Dalii e passado nesln cidade dr
Rie de Janeiro, aos 10 de itillui de
1913. Eu, j,,?ê do Oliveira Machado,
escrivão, o subscrevo — Antônio Ati-
uni de Oliveira'

De 21 praça, com o prazo do oito dias, ,
para venda o arremata.'.?o du pro- jdio c respectivo terreno á rua Ade-
laide ii. Kl. bojo s|n, nti executivo
fiscal que a fazenda municipal mo- ;
vo contra Dionysio da Costa Gama. '

O Dr. Antônio Angra do Oliveira,
juiz dos feitos da fazenda muni-
cipal, nosta cidade do Rio de
Janeiro, Capital Federal da Repu-
bliea dos Estados Unidos do Bra-
zil:
Faz saber aos tue o presente edi-

tal virem, ou delle tiverem noticia.

que no dia 23 de Julho de 1913, ia
12 horas do dia, após a audiência de
seu juízo, no Fórum, & rua Menezes
Vieira, antiga dos Inválidos n. 162,
o porteiro dos auditórios trará a
pregão de venda e arrematação, em
hasta publica, o Immovel penhorado a
Dionysio da Costa Gama, no ex-
eeutivo fiscal que lhe move a fazenda
¦municipal, por seu 3o procurador dos
feitos, para cobrança do Io e 2" se-
mestres de 1909, do imposto predial
devido pelo predio á rua Adelaide
ri. Ii6, hoje s|n, cuja descripção e
avaliação, constantes dos autos, são
do teor seguinte: predio térreo, con-
struido de páo a pique, coberto de
telhas nacionaes e de zinco, em feitio
de beira de telhado, tendo na frente
uma porta e duas janelas; é dividido
em duas salas, dois quartos e cozi-
nha de chão e dé telha vã. O terreno
é cercado de esplnhelros e mede 11
metros de comprimento, estendendo-
se até â rua das Mangueiras. Ava-
liados o predio e respectivo terreno
em um conto e quinhentos mil réis,
Importância esta que, feito o abati-
mento da lei, isto é, de dez por cen-
to, fica reduzida a 1:350$. E quem
os mesmos pretender arrematar de-
verá comparecer nn dia, hora e
local acima declarados, advertido
de que a praça só será effe-
ctuada çom dinheiro á vista. E, não
havendo licitantes spfcre o dito' preço
da avaliação, com o referido abati-
mento, voltará o immovel á tercei-
ra praça, com o intervalo de oito
dias, e abatimento de vinte
por cento, sobre a primitiva avalia-
ção; e,«ftastft caso, se não apparcce-
rem licitantes, será então vendido
em leilão, pelo maior preço que for
offerecido, sem que, em hypothese I
alguma seja permittida acção de !
nullidade, por lesão de qualquer es-
pecie, na conformidade do que'pre-
ceituam os artigos dezenove, capitu-
Io quinto, do regulamento que bai-
xou com o decreto numero nove mi!
oitocentos e oitenta e cinco, de vinte
e nove de fevereiro de mil oitocentos
e oitenta o oito; e duzentos e oiten-
ta e tres, do decreto numero oitocen-
tos e quarenta o oito, de onze de ou-
tubro de mil oitocentos e noventa.
E, para que chegue ao conhecimen-
to de todos os interessa dns, faz ex-
pedir o presente edital, que será affl-
xado no logar do ips.tunie, pelo por-
teiro dos auditórios, que lançará a
competente certidão, afim de ser
junto aos autos, e publicado pela im-
prensa diária. Dado c passado nesta
cidade do ltio de Janeiro, aos 10 de
julho de lfl.if. Eu, José do Oliveira!
Machado, escrivão, o subscrevo—An- I
tonio Angra *de Oliveira. í

De 2" praça, çom o prazo de oito
dias, para vondn-e arrematação do I
predio o respectivo terreno ã rua
Dr. Felippe Cardoso ri. 167, hoje
3S5, no executivo fiscal que a ta-
zenda municipal move contra Ma-
noel dos Santo*; Pereira, hoje Josó
de Almeida Pinto.

O Dr. Antônio Angra de Olivei-
ra, juiz dus leitos da fazenda
municipal, nesta cidade do Rio de
Janeiro, Capital Federal da Repu-
blica dus Estados Unidos do Bra-
zil:
Faz saber aos que o .presente edi-

tal virem, ou delle tiverem noticia,
que no dia 23 de julho de 191:1,
ás doze horas do dia, após a audiência
do sim: .iiii.*'n, no Forem, á ri-a Mono-
zes Vieira, antiga dos Inválidos,
n. 152, u porteiro dos auditórios tra-
rá a pregão de venda e arre-
mutação, ern ha.i*ita publica, o im-
movei penhorado a Mnnoel do.s San-
tos Pereira, hoje José de Almeida
Pinto, no executivo fisoal quo lhe
move a fazenda municipal, por seu
3" procurador dos feitos, para co-
branca do 1" e 2" semestres de 1909,
do imposto predial devido pelo pro-
dio á rua Dr. Felippe Cardoso n. 167,
hoje 385, cuja descripçíío o avalia-
ção, constantes dos autos, são do teor
seguinte: predio térreo, construído de
frontal dc tijolos; coberto do tel has
nacionaes, om feitio do beira dc tolha-
do,* tendo na fronte uma porta e duas
janelas com portadas de madeira;
mede 5m,40 do fronte poi- 9m. de
enmprimonto 6 é dividido em duas
Salas o dnis quartos fòrmdòg è assoa-
lhados e cozinha de chão o tolha vil;.
O terreno medo Sm, de frente, eston-
(lomlo-se até confrontar com quem
do diroilo. .'Vvaliadns o predio e rc-
spectivo terreno em SOÒSÓQ.Ò. impor.-
tancia esta que, frito o abatimento
da lei, isto é, do dez por cento, fica
reduzida a 720500U . E quem òs
mesmos pretender arrematar, deverá
(loinparaçór rio dia, liprn o local aci*
ma designados, advertido de que
a praça só será effectuada com
dinheiro a vista. E não havendo li-
eita.tile*- sobre o dito preço da ava-
Ilação com o referido abatimento.
voltará Õ Imm-ovel a ;i" praça, com o
intervallo do oito dias e abatimento
de vinte por cento, sobre a primí-
tiva avaliação: ç, neste caso **se não
apparecerem ainda llcltar.tos, será
entãu vinil ido cm leilão, pelo maior
preço quo fôr oITe-rocído, sem que
em hypothese a'-ruma, peja permit-
tida a aeção de nullidade, por lejbãjó
dè qualquer especls, ria cenformida-
de do que preceituam. os artigos 19.
capitulo 5"; (Io regulamento que bai-
xou com o decreto ri'. 9.SS5. de 29
de fevereiro de 1SS8; e 2S3, do decre-
to n. S-18, de 11 de outubro de 1S90.
E para que cheguo ao conhecimento
de todo:- os intereí-*sa(!o-*.faz expedir o
dos ds interessados, faz expedir o
presente edital, què será affixado, no
lognr do costumei P1"'0 porteiro do*
auditórios, que lançará a competente
certidão, afim do sor junto aos au-
tos, o publicado pela imprensa dia-
ria. Dndó o passado, nesta cidade
do Rio de Janeiro" aos 10 de julho
dc 10Í3. Eu, José do Oliveira Ma-
chado, escrivão, o subscrevo — Anto-
nio Anui-a de Olivrli-n.

Do 34 praça, com o prazo do oito dias,
paru venda e arrematação do pre-
dlo c respoctivo terreno â Estrada,
de Santa Cruz n. 4lR, no executivo
íiscal quo a fazenda municipal mo-
"• '¦¦••*:-i Silvoria Augusta do Vas-
concellos.

O Dr. Antônio Angra de Olivei-
ln, jlliv. dl)** fei ••¦' lll! fll '.:i'll
municipal, nesta cidade do Rio dc
Janeiro, Capital Federal da Repu-
blicu dos Estados Unidos do Bra-
zil:
Faz saber aos que o presente edital

.•irem, ou delle tiverem noticia, que
no dia 23 de julho de mil novo-
contos o treze, ás doze horas do dia,
np-*>s a íiu'.'.íí.ik*1si de seu juivi. nu
1'Vru.m, á rua. M.enPMS Vieira. aníi-.-*i
dos InviViidns. n. 132. n porteiro dos
auditório.*- trará a prégáb de von.ln e
ii!T'-m*-tação, cm hasta publica, o
iituiiuiol penhorado a Silvoria Au-• ¦:•'¦.. iio Vnsçòncellos, rió executivo
fisoal quo llio inove a fazenda muni-
ci|..ii, pnr sou 3" pro urador dos foi-
'.'.i;**, para cobrariçn do 1" o 2" sefnes-
trc.á de 1909, do imposto predial do-
vido polo predio ã E.-trada de Sárita
Cruz n. US, cuja dòscripçifp o ava-
Uu ção, constantes dos "jriíqs, 35.o do
toiT seguinte: predio'tor* en, construir
iio do páo a pique, cobc-rto (!¦¦ tólliafl
nacionaes, om feitio do chntef -¦¦ - '•<
nu frente duas janelas; mode "in,

pòr Ttn',50 do eòmphrfiérito é õ din-
ilido > ni duas salas o dois (|UÓI'l03 e
cozinha do tolha v". e do chão. O ter-
renò ú aberto e medo Um, db fronte
por lOOm, de extensão, segun.In in-,
formações da vizinhança. O predio
eslá i tn rumas, flyalindòs o predio
e reçpè.ctlvo terreno om oitocentos
mil réis. im;.ortincla (sta quo, feito
o nbntlmc tito <Im lei, isto é, dc 20 por
cento, fica reduzida n 640SÍ E quem
os mesmos pretender arrematar de-
verá comparecer no dia, hora e local
acima, dc.-iunndos, advertido de que
a praça ró será effectuada com dinliei-
ro á vista. E não havendo licitantes
sobro o dito preço (ia avaliação
com o referido abatimento, se
procedera a leilão vendendo-so
píio maior pre.-o que ídr offe.
rO( ido. sani qu-e em hypothese
alçuma sejn permiltida a acçfiõ de
nullidade, par lesão do qualquer es-
pecí**, na conformidade do quê precei-
tua.ni o.< artigos dez-no\*e. capitulo
quinto, ('o ri*!rti!nm*'iiio que bp.ixiu
com o decreto numero nove núl oico-

centos e oitenta e cinco, de ytnte e
nove de íevereiro de mil oitocentos e
oitenta e oito; e duzentos e oitenta e
tres do decreto numero oitocentos e
quarenta e oito, de onze-de oututoro
de mil oitoicentos e noventa. E, para
que chegue ao conhecimento de to-
dos os interessados, faz expedir o pre-
sente edital, que será affixado, no lo-
gar do costume, pelo porteiro dos au-
ditcnrio3, que lançará a eonrpetente
certidão, afim de ser junto aos autos
«> publicado pela Imprensa diajla.
Dado e pasmado nesta cidade do Rio
rie Janeiro, aos 10 de julho de 1913.
Eu, José de Oliveira Machado, escri-
vão, o subscrevo — Antônio Angra
»lc- Oliveira.

Io REGIMENTO DE ARTILHERIA
MONTADA

Leilão de animaes

Effectuar-se-ha a 15 do corrente, ao
meio-dia, na Villa Militar o no quar-
tel deste regimento.á venda, em has-
ta publica, de 15 cavallos e uma égua,
Imprestáveis para o serviço do exer-
cito.

Villa Militar. 5 do julho do 1913 —
O intendente Manoel de Barros Lins,
1" tenente intendente.

©ECLâSílAÇOEg'
Fabrica de molduras

Globo
e baguolíts

.Avisamos ao commercio em geral c
aos nossos freguez-:.-- que, no intuito de
ítteiliUir a entrega dos pedidos que
nos são dirigidos, resolvemos abrir um
doposito á rua da Alfândega n. 119 r|c,
entre as ruas Uruguayana e Ourives,
onde aguardamos as ordens dos nossos
amigos.

Rio de Janeiro, S de Julho de 1913—NEWTON D'OLIVEIRA & C.

Club Fluminense

Assembléa gorai extraordinária em
2" convocação, no dia 12 tle iulho, ¦ ás
S 1|2 da noite—A DIRECTORIA.

A VICTORIA

Fallecimento na série' III

Tendo fallecido, assassinado, no Rio
de Janeiro, cm 20 de junho, o. sócio
Antônio Benlo da f-llva, inscripto na
série III, n. 335, pedimos tios Srs. .so'-
cios desta série, mandar retirar, na
sede da sociedade, Avenida Rio Bran-
co ns. 10G e 10.3, 2" andar, o recibo
da quota respectiva, que deverá ser
resgatada até o dia 17 de julho pro-
ximo.

De conformidade com os planos ap-
provados pelo governo federal, este
prazo será prorogado, "sem garan-
tias", por mais dez dias, venceriaó-Se
em 27 de julho.

Rio do Janeiro, 23 de junho de 1913— A DIRKCTtUilA.

Assoeiugão dos Èriipi-egíídós ito Com-
mercio dò Rio de -Jnneli-o

Acha-se aberta, na secrtariâ desta
associação, até o dia 12 do corrente, a
maíriculri para a aula de historia mi-
tural, que será professada peio Sr. Jo-
sé Magarinó-j de Souza Leão.

As aula:* fui*.ccio;iarão ás terças e
sexitas, dar* 8 ás 9 -ila noite, sondo à
matricula accossivel a Iodos os socios
è livre dò qualquer remuneração.

Ri-i do Janeiro, 1" de julho de 1913—AUGUSTO SETCBAL, ¦!" secretario,

.SQGIEDAiíE V. lt. PivOTIX-IORA
DOS ÇOÇItÈiROS

EDIHCÍO PRÓPRIO

Rim Barão de S. I-Vli.v n. 16
¦ De ordem do Sr. presidente, con-

vido os Src. socios quites a constitui-
rem a aspcmbléà geral ordinária, no
domingo, Í3 do corrente, ás 0 1|2 ho-
ras da tarde, hpíú de d:*<cutirem o
parc-cer íi:'. ébmTRiSsíró dc contas o
eleição da nova administrarão, para
191.:; a 1915;

Rio, 1.1 do julho de Í213 — Cl 1" se-
cretario, LUlíá .\. ('01jí.,HO.

AVISO

Leppolitinn Rail-.vay
TREM DK PASi-iClü —FRIBURGO

¦Pendo fériridó o dia 11 do "corrente,
segunda-feira, o trem dc passeio de
Fribiirgp cjiio devia descer nesse dia,
descora na ter.-,.i-íi-ii;i, ir,.

Rio de Janeiro. 11 de julho de 1913—II. C. .MILDER, superintendente*
geral.

lt V
UAIIANIIIIA l'i;i.!i O.VI*:i;N*0 HO iNT\!).l

l'.:<.\ 1*JIC Òi': ll.- sem ímus

Qu'nt::-fei p, Ü do c rnuiíe
!-'XTi:;l>!lli| ÃlilA. L01Y"l IÁ

100:000^00
J».»!- í^•s.^•i»?^

r.egund -íi-ir, íi do corrento

i

'íUÍ-~ '¦ *-iHi'M ft'ti vmi.hi ii .i i.i :u«
[ if» «ti*•*;••< !••> Mi-ic. •« 4(11 jtj-.líti 111,

A PROVIDENCIA

SOCIEDADE DE PECÚLIOS—RUA
DO HOSPÍCIO N. 91

Telephone n. 1.069, Norte >.

Quarta sério

15° fallecimento — 6* chamada deste
anno

(Menos de um fallecimento por mez)

Tendo fallecido no dia 30 de Ju-
nho próximo passado, em S. Joaquim
da Serra Negra, Estado de Minas Ga-
raes, a Exma. Sra. D. Maria dó Carmo
da Silva, associada inscripta na 4"
série (pecúlio de 30:000$), convido
os Srs. associados desta série, que não
têm deposito, a contribuírem com a
respectiva quota de r.uinze mil réis
(15$), até o dia 31 de julho do cor-
rente auno, de accordo com o e.ue
dispõem os §§ Io e 2", do art. 12, dos
estatutos.

O associado que não effectuar a sua
entrada, dentro desse prazo terá mais
o de 20- dias (em continuação) ipara
tornar effectiva a sua contribuição,
findo o qual será eliminado, perden-
do ipsó facto o direito do pecúlio, dé
conformidade com o § 3o do mesmo
artigo.

Rio de Janeiro, 10 de julho de 1913
— LUIZ JULIO DE MOURA, dire-
ctor secretario.

Segunda sério

d" fallecimento da mesma)-
mada deste anno

-2" cha-

Tendo fallecido no dia 4 do cor-
rente mez, na cidade de Oliveira, Es-
tado de Minas Geraes, o Sr. João Ma-
chado de Mendonça, associado inseri-
pto na segunda serie (pecúlio de
3:000$),' convido os Srs. associados
dosia série, que não têm deposito, a
contribuírem com a respectiva quota
de tres mil réis (3$), até o dia 31
do julho deste anno, do accordo com
os §§ 1° e 2" do art. 12; dos esta-
tutos.

O associado que não effectuar a sua
entrada dentro desse prazo, lera mais
o de 20 dias (em continuação) para
tornar effectiva a sua contribuição,
findo o qual será eliminado, perden-
do ipso facto o direito do pecúlio.

Rio de Janeiro, 10 dc julho de 1913
— LUIZ JULIO DE MOURA, dire-
ctor-secretario.

ANNUNCIOS
Aceitam-se nesta seesão aununcios

gratuitos de pessoas que. procurem
empregos.
**^w»»fM>»»rinr.-**.r---j-*iig5at;scas!5«*Biw«*wi

AIiUGA-SE uma moça de côr, para
serviços de um casal sem filhos ou
para outros serviços de pequena fa-
milia, sabendo bem cozinhar o trivial;
na rua Coronel Figueira de' Mello nu-
mero 375, em S. Christovão; dand.0
boas Informações.

ALUGAM-SE boas cozinheiras e co-
zinheiros, lavadeiras e engo.mmadei-
ras, copelros e copeiras e mais em-
pregados, com attestados de índenti-
dade e cadernetas, em que os patrões
archivaram os defeitos moraes dos
empregados; paar mais informações
na rua do Rosário 11. 114, escripto-
rio n. 24, das 7 ás 4 horas da tarde;
systema europeu, não é agencia.

ALUGA-SE uma criada para todo o
serviço doméstico, em casa de fami-
lia; informa-se na avenida Gomes
Freire n. 26, loja.

ALUGA-SE uma perfeita lavadelr*
e engommadeira; na rua Barão de
S. Felix n. 220.

ALUGA-SE uma empregada portu-
gueza para qualquer serviço; trata-se
na rua Dr. Ezequiel n. 25.

ALUGA-SE uma mocinha parda,muito séria, de optimo comportatnen-
t?, de Inteira confiança, pára arruma-
deira ou copeira. Somente para easu.
do tr-.tamento. Ordenado, 50?; C|d*rm
preciso faça o obséquio de dirigir-se
fi rua Real Grandeza 11. 312, Bota-
fogo.

AliUGA-.SI*: uma moça chegada da
terra, para arrumadeira ou anui sec-
ca; entende de costuras; na rua Frei
Caneca n. 118, ousa n. G,

ALUGA-SE uma moça de cOr paracopeira ou arrumadeira; na rua
Desembargador Izidro n. 256, ave-
hida, casa n. 2.

ALUGA-SE uma moça para arru-
madeira; na rua da America n. 73.

ALUGA-SE uma moça portugueza
para todo o serviço, menos engom-
mar roupa de homem, para casa de
familia; na rua D. Minervlna 11. SS,
casa ri*. 2.

ALUGAM-SE -luas moças portu-
guezas, uma pars. copeira, nrrúmadei-
ra e Iavadeira, "om pratica do. ser-
viços, e uma menina de 14 ou 15
annos, para copeira o serviços leves;
prefere-se para casal sem filhos; na
travessa Fernandina n. 85, primeira
casa, Laranjeiras.

ALUGA-SE uma copeira e arruma-
deira; na rua Almirante Tamandaré
11.'40.

. ALUGA-SE uma moça portugueza,
para copeira ou arrumadeira; na rua
Frei Caneca 11. 148, casa 11.

ALUGA-SF uma ama de leite com
abundância do leite e carinhosa; ua
rua de S. Diogo n. 124.

ALUGA-SE uma copeira: na rua do
íiiachuelo n. 7S, casa n. 3.

ALUGA-SE uma moça pbr.titguéz.aj
chegada ha pouco da terra, pura ar-
rumadeira 011 ama secca, sabe cos-
furar; na rua Frei Caneca n. 148,
casa 12.

ALUGA-SE uma moça portugueza
para ama secca, copeira ou arruma",
deira; no Novo Mercado, praça Cen-
trai ns. 29 o 32.

A VTCTORIA

Sociedade nacional de seguros pe-
cnllos e rendas

SftDE: 106 e 10S, AVENIDA RIO
BRANCO

Rio 'do Janeiro

Resultado do sorteio que tove lo-
gar hontem, ás 2 horas da larde, na
sede da sociedade.

Er » unnto o numero do socios que
entrarem no sorteio não chegar a
3.000, os premios são proporcionaes.''¦'oram premiados"
PicmioM Ns.
1"—Leopoldo da Câmara Lima ' 295
2"— Ei Hi Rudge ' 111
,'i"—Fortunato Diogo da Cunha
4"—'Fhilcmon Brandão da Fon

seca
5"—iDr. Mai'10 Nazareth
6"—Dr. Américo Carreira Las-

sance
7"—Felippe Antônio Xavier dc

Barros  2S2
S"—João Jo*--. Fernandes  265
S"—Pedro Bosisio  41

10"—César Èboli  • 24

'ia

267
1S9

137

SUPERINTENDÊNCIA DO MATE-
RI Ali

Deposito nnvnl

Secção- de fardamento

De ordem do Sr. capitão de mar e
guerra, direetor, previne-se ás Sras.
cesturciras, matriculadas n:i :i" cato-
geria, do ns. 87 ao fim, que no dia
12 do vigente mez, de meio dia ás
I horas da tarde, se distribuirão cos-
L111 as para manufaci.urar, recebendo-
so aa matriculas até a 1 hora o 30
minutos.

Peoção de fardamento dn Doposito
Naval do Rio de Janeiro, cm 10 de
jilllvò de 1911 — O encarregado, AN-
TONIO CAlUíAL DE LACERDA, 1"
tenente com 111 issa rio.

A.-..-*(>i'i:ição Prot.ectqra dos Homens
do Mar

Esta associação solemrilza 110 dia
l!l' do corrente, domingo, sua festa
annual cm e online mo raça o do resta-
bsk-cirneritò do culto á Virgem San-
tissima Senhora da. Boa Viagem, em
sua capela erecta na ilha- do mesmo
nome.

Essa festa constará _ de missa con-
vcnl.ual, acotnpanhadaYde cânticos ro-
ílg-iòsps, quo serão executados por 11111
Ç-rüfio de gentis senhoritas quo, por
tíovoção, se prestam á abrilliamar
11 festividade, nuo começará ás 10 ho-
ras da manhã. Haverá tanibein la-
dalnha ás (i horas da tardo, que será
cantada poi' um grupo do moças, quo
generosa mente concorrerão pára fa-
zer sijbfésaií' e realçar a devoção, que
têm attiaido essas festividades. *

llurante o dia. tocará n. banda dc*
marinheiros nacionaes, graciosamente
cedida pelo commandante desso
corpo, e serão soltados vários balões
com briridciròlas.

O leilão das prendai*, ofíorocidas
pelos devotos da Virgem começará
icrro depois da missa; c a festa ter-
miííarã com um vistoso fogo dc arti-
ficio, finalizando por um portentoso
vulcão:

lia verá barracas, onde os fieis on-
oontrarão bebidas finas, frios o café
por pretos commodos.

A associação podo e espera a con-
currencia dc todos seus socios, tam-
bem o.s da. Caixa Mcocficonto dos Ho-
híriis do Alar, e do todos 0:1 fieis de-
votos da Capilal Federal e da do vlzi-
nho Estado.

A t^SMIMP-fM-JT.»
Si.i:iK!hS) IX -iNYM\ DK »Í I lííll >KiTü\FJn\Di:

Ue.S_iJ-ich.os oa üuli-uircctc.rla :

ffShia*
CAPITAL INICIAL  IOO:0OO*O00

Dlrectcrllí! presidente. Dr. Carlos Pereiro ile Sá Fones, 111..dico o in-
dustrinl; vicc-pro.-i-ionto, Dr. Bernardo Piritá Monteiro, senador federal:

.thí-ouri iro, Frederico Augusto de Moraes Jardim, fazendeiro o Industrial;
?<í.ri-!':ir:i>-s< rente, coronel Francisco Franco de Almeida, e-i-g^renie da fa-
bri'.:'. de tecidos Marzagáo; superintendente, Francisco Rodrigues de Moraes
Uçyanü.

Coti-*cilio fiscal: Dr. Afinnlo do Mello Franco, Dr. HUdelirando do Ar.-iu-
jo Pontes, Dr. Olympio CnVnlUo do Assis, Emilio Gonçalvci Junior, Dr. Julio
do Souza .".!• irelles o córonc*! .lo.-r* W.ianeio Diniz.

Srippleiitl-s: coi'oriel Frar.ci.co Ferreira de Carvalho, Dr. iiern ird.no Au-•rusto do Lir-.a. João Ferreira de CiiStró; corohel .lr!*é Cesario dc Faria Alvim,
Kruneiseo í.-iz;•üanòn Ti-ixtrira o Antônio Carlos de Carvalho.

lnsprcti'.v*-* geraes: Molzós Augusto do Santana e major Gabriel Bit-
tencourt.••A Cosmopolita" é, om organização, a mais perfeita sociedade nacional
de pecu'.io-, e realiza o ideal do niuttia.Iismo. *.••A Cii-rmopoUta" inslitut- pecúlios dc 7:500$, 20:000$, 30:000$ o 10:000$.
para as pestouá que contarem da mainiidailo legal até 56 annos do idade,
completos.-A Cosmopolita." instituo pecúlios de 15:000$ e 50:000$ para as pessoas
quo contarem da maloridade legal ató OS annos do Idade; completos.'*A Cosmopolita" concedo aos seu-; mutuários a remissão, desde que se
u-hoiii itiseriptçs 2.200 soclo* nas séries primeira, segunda; terceira e quarta

o 1.500 sócios nas séries quinta o sexta.-A Ct.su*.**poIU:*.*' illstrlbue prêmios trlmestrq.es, em dinheiro, aos seus
socios inseri pto;*; nas séries prinu-in, segunda, terceira, quarta o quinta."A Cosmopolita' concedo aos sons sooins das séries quinta e soxta ti
roslittii-.-.li) (ias ji.i;is, r.a proporção dc l ojo dos socios inscrlptos.-A Cn.-mopniita" paga ao, r-ocios da sério sexta. 5 ojo do valor das jóias."A Cl siuopcilita" concede aos seus sócios, que caírem om estado de in-
lilgencla oa Invalldez, isenção do pagamento de quotas por fallecimento e
uma piT.fãii rnerisal por espaço do tres annos.-A Cosmopolita*" paga om vida do seus socios, que cnirem om estadG
do indigeneia ou invalidei*, o pecúlio instituído.'•A Cosmopolita" Instituo o pecúlio pensão por 15 ou 20 annos, om qual-
quer das «uas séries."A Cosmopolita" adinittte o peculio mutuo em qualquer das suas séries

O socin da "Cosmopolita-*, uma voz remido, não mais voltará á condiçãe
e'.e contribuinte. • -

TTospt-toa e informações devem ser pedidos ao3 representantes ds"•Cosmopolita".

ALUGA-SE uma moça portugueza,
para arrumadeira ou copeira, chega-
da da terra; quem pretender dirija-
soá travessa João Affonso n. 60, casa
n. 3.

ALUGA-SE uma senhora portu-
gueza, para arrumadeira ou nma. sec-
ca; trata-se na rua da Alfândega 1111-
mero 203.

ALUGA-SE uma boa Iavadeira e
engomiviade.ira, para casa dc família
de tratamento; prefere-se na cidade
011 om Botafogo; na rua D, Julia
n. 28, Cidade Nova.

ALUGA-SE uma perfeita lavadei-
ra e engommadeira; na rua Barão do
S. Felix 11. 220. 

' '

ALUGA-SE uma moça portugueza,
para arrumadeira o copeira, com bas-
tante pratica; na rua da Assembléa
n, 9.

ALUGA-SE uma menina de 12 an-
nos para ama secca o serviços leves,
para casa de familia de tratamento;
irata-se na rua THeóphHq Ottoni nu-
mero 119, primeiro andar.

ALUGA-SE tinia perfeita Iavadeira
para roupa do senhora; na rua Pay-
sandu' ri'. 154.

ALÜGA-SE uma moça para copei-
rti ou arrumadeira, em casa do fa-
milia dc tratamento; na rua do Hos-
picio 11. 161.

ALUGA-SE uma senhora para la-
vai- o ongonimar; na rua Francisco
Eugênio n. -17, avenida; casa ri. 7.

ALUGA-SE uma Iavadeira. e 011-
Eciiiniadeira; na rua das Marrecas
11. 4 2, loja.

ALVf*:A-SE uma moça para copei-
ra 011 arrumadeira para casa de ia-
milia. de trata.mento: na. rua Beuc-
dicto Hippolyto rii 178, casa IV.

ALUGA-SE uma copeira e arruma-
deira, monos lavar casa; na rua Fa-
rani hi 45, casa ti. IX, Botafogo.

ALUGA-SE uma moça para casa de
pequena familia decente, para lavar
e cozinhar o trivial; trata-se na rua
Jcão Caetano ri: 12;!.

ALU«'A-SF. uma boa copeira e ar-
rumadeira; na rua. de SanfAnna
rii 10, hoíol.

ALUGA-SE uma moça portugueza
pnra todo o serviço, menos cozinhar;
:,:i rua Zulmira n. 17, Maracanã.

ALUGA-SE uma perfeita Iavadeira,
dando boa-- referencias dc sua con-
duitu; na rua Fernandes Guimarães
n. 20, casa 11. 3.

ALUGA-SE uma Iavadeira e en-
gonimadeira de lustro, com o orele-
nado de 45$, no minimo; quem preci-
sar, dirija-se á rua Esperança ri. 5,
S. Chri.-íovão.

C\SA 1'HXIE.
lórlMiailns niroiiinlicus timcricra

ros U1XI1'. unir»' ijiie evitam po-
(Mini' loto fa.- piC.lil.lS llO-i lll()3(|tl'l()S-,
vi-iíl 111 so ;-ó uu rua do llòàitrlii
11. I-ÍT. :c:o|ih"iii! 11. I.SÜII.

ALUGA-SE uma moça chegada da
Europa, para casa de tratamento, sabe
fazer todo o serviço de casa; na rua
dos Arcos n. 27, sobrado.

ALUGA-SE uma moça para arru-
madeira ou ama seccá; trata-se na
rua Primeiro de Março n. 10S, Ho-
tel Colosso*»

ALUGA-SE uma boa cozinheira.pa-
ra casa do pequena família, só para
cozinhar; aluguel 60$, dormindo fó-
ra; informa-so na rua Voluntários da
Pátria 11. 409. . ,

ALUGA-SE .uma moça estrangeira,
para qualquer serviço para cnsã da
casal estrangeiro; na rua Sorocaba
11. 57, Botafogo. *

ALUGA-SE uma boa cozinheira,
para casa ele tratamento, que pague
bem; na rua General Severiano n. 5U,
quarto n. 20.

ALUGA-SE uma moça portugueza,
para arrumadeira e copeira; na rua
Conselheiro Bento Lisboa 11. 47.

ALUGA-SE unia cozinheira de
forno e fogão; na rua Machado do
Assis n. 53, quitanda.

ALUGA-SE uma arrumadeira, para
casa do familia, aluguel 60$; na l"utí
de Santa Christina n. 29, casa 15,
Gloria.

ALUGA-SI*- uma moça'portugueza,
chegada ha dias. para ama secca ou
arrumadeira; na rua Pedro Américo
n. 106, casa n. 3.

ÁLUGA-SE uma moça allema,
limpa o sériu; na rua Indiana n. 14,
Águas Férreas.

ALUGA-SE um copeiro, com prati-
ea, para casa de família de trutnmon-
to; na rua Voluntários da Pátria 1111-
mero 155.

ALUGA-SF, um copeiro, abonando
a sua conducta; na rua Dr. Correia
Dutra n. 120. .—_ ——...

ALUGA-SI-" um bom copeiro, parti-
casa de tratamento; na rua D. Luiza
n. 289, Gloria.

ALUGA-SE uma moça para ama
secca, sendo muito carinhosa par-i
crianças; na rua do Cattete n. 205,
loja.

ALUGA-SE uma moça portugueza
para ama secca ou arrumadeira; na
rua Pedro Américo n. 106, casa n. 3.

ALUGA-SF, uma Iavadeira para
pensão familiar; na rua de Santa
(.'lirisíina n. 13.

ALUGA-SE uma moça para ama
secca e arrumadeira, para casa do
familia de tratamento; na rua Hail-
dóõk Lobo 11. CO moderno, antigo
n. 42.

ALUGAM-SE duas moças portu-
guezas para qualquer serviço; na rua
Real Grandoi-a 11. 252. Villa .Mati-
gueira, casia do encarregado.

ALUGA-SE uma ama de leite, com
leite dc um mez; na estação da Pa-
\uiia, com Auzenda la Graça.

ALUGA-SE uma ama de leite, chè-
gada da Europa ha pouco tempo; na
rua Visconde dc Caravellas n. 87, casa
n. 7, Botafogo.

ALUGA-SE uma ama de leite, por-
luguoza, dc segundo filho, tendo leite
do ipiatro a cinco mezes, e attestado
do Dr. Moncorvo; muito carinhosa.vi-
vendo entre poí-soas docentes; na* rua
do S. Christovão n. 611.

ALUGA-SE uma arai portugueza,
com leite de 20 dins, forte e sadia, le-
va uma filha, conducta afiançada; ín-
forma-se na rua Marechal Floriano
n. 71, sobrado.

ALUGA-SE uma ama de leite ,com
leito de quatro mezes, muito carinho-
sà, tom attestado do doutor; na rua
Barata Ribeiro ri. 273.

ALUGA-KE uma ama portugueza,
com muito leito, chegada ha pouco;
tem attestado do Dr. Moncorvo; para
tratai- na rua do Engenho Novo nu-
mero 114.

ALUGA-SE uma moça portugueva
com pratica do arrumadeira. para
casa de tratamento; trata-se na rua
das Marrecas n. 31.

ALUGA-SE uma moça portugueza
para ama secca ou arrumadeira; tra-
ta-se na rua de SanfAnna n. 153,
casa n. 6.

ALUGA-SE uma perfeita cozinhei-
ra de fogão para casa de familia de
tratamento ou commercio, de condu-
cta afiançada, portugueza; na rua do
S. Clemente n. 50.

ALUGA-SE uma ama secca para
casa de familia de tratamento, muito
carinhosa e asseada, ou então para
arrumadeira, ganhando bom ordena-
do; na rua élo Leão n.' 64.

ALUGA-SE uma moça portugueza,
para arrumadeira 011 copeira, chegada
da torra; quem precisar dirlja-se â
travessa João Affonso n. 60, casa n.3.

ALUGA-SE uma senhora portugue-
za, para arrumadeira ou ama secca;
trata-se na rua da Alfândega n. 203.

ALUGA-SE uma moça portugueza
pára arrumadeira: na travessa do Oli-
veira 11. 10. 2" andar.

ALUGA-SE uma criada para lavar
o passar roupa monda a forro, dor-
r-ii"'o ém mpri dos natrõos; na rua
Dr. Carmo Netto n. 151.

ALVGAM-SE uma senhora para o
trivial e lavar alguma roupa o uma fi-
Pia para cotioira' nu arrumadeira; na
rua de*S. Christovão n. -G20, casinha
11. 13.

ALUGA-SE uma Iavadeira e en-
gommadeira para casa do familia de
tratamento; prefere-se cidade ou Bo-
tnfogo; na rua D. Julia n. 2S, Cidade
Nova.

ALUGA-SE uma criada com prati-
ea do arrumadeira e copeira, chegada
de Portugal: na rua de SanfAnna
n. 7S.

ALUGA-SE uma moça portugueza
para cozinhar; quem precisar dirija-
se il travessa Figueiredo n. 31* Bo-
tafogo.

ALUGA-SE uma moça para arru-
mar e cozer, dando boas referencias
de si, em casa de familia de bom tra-
tamento; cartas por favor no escri-
ptorio desta folha com as iniciaes
M. S., 40.

ALUGA-SE uma moça portugueza
chegada ha dias, para ama'secca ou
arrumadeira; na rua Pedro Américo
n. 106, casa n. 3.

ALUGA-SE um rapaz ajudante da
cozinha para pensão: na rua do Cat-
tete n. 122, casa n. 7.

ALUGA-SE uma perfeita cozinhei-
ra de forno e fogão para casa de fa«
milia de tratamento; na rua Theoto-
nio Regadas n. 29.

ALUGA-SE uma cozinheira estran-
geira para casa de familia; trata-se
na rua Primeiro de Março n. 103,
hotel Colosso.

ALUGA-SE uma perfeita arruma-
deira. estrangeira, de confiança, pa-
ia casa de pensão, dorme fora; na
travessa da Lagoa n. 45, rua D. Car-
lota, Botafogo.

ALUTGA-SE uma cozinheira do tri-
vial; na rua da Lapa n. 49, padaria.

ALUGA-SE uma Iavadeira e en-
fommndelra para casa do tratamen-
ío; dirija-se á rua Ferreira Viaiina
11. S0, casa n. 6.

ALUGA-SE uma arrumadeira, r.-í
para arrumar o uma cozinheira; ra
rua Retiro Guanabara n. 31, casa
11. 2. Laranjeiras.

ALUGA-SE uma empregada por-
tugueza nara qualquer serviço, pre-
fcr:--so familia séria: trata-se na rua
de S. Valentim n. 59.

ALUGA-SE uma perfeita Iavadeira
e crigonimadplra para casa do fami-
Ha de tratamento; na rua Andrad-i
Pertence n. 43, Cattete.
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(lliéijada da ünropa e saida para • Ilio da Praia

LA BRHTAONE
GAIUiN.NA  ...
íiAI|..UtiSli

••«•¦••••

a 13 do corrente
I 14 > »
a 28 » •

Chegada do Ilio da Prata e saida para a Curnpa

VALDIVIA.
BII-TJ.ONK
(íARRO.NNA. .

 a 15 do corrente
•««_•#•••••••••••••«• o a" *

a 31 » ••«•««•••-•

O PAQUETE

WALDIVIA
Espei-aclo *lo HIO lÜA 1*8 6 AT.*, sairá no din 12i «Io coprent.e,

ao meio dia, para DAKAR, LISBOA, LEIXÕl.S, via LISBOA, V1GO e UOriDI.OS

ESTE PAQUETE PROPORCIONA AOS SNRS. PASSAGEIROS DÉ . TURGRIIU CLASSE

ÜMA VIAGEM MUITO RÁPIDA--TRATAMENTO ESPECIAL ,E EXCELLENTE.- AC0O.\l.\I>D..ÇÕI-3.

Preço da passagem de 3a classe para a Europa, Rs. 110^300- Con-
ducção gratuita para bordo do passageiro com a sua bagagem.

li:slopacnieteeatádoiad<j«la8melUore9o mui* oonfortavei» acoo-ma iiÍao'5as ph-m |. -w.tx-üroH .te

tóâattii» ol.-s.e*. 
"-«mil.i 

oatii.io* cl- taxo o u.n uu ium avaltii L» Io oabi.iei |> li-.. U VI V tá O' i*H. ¦>".!-» A.

Tunto eiu !-•-U«»e co.u« em clas.e IN TU-ft Mili D.A. HA. Ua o.i..i-..r.uu.. o., n «liia. un. nu.

TEI..KPHONI- M. Ü5t»

Ilio de Janeiro, ANTUNES DftS SADIOS x ÍL-Avenida W0M$i *'< ? tí
TOS: rua Quinze de Novembro n. 70 | S. PAULO: 41, Rua Dii-eiU

CAMBIO — Compra o venda de moeda» «lo todos o» paizes, om coudiçó.s

doa Snnlo- A. C. 14 a IO Avenida Kio Branca.
,-uuta,|0*iW A.Utt.llU.4

AOS 8IPHIÚTÍG0S

A^íÍI____>MB
f 'i;W-«-!i?7r_r

>Pj_ffl-_L

RHF.ÜRIATICOS

^•^^..Hr^^gytSkJrlr -í ¦*---- _

_M li • Eil T) #1 contra as Inflnmmações dosvjOilvrio IVloura JjraziJ °,hos
M-.-i-Jx 

"^J-,.PHâRMaCIá MOURABRàZIL-R.Uruguàyana37

PRECISA-SE de uma governante
allemã ou ingleza, para tomar conta
de um meniuo de quatro annos; na
avenida Atlântica n. 250, Leme.

PRECISA-SE de canteiros, serven-
teu e mais trabalhadores; na pedreira
da rua da Pa. n. 51, Rio Comprido.

PRECISA-SE de uma criada para
copeira; nu rua Conselheiro Barros
n. l(i, Rio Comprido.

T-sy;

ESCROPHULOSOS.

r^/^^___^9íS
^______^__pjM*_t _______S_______B__f

-èssM--a^s_s-waffÉ
l>lilNr.riÇ!_Íl-0 I>,V.* (JIitA.iV<Jf-

Coinpaiiliia Nacional do
Navegação. Costeira

lérvi.íi bi-inuiiaat «lc: passageiros en-
tre o Rio. do Janeiro e Porto Ale-
ttre, com e_cãltis por Santos, SiV
Francisco, Paranaguá, Florianopo-
lis. ...

ssB-»'.x«r__ .
Sci'vi«ao *l<a .is«isi*5i^eii"o»

ITATINGÂ
T_LK<SÍIAI'I10 -KM FIU

iMroci-u.e.ílo «•« 1-ettife c

i»:iii*A miísiiÜiiA _»s.l»l»-»il<>-
158 «Io «íoitcisIo, ao moio-
«riia, |i:ir;i
_-.WllOH, .¦> ¦

lk«ir.'ii.a£ii..,
Florianópolis,

- .«.io «Uraixle,
l»eIola* ò

Os valore, pilo oscri|i!oriii amanhã 12 do
Corrente, Mé ás 10 linr.is da maiiliá.

AVJSO — A companhia recebe cai-
pus o eticoininendas atO a véspera do
.aida dos seus paquetes, no armazém
n. 1-, do cies do porto (em frente a
pja.;a du Jlarinonia). ,

A enlreB.. das mercadorias serft, fei-
ta no mesmo armazém.

N. B. — Os paquetes de passageiros
dlspOèrri de câmaras frigoríficas.

Cargas para os frigoríficos seriTo
rflcobidas no armazém n. 13,na vespe-
ra da salda dos paquetes, até 7 lio ra s
da noittt, para oe portos «lo cul, o at.
es 5 hora» da iurde, para os rortes iò
nort..

Carga», quer pelo .armazém e quet
por mar, 6. «erfto recebidas atê a ve»
pera da na ida dos paqu.tei.

Os paquetes de passageiros níio rc
cebem Infl.mnuveis. nem mesmo c
cool e aguardente;

Para passag.ns e outras lnform-
çBes no escriptorio de

LACE II1IMÃ0S
?3 Rua do Hospicio 2-

SJB .-¦<_»_ SC5
Do 3 rnezes a 3 annos é que as .rlatVçàs deVem usar

dii;

Jl-VTRIÇA-
KIÀ do 

"l^butra/rodas 
as m^ls de fõ.riiUiaicjMp'.'d'ere'm liisrÁTRICAlHA

aos sous filhos durante este jmrioclo podem rfiar tranqüilas quii a deu-
tlããó se íari seni o menor incidente.

Excellente remédio Inofferslvo para n «lentlçüo dns eriaiir;:i- e c.i.in
officacia e áttcstáda por mais de 200 médicos br.asijlèlros, este medica,
mento 1'az desitppárecer os sòffrlméntos das criàjfcinlias, torriando-as
tranqüilas, evilii as desordens do eRtomaí,-o. corrliío ris çvá^üa.Ocs. cura
a febre, a6 colioas, a ínsomnia . todas as perturbações da Oeniic-ão. As
crianças que usam a MA'1'1U0AR1A lião criam vermes c toriani-so for-
tes, alegres o sadia..
Kiitoiiiia-.so ciú toiliis ns pliarniaclns c 

'(lrogarliis «ln th.ilinl c «lo Inui-
rior. Inventor c Inlirlcniiic V. DUTRA

Cuidado cfini 'i.i l'!ilsii'i(ii<õ('!i — Dopuslti) urnii ilu Inbiicni.ti!:

DROGARIA PACHECO
r.BQS A .í.«\OaS MS;í 53 e 33. io do Jai.eís-i

Convencara-se I ¦ D

i. a!»el «s i.l>initl;..i.<\*4

^i.eHa.:.í'isí<> úa <v nn? <*s'Jm»1IiiiSo

^0 se olilcm com o uso d»

petróleo Olivier
A venda n'A' GARRAFA ÍÍf)| Ímm&> % Ç W

todas as iierfiniiarias

S. JOÃO PA .BARRA-
é o iiiiiis enérgico

DEPüilATIYO |
E TÔNICO

0 quo muis curas tem
feito, como provam os in-
iíu,ífiei''0. utioit-ilos (lo
médicos o d. pauticúla-
ros, (liariaiiiéMto publi-
cai\i<s;

. A* yenãíi em quilquei' p.irtc

VRECISA-SE dc- uvn.lioiTi copeiro,
.ariuuii.lü; un rua (Vinde dv tíuepèndy

PUECISA-SK de uma perfeita co-
peira e arrumadeira; na rua Pay-
sandu' n. 98.

1'RKCISA-Slá de uma rapazinho,
para copeiro, at. 15 annos; uo cam-
po de S. Christovão n. 6, collegio
Feitas, Junto fi rua Escobar.

PUi-CiSÀ-SÈ dc uma mocinha pa-
ra fazer companhia a uma senhora
ò fazer pequenos serviços; na rua Di-
(limo XXX, viila Ruy Barbo.a.

PJÜÍGÍSÀ-SÉ de uma boa cozinhei-
rã de forno e fogão, paga-se bem; na
rua de Nossa Senhora de Copacabana
íí. ni'.;

lUlKÇÍSA-SE de uma moija para
cozinhar o trivial e mais serviços;
paga-se bem; no campo de S. Chris-
tovão n. G, Junto ã rua Escobar.

PKÈCISA-SB de uma cozinheira,
que também lave alguma roupa; na
rua Colina u. (il, Estacio.

PRKCISA-SE de períeitas corpi-
nheiras, ipagam-so bons ordenados,
sendo o trabalho das S as 7 horas;
Mme. Etiene, rua Uruguàyana n. 91.

PRECISA-SE de uma mocinha de
1'.'. a 15 annos, para tomar conta de
uma criança; na rua Haddock l.obo
n. 409.

PRECISA-SE de uma boa cozinhei-
ra para um casal estrangeiro; na
Avenida Rio Branco n. 131, 3" andar.

PÚÈCiSA-SE de uma criada para
çVtpeira, arrumar casa e engommar
ròüpa de sériliòra, dormindo no alu-
guel; na rua Vinte Quatro de -Maio
n. .ír>, Sampaio.

PltsXíSA-SK de uma boa criada,
que sàibà lavar o passar bem, para
éiisa dc um casal1, terá bom ordenado;
ní£ rua Mariz é Uãrrõs n. 4-S, casa 7.

PKICCISA-Sr. dc úrha criada para
todo p serviço para um cnsãl sem fi-
lhos; á rua Barão do Kora Retiro
li. 

'«:!, 
t_ngcjiiíj'ú .Novo.

PHECÍSA-SE. do unia criada para
servidos domostloos, eni eiisà dc lima
f|.inili:i; na 'rua Eurquiin WernocU
n. 11, Copacr.bf.na.

. Plã'ÍCÍ.SÁ-SEÍjdo unia criada para
o serviqo dò peflüena família; na rüa
Colina n. Oi; Estacio do Sá. •,

PRECISA-SE, para eãsal estran-
geiro dc ti'iit.'..niei!t."i, de uma boa co1-
zliílíólwt-, baártça; do form. è 1'ògã.ò ou
pc-rfella lio trivial, hòm limpa e des-
eml)ára,5adii. e còfilic-cendo muito bem
seu serviço, dorniiimo no nlugiiel; só
serve estando ncct.-is c-undiçõcs; praia
do IfliímVngn ii. :!?.', livenidá Biílru-
Mãi-.

PRECIS.A-Hi.; (1<í íuviit. mocinha de
11 a 1 :i ãiihos, para iiiiiá acjqcia; na
praia c'e Eotnfògo n. r.'.', fundos.

PRECISA-SE d. uma ama jiló leite,
cíiirlnlid.ii; iui um Carvalho Jíòhtolro

..LTJGA-SE uma criada, sabendo
de tudo alguma coisa; quem precisar
dirlja-sõ á rua Cr. Maciel n. 27, São
Christovão.

PRECÍSA-SE de uma menina de 12
a 15 annos, para serviços leves; orde-
nado, 10$; na ladeira da Gloria n. 115.

PRECISA-SE de uma menina pára
ama secca de uma criança de um an-
no de idade; na rua Botafogo n. 1-0,
estação da Piedade.

PRECISA-SE do uma menina pa-
ra tomar conta de uma criança de uni
ano e meio, em casa de um casal
ondo não ha mais criançns; na rua
S. Clemente n. 168 casa n. 10, villa
Visconde de Moraes, em Botafogo.

PRECISA-SE de uma menina pa-
ra ama secca o alguns serviços leves;
pagnndo-se ordenado at6 20$; na rua
Conselheiro Jobiin n. 44 A, Engenho
Novo.

1'ííECISA-SE de uma moça para
arrumadeira o mais alguns serviços
c-m aíisa de poucn familia; na avenida

i Freire n, 147;

PRECISA-SE (le um pequeno para
limpeza; na rua do Mattoso n. 130.

PHECISA-SE de uma perfeita.co-
zinheira para cüfii de familia; na la-
deira da Gloria ri; 115.

PREÇÍSA-SE do um seivente, que
dê fiador dc sita condueta; na rua
Larga n. 17 3.

PRECISA Si: dc. uma cozinheira o
lavadeira, para casa de uma senhora
c duas crianças; travessa Cruz Lima
ri. -ü, avenida, cíimi ."i (bonds Sena-
dor Vergueiro).

PRIsCÍSA-SE de uma menina de IL'
a 15 annos, para serviços leves; rua
Koriuosa n. «Li»- -

EÍUÇÇTSÀVSE de uma criada para
serviços domésticos, paga-se bom or-
denado; Informa-se na avenida Go-
riiés Trc-ire n. :'J'-.

PltEClfíA-SE dc uma boa copeira
e aiTiiriiáilcfrà; na.rua Barata Ribeiro
n. 3U:!, Copacabana;

PRECISA-SE de uma copeira (pie
dê boa referencia de sua ..•onduc'.:.;
ha rua Páyiiindfl :>. 100.

PRECISA-SE de uni cczJnht iro de
casa de pasto; nii rua tin IJarinoniu
n. 31.

ntEÇIS.V-SÉ de uni rapaz com
pratica de casa tio iia^to na rua (ia
llarmi.iilii ri. 31. •__..

PRECISA-SE de uma cozinheira e
uma copeira, porá casa dè pouca ía-
milia; na rua ir.isueirtt do Mello n. 0;
junto ao circo Spinelli.

PÜlSÇlSvV-Sl'l do uma criada para
todo o geiVlçò, quo durriia no aluguel,
para pequena família; na travessa
Cru_ Lima n. -U, itv.nldai casa n. 5,
bòitcis Sonhclor Vej-guèiro;

de uma mocinha
ve;-, eni casa de uni

cásaj; na rua S. ,Joao Bai.tisia n. 33,
tjütafógò.

PREÇISA-S
para ;s5rvJÇ;ó;

OEPERECE-SE um rapaz para
aprendiz de photogravura, tendo Jâ
alguma pratica. Cartas a D. I. nesta
redacção.

ALUGUEIS DE CASAS
-.$00-

AIjUGAAI-SE quartos; na rua Re-
glna Reis n. 49, estação Dr. Fron-
tin.

30$00O

ATjUGA-SE um quarto, independen-
te, a casal, quo trabalhe fora ou a
senhor só; na chácara da Floresta
n. 4., 5" grupo.

ALUGA-SE üm commodo; na rua
do Mattoso n. 130.

S5$000

ÀLUGA-SE com taxa, um quarto
coin janela para o mar, com direito
a ooziuha, quintal c muita água, em
caas de familia; na rua Tavares Bas-
tos ri. 297, Cattete.

.o$qoo
AIAJGAM-SE um bom quarto, a ra-

pazes solteiros ou a casal que tra-
lialhe fora; na rua D. Laura de Arau-
jo ri, 141, Cidade Nova,

ALUGA-SE um bom quarto; na rua
S. Pedro ri. 3S.

ÀIiIÍGÁMrSE bons commodos, lo-
gar saudável o socegado; tratam-se
na rua Estacio de Sá n. 7.

ALUGAM-SE duas salas e dois
quartos do frente, a' pequena família;
na rua Assis Carneiro n. 25, estação
da Piedade, tendo servantla em to-
da a casa.

ALUGA-SE, em casa de um casal
som filhos e decente, a outro, n.-.s
mesmas condições ou a familia que
não tenha crianças e quo seja séria,
um commodo, tendo gaz e serventia
na cozinha e bom quintal; na rua
Coronel Figueira do Mello n. 376,
l.nii.Is .le S. ChriRlriyno,

75*000

ALUGA-SE uma boa casa, com dois
quartos, duas salas, cozinha e quin-
tal; na rua N6ra n. 70, Pedregulho;
trata-se na mesma.

Pi:5::ClSA-.SE (le uma engommadei-
ra para eilgõmmíj.r roupa de homem e
do senhora; na rua do Lavradio n. 51.

PREGlSA-fiE de tuna pequena de
10 a ! 3 annos. não se faz questão de
côr.; na rua do Lavradio n. 122, ave-
nida, cnsa ri. 15.

PKE('ISA-SE de unia e.nipregàdà.
para lavar e aôzihiiar e quo durma no
a.lugèl; na lackira do Cunha Utirbosa
n. 51', Saude.

PRI_ÇÍSÂ-S'ií de uma mocinha de
14 a 10 annos, paia ama secca; na
praia de Botafogo n. 172, fundos.

PRECISA-SE dc uma criada bran-
cn, parn lavar é or.gninniar; na rua
Conde de lloinflih n. 217.

PUEGISA-.SE do uma perfeita eo-
zinheira e cjuo seja iliuilo osáeuda;
un rua GeiiViial Bnicq n, 277.

PKECIH.Y-SE dc uma i)oa lavadeira
c .engoihm.idíMra; dorrniridp no ulu-
ivuel: ne rua Biírcellos n. 43 Cíiparn-
báiiri, bom ordenado; e.\igem-se in-
formações;

PltECÍSA-RE de unir} r.ijinrlgà pa-
ra todos os serviços domésticos; na
riia Conde Leopoldina n. 27, antiga
Pito Forro.

PRECISA-SE de umn pequena, nlé
10 HrinóSi para. cQirtp.íirihln; na rua
llr.âdoci: Lobo ii. 22,., «iristi ri. !).

PRECISA-SE dc uma bon lav.ndel-
ri, desoinlinracid:!', na Vilin Real, rua
Real Craiidézá n. fiSi ciasa II.

PRr'CISA-SE de uma criada s.ria,
par.i kpVvIçòs leves de um casal; pa-
gli-se bèriV; na roa S. Leopoldo n. 107.

riíEOS.vSE de uma criada para
casa d..- yÇqtfcua fáiTÍ,l!.ia, para todo
o sr.vyjçrt âqtfiÇ.slirtOj não lazeridó que-
sião do eór; na rua Baiiililnn n. 64.

P:.tI;'('IS.\-cl.: (le peiiiieiios. pnra
officijiv. i". !•':';>¦..: r . rüi Mnre-

PUi-CISA-SE de uma empregada
para lavar rciupa de tres pessoas c
para ama secca, pret'órindó-se de meia
idade, para dormir no aluguel; na
rua Dr. 1'oreita Lopes ri, 31, bond de
Alegria.

PJRECisÀ-SE de uma lavadeira o
engíommadçii'!'.; no campo dc S. Chri-
slovão n. 192.

PREGÍSA-S1-1 tle uma criada parn
tddo o serviço do um cas?.!, menos
cozinhar o lavar; na rua Soares Ca-
bral li. 26, Laranjeiras.

PRECISA-SE. de uma boa ama sec-
ca, pratica no serviço e quo dê boas
informações; trata-se na travessa So-
roeab.a n. 52, Botafogo.

PRECISA-SE de cozinheiras, co-
peiras, arruinadciras, amas seccas,
lavadei rãs, çripomirtiulclras, meninos e
meninas; na rua lliirão do S. Gòriçalq
ri, 12, cm frento no theatro Lyrico.

PRJ .('ISA-.-:" de uma lavadeira c
e ligo mm aderirá, na rua Thcrezina nu-
mero 12, S&ii-à Thereza.

d.IjiOOO

ÁLTÍGA-SE uma boa casinha, nos
subúrbios; trata-sè na rua Engenho
de Dentro n. 20, plíarmacia homoco-
pathica.

ALUGÀM-SE bons e arejados com-
modos, a moços ou a casaes sem fi-
lhos, lògõr M.iidnvel e socegado e de
respeito; na rua Eslaeio de Sã n. 7,
e tratam-se nos mesmos.

ALUGAM-SE grandes o bonitos
quartos o salas de duas janelas de
frente, polo preço acima e por mo-
nos, sendo rapazes; na rua Monte Ale-
gre ris. 93 o 121, a tres minutos da
rua do Uiaciuu-lo.

,">0$0„.Ó

ALUGA-SE um bom commodo, e.m
casa de f.innlia; na rua Nussa Senho-
ra de Copacabana n. 768.

ALUGA-SE a metade de unia casa,
a pessoas decentes; na rua Jorge Ru-
dge n. 90, casa n. IS, ou na rua São
Francisco Xavier n. 013.

ALÚGA-SE, em casa de familia,
um espaçoso quarto, a homens de
respeito; na rua Primeiro dc Março
n. SO, 2" andar.

AíiPf.AM-SF bons commodos; na
rua Estacio do Sá n. 7, logar saudável
c socegado; tratam-se nos mesmos.

80$000

ALUGA-SE o pavimento terreo do
predio á rua S. Frederico n. 12, e tra-
ta-se na mesma rua n. 19, para peque-
na família; Estacio dc Sá.

ALUGA-SE «ma boa loja, própria
para qualquer negocio; na rua Eva-
risto da Veiga n. 134.

ALUGA-SE um bom quarto, a doia
rapazes decentes ou a um senhor da
idade; não tem crianças; na rua da
Lapa n. 87, sobrado.

ALUGA-SE uma boa sala de fren-
te, com entrada independente, a ho-
mens de respeito ou a casal, que tra-
balhe fora; na avenida Gomes Frei-
re n. 26.

ÀLUGA-SE uma boa sala; na rua
Sete de Setembro n. 188, 2o andar.

ALUGAM-SE, em Santa Thereza,
espaçosos aposentos com linda vlBta,
em. casa de familia; na rua do Aque-
dueto n. 585, próximo ao França.

  . -— —-i

ÜO.ÇO0O

ALUGA-SE uma casa, com doia
quartos, sala, quintal e jardim; na
rua Dr.. Pereira Lopes n. 41, bonds da
Alegria, em S. Christovão.

ALUGA-SE uma boa sala de frcn-i
te e um quarto por 40$; na travessa
do Commercio n. 6, perto da praça,
Quinze de Novembro.

ALUGA-SE a casa nova da rua
Vianna Drummond n. VI; as chave»
estão na casa junta, n. 1.111, entrada
pela rua Barão de Coteglpe n. 140.

91S0OO

ALUGA-SE a casa da. rua Figuei-
ra n. 205, estação de Rocha, com duas
salas, dois quartos, cozinha e quin-
tal; está aberta.

100$00O

ALUGAM-SE casas, com dois quar-
tos, duas salas, e mais dependências,
tendo trem e bond á porta; na rua
Barão do Bom Retiro n. 65; as cha-
ves estão na casa ri. 1, e trata-se no
boulevard Vinte e Oito de Setembro
n. 312; condições, carta de fiança ou
dinheiro adiantado.

ALUGA-SE uma casa nova, com
dois quartos, salas de visita e de jan-
tar, tanque, banheiro, e quintal; na
rua Miguel Fernandes n. 31, perto da
estação do Meyer, tres minutos; tra-
ta-se na rua Figueiredo n. 26.

-»l$(>00

ALUGA-SE. na estação do Ria-
chuelo, unia casa; informa-se na rua
Magalhães Castro ni 22'j,

ãüIÍOOO

ALUGA-SÉ uma esplendida sala,
com todas as eonimodidades; na rua
Voluntários da Pátria ri. 61.

(10*000

ALUGAM-SE bons e claros com-
modos, a moços ou a casaes sem fi-
lhos, só a pessoai decentes, nos pon-
tos dos bonds de 100 reis; na rua Rs-
taoio de Sá n. 7; tratani-so nos mes-

PRECISA-SE do uma empregada
que cozinhe bom o trivial o arrume1 a
ousa, em casa dc pequena familia; na
rua Primeiro de Março n, 39, segundo
nndai*.

70.Ç000

ALUGA-SE a casa da rua Benedi-
cto llipopolyto n. 127; as chaves es-
tão no n. líil, onde se trata.

ALUGA-SE, om casa de um casal
sem filhos c decente, a outro, nas
mesmas condições, uma boa alcova
o sala; na rua Coronel Figueira de
Mello n. 375, bonds de 100 reis; em
S. Christovão.

ALUGA-SE uma sala de frento, ;;
um ou a dois moços sérios, indepen-
dente, em casa de familia; na riu;
Figueira dc Mello n. 454, S. Christo-
vão.

1019000

MiÚGA-SE a casa da rua Dr. Bar-
bosa da Silva n. 48, tendo duas salas,
dois,quartos, cozinha, gaz, bom porão,
quintal c mais commodidades; trata-
se na rua D. Anna Nery ri. 492, e au
chaves estão na estação do Riachuelo.

ALUGAM-SE os predios da rua Ba-
rão do Bom Retiro ns. 115 e 117, com
os ns. 28, 17 c 13, tendo bons com-
modos, quintal, Tlluminação electri-
ea; as chaves estão no armazém nu-
moro 132, e tatn-se na rua do Hospf-
cio n. 30, sobrado.

105$0()0
V

ALUGA-SE uma casinha nova, as-
ssJjradada tondo duas salas e dois
qiiartos e todas as commodidades; na
rua Barão de Cotegipe n. 186 Vllla
Isabel, casinha n. 111; trata-se na rua
Joaquim Silva n, 9.

ALUGA-SE um bom sobrado, para
pequena familia de tratamento; na
rua Costa Bastos li. 150.

110Ç00O

ALUGA-SE um predio novo; na
travessa S. Salvador n. 32, VII, coin
ri uas salas, dois quartos, luz electri-
ea, etc; trata-se na rua da Carioca
n. 81, 1° andar, ás 2 horas.

ALUGA-SE, á rua Gonzaga Bastos
n. 61, uma casa, com 2 bons quartos,
duas boas salas, cozinha e terreno;
irata-se na rua Barão de Mesquita
n. 391, bonds do Andarahy e Aldeia
Campista.

ALUGA-SE a casa da rua Gullher-
mina n."57, estação do Encantado; as
chaves estão junto.

IIhS J_íW Ü^3 Jé!-/ fi-W^-Já
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Únicos depositários: A..AUJO FWfcS i Í.S «ü *.'_¦'¦« Hua cios Ourives n. 38 e S. Pedro íi. 1O0

Illinõ Senhor — A mesa administrativa da Santa Casa de Caridade do Sabar.1.. Minas, reconhecendo a ef-
ficáciá ri. sru poderosíssimo preparado .Meauiio o .inlaliy, uo tratamento das tosses..lvronclilt.es. ete... Dela. exue-
rii nela oue tem vio erripreCíb de.se especifi-o nos seus hospitaes, como verci.i no- attestado junto, sabendo, alem
ij_s_ qué muitas curas se hão realizado polo emprego desse extniordinarioospeellico,. como sejam, entre outras, a
' i capiião Francisco Antônio da Silveira, lente da Escola Normal desta cidade, tenente José Antônio Machado
"naves, .Òlleotor municipal, estadoal e federal; D. Carolina Epaminondas. casada com o advogado abaixo assi-

?viado;']">,' Anna Copsey, professora publica, casada eom João Eduardo Ccvpscy; um menino de 11 annos, filho do
empreiteiro Luiz Candeio Ferreira; e muitas outras euras que seria fastidioso enumerar, resolveu pedir-vos ai-

.^¦uns vidros, cemo esmola a esta pia instituiç;1n,que,dep_uperada do recursos, não os póde comprar.

A mesa administrativa, contando que V. S., que já prestou tão granJe serviço á humanidade, com a des-
orvberla do seu preparado, não se neg.irá a fazer mais c-ste beneficio a este pio estabelecimento; antecipa seus
agradecimentos, faz votos ao Todo Poderoso para que prolongue a sua util existência.

Illmo. Sr. pharmaceutieo Honorio do Prado—Presidente da Santa Casa, Bruto Epnminondns.

FOLHETIM 176

P0NS0N DU TERFML

FERR E II!
TERCEIRA PARTE

W justiça, dos bof.eo.ios
XXXI

—Então o teu quarto é assim tão
perto «lo delia?

—Póde ver.
É Paulina, que tinha procurado uma

luz, mostrou uma porta ao fundo do
quarto.—A tua porta dá para o quarto
delia?

—Dá.
—Mas está trancada?
—E' só carregar no botão para a

abrir.
—Ah!
Paulina tinha procurado a luz e

olhava para Hippolyto, attentamente.
Ilippolyto, porém, tornara-se pen-

sativo, depois, dc repente, pareceu
obedecer a uma inspiração.

—Pequena, antes quero dizer-tc a
verdade já.

—.\ verdade?
—Sim.
Paulina olhou para elle admirada.
—Sabes quem é essa pobre rapa-

rigá?
—|á mc disse que era uma ratof

üietcira.

—Sim, a ramilheteira do Tivoli. E
eu çstott apaixonado por cila.

—Ah!
E Paulina recuou.
Dir-se-hia que Hippolyto acabava

de lhe derramar pela cabeça um balde
d'agua gelada.

—Pois ama essa rapariga, o se-
nhor? repetiu cila.

—Amo! disse Hippolyto.
— E está aqui?
—Para que mc introduzas no quar-

to delia.
—Ora essa!
—Rapariga, disse Hippolyto, não te

zangues, e conversemos um momen-
to como bons amigos. Tu não estas
doida por mim, não é assim?

—Oh! odeio-o, disse ella.
—Seja, mas eu tenho o coração

grande, c posso amar duas mulheres
ao mesmo tempo.

—Que horror!
—Sc amável. Faz o que eu te peço,

que talvez não tenhas de te arrepen-
deres.

E Ilippolyto deu um novo beijo nas
louras trancas de Paulina.

—Mas, disse ella amuada, como pó-
de amar essa creatura que viu ha
pouco abandonar-se as caricias desse
velho macaco?

—Queres que diga tudo?
-Diga.
—]á não a amo, aborreço-a!
—Ora!
—E quero vingar-me! disse' Hip-

polyto.
E, falando assim, tirou do bolso

uma comprida faca.
Paulina conteve um grito.

—Se dás uma palavra, disse fria-
mente Hippolyto, mato-te!

A criada leve,medo, e ficou mu-
da c tremula.

O casquilho mudou de attitude re-
pentinamente.

O seu gesto era secco, breve a pa-
lavra c brilhante o seu olhar.

—Tu não me conheces bem, disse
elle. Quando eu prometto uma- coisa, j
cunipi'0-a. Sc queres ser minha amiga ¦
não te arrependerá.? disso, mas, se
te oppõcs aos meus projectos, ou se
me atraiçoas, mato-te, tão certo co-
mo estarmos ambos aqui.

—Que quer de mim? balbuciou a
rapariga humildemente',

—Obediência cm primeiro logar.
Obedecerei.
—Depois silencio.
—Serei muda.
— ücin. assim é que tens juizo,

disse Hippolvtò: Ouve, pois.
—Queira dizer.
—Vais abrir esta porta.
—E depois ^
—.Entras r-ni bicos dc pés no quarto

de Nichctte.
—E verei se ella dorme?
—Sim.
—E venho dizer-lh'o?
—Isso mesmo.
Paulina tremia, mas tinha lido no

olhar de Hippolyto que elle era ho-
mem capaz de fazer o que dizia.

Dc fôrma que íarregou no botão
da porta e entrou no quarto de Ni-
chette.

No chão havia um espesso tapete
que abafava o ruido dos passos.

Estava uma lamparina accessa.

Patiiina caminhou retendo a respi-
ração.

Nichette não dormia.
A ramilheteira estava agitada c

pensava nos milhões do bohemio.
como dissera a criada.

—Que quer? di?se ella seccamente,
ao ver entrar Paulina.

A criada partiu e disse:
—Perdün, minha senhora, ouvi-a

mover-se.
—E dahi ?
—Antes dc me deitar, vim ver se

precisava de alguma coisa.
— Obrigada, disse Xichettc, não

quero nada".
E voltoú-9e.
Paulina saiu. Mas Hippolyto que

tinha caminhado com precaução até
á porta ouviu as ultimas palavras da
ramilheteira.

t Passou, pois, pela porta de Pau-
lina, pôz tun dedo «05. lábios para
lhe recommendar silencio, e. em-
quanio cila saKia; achou-se elle no
quarto de Nichette.

Nichette dizia:
—Dc balde me quero illudir, estou

acordada, não o posso duvidar, e
comtudo, parece-me um sonho. Ainda
honíem eu era a ramilheteira Ni-
chette, e agera tenho milhões em
perspectiva, andarei de carro como
Antonia. e tenho mulheres para me
servirem.

—Ah! se eu sonho, não quero des-
pertar!

Ella prenunciava estas ultimas
palavras, julgando falar comsigo
mesma, a meia voz, como as pessoas
distraídas que monologam na rua...

Uni riso escarnecedor llie respon-
deu.

Dc repente Nichette deu um grito
e er_;iieu-se perturbada.

Estava um homem ao pé do leito
delia, um homem com uma grande
faca na mão, c que dizia:

—Cautela, não acordes Antonia!
Ella teve medo e quiz puxar pelo

cordão de uma campainha que pendia
na alcova, mas Hippolyto levantou-a,
,pondo-a fora do ;,lcancc, «^'a imão
delia, c disse-lhe:

—Então; não queres que o teu so-
nho se realize? se chamas, se gritas,
se al_iiem entra aqui, és uma mulher
morta !

E chegeu-lhe á garganta a ponta
da faca.

Nichette, pallida e com 03 cabellos
arrepiados, olhava com espanto para
aquelle homem.

Onde o tinha ella visto já?
Como entrara elle ali?
Que lhe quereria?

• A si mesma dirigia .cila estas per-
gtintas tácitas, quando Hippolyto lhe
adivinhou o pensamento.—Vejo que não me conheces, disse
elle.

Mas. se queres viv.er, se queres os
milhões do bohemio Munito, nso
compromettas o teu futuro, e ouve-
me gentilmente.

—Mas, quem é o senhor? balbuciou
cila.

—Vou dizer-t'o, minha bella.
Hippolvtò sentou-se na extremi-

dade do leito, cortou com a faca o
cordão da campainha, e disse:

—Conversemos agora.

XXXII
i Passado o .primeiro momento de es-
Ipanto, Nichette reconheceu Hippo-
Ijyto.

Reconheceu-o por o ter visto á
porta do Tivoli, andar á volta delia e
rasgar-lhe um cumprimento.

Mas não reconhecia nelle, então
nem agora, o antigo gaiato de Paris,

I que tão poderosamente contribuirá
I para salvar do cadafalso Aurora e a
irmã.

Ilippolyto.. feito janota, tinha-se
mctamorphoseado dc tal sorte que,
quem o tivesse conhecido naquella
antiga epcc.t, a começar pelo taver-
neiro Coclés, e a acabar pelo marre-
co Benedicto, ninguém o-reconhece-
ria. s

E Nichette, serenando do seu es-
panto, disse :

—Quem é o senhor ?
—Chamo-me Hippolyto.
—E que pretende de mim ?-*
—Conversar comtigo, minha pe-

quena.—Mas, como entrou aqui ?
—Não ha porta que resista a um

homem que está decidido a matar-te,
se fizeres o menor ruido.

Como Paulina, Nichette compre-
hendeu que Hippolyto cumpriria a
sua palavra, cm caso de necessidade.

—Mas, que quer ? repetiu ella.
—Quero dizer-te que te amo.
•Nichette deu um suspiro.
A ramilheteira não tinha nas veias

a menor gota de sangue de Lucrecia.
Hippolyto, conservando sempre a

arma, pegou-lhe na mão.
—Sabes que és linda de uma vez ?

disse elle.

Nichette recuperava pouco e pouco
a presença de espirito.

—Mas, não é preciso ameaçar-ma
com a morte, para me dizer isso, dis-
se ella.

— Perdão, se tocasses, teriam
vindo...

—Ah !
—E punham-me fora da porta, o

que não me faz conta. .
—Finalmente, ama-me ?
E cila recuperou todo o atrevimen-

to de mulher perdida, habituada a
brincar com o amor dos homens,
como um domesticador de feras cos-
tuma fazer com os animaes ferozes.

—Amo-te ha seis annos, disse fria»
mente Hippolyto.

Ella sorriu e disse :
—Mente muito bem.
—Ah ! achas ?
—Ora ! não póde amar-me ha sei*

«mnos.
—Por que ?
—Porque ha apenas seis mezes que

me conhece, quando muito.
—Enganas-te...
—Ha apenas seis mezes que eu soa

ramilheteira á porta do Tivoli. O se-
nhor contou os mezes por annos.

—Repito-te que te amo ha seis
annos.

—Que atrevimento !
—Amo-te desde quando te chama-

vás Zoé.
Nichette tremeu convulsivamenle,

e um grito fugiu-lhe da garganta.
—Cala-te ! disse Hippolyto, se não

queres experimentar a minha faca.

(Coiirimía.)
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ALUGA-SE a casa da* rua Grati-

dão n. 21, tendo dois quartos, duas
salas, cozinha, quintal, jardim, etc;
trata-se' na mesma rua n. 11, Muda
da Tijuca.

111. $000
AT/UGA-SE a casa da travessa Ma-

thilde n. C. Fabrica, tendo duas sa-
las, dois quartos e o indispensável;
.Iluminada a luz electrica; trata-se na
rua Bom Pastor n. 98.

1209000

ALUGAM-SE casas novas; na rua
S. Francisco Xavier n. 49; trata-se no
n. 53.

ALUGA-SE a casa da rua Cacham-
by n. 48, estação do Meyer, para pe-
quena familia; trata-se na mesma.

120$000
ALUGA-SE a casa da rua Benedi-

cto Hippolytò n. 245, tendo duas sa-
las, dois quartos, cozinha, quintal e
tanque e todos os confortos de hy-
giene.

ALUGAM-SE quartos com ou sem
pensão; na ;*ua Barão de Icarahy nu-
mero 20, Botafogo.

ALUGA-SE uma casa nova, com
duas salas, dois quartos e mais ac-
cominoelações; no boulevard Vinte e
Oito de Setembro n. 279, casa III; as
chaves estão no n. 289, e trata-se na
rua da Alfandega n. 42, com Peixoto
& C.

122$000

ALUGA-SE a casa da rua Duque
Estrada Meyer n. 118, com duas sa-
las, tres quartos, cozinha 3 bom quin-
tal; as chaves estão no n. 104.

ALUGA-SE a casa da rua Paim
Pamplona n. 92, tendo tres quartos,
duas salas, cozinha, quintal murado,
e está se collocando luz electrica; as
chaves estão na avenida, n. 90, casa
II; e trata-se na rua Vinte e Quatro
de-Maio n. 503.

ALUGA-SE o magnifico predio da
rua da Lapa n. 07, recentemente re-
conetruido, com esplendidos commo-
dos" e excellente armazém para nego-
cio de armarinho ou fazendas; as
chaves estão por favor com o Sr.
Fitipaldi, sapateiro de fronte e tra-
ta-se na rua -da Carioca n. 41, so-
brado, sala da frente.

ALUGAM-SE escriptorios e cônsul-
torios; na rua*da Carioca n. 62, por
cima do cinema ldéal, onde se trata.

ALUGA-SE, á rua Dr. Mala La-
cerda n. 49, casa n. 0, um quarto, .a
uma ou duas senhoras, que não te-
nham crianças e não lavem para fora.

ALUGA-SE, por 250?, o predio da
rua dos Araujos n. 88; as chaves estão
na mesma rua n. 74, armazém; tra-
ta-se na travessa de S. Francisco nu-
mero 32, confeitaria do Anjo.

fMti.cl»."l---*-Ií «le tim «r-
i-_.t_M.iii ©> i>_-«.•<>-_.«. com sol
brado, < m ni.i 4. r lili-;.-
«tt-Mt.i citl-ule. .%lii£-.i-_*e
com o sem conlr.-ilo,
l*.:_ecinlo-_... c| it a I «| uiir
transa..ção com o iiupiili-
no, caso <» predio c-.l.'Ja
oecupado. C.arta «lirici.l-.
a «;. ul. na rcMlacção <l<»',.Ioi*iiiiI «lo Coiiiinei-cio".

PRECIS"i-SE de engommadeiras
praticas; na fabrica de camisas &. rua
Haddock Lobo n. 108.

Loteria da Capital Federal
Companhia de Loterias Nacionaes do Brazil

EXTRaCÇOiíS PUBLICAS sob a fi calização do governo
federal, às 2 J/2 horas, e aos satibndos ás 3 horas, à rua Visconde

de Itaborahy n. 45

248 -11 •"

20:0001000 POR 1$ 600
6m meios

50:000|i000
PRECISA-SE de unia contra-mes-

tre para officina de engommar ca-
misas; na fabrica & rua Haddoctc
Lobo n. 408.

PRECISA-SE de um bem impres-
soa*; na rua da Quitanda n. 60.

125S000

ALUGA-SE uma casa, â rua Piauhy
i». 140, .Iluminada a luz electrica, com
dois quartos, duaa salas, cozinha,
banheiro e grande quintal; trata-se
na casa ao lado.

127$000

ALUGAM-SE as casas I e VIII da
vllla Castro, sita ao boulevard Vinte e
Oito de Setembro n. 299, com dois
quartos, duas salas, cozinha, "water-
closet" e bom quintal, com entradaMn-
dependente, sendo novas e Ulpmina-
da.s a luz electrica.

1.KK.0O0

ALUGA-SE o predio da rua Her-
minia n. 15 estação do Meyer; tra-
ta-se na rua Municipal n. 24.

ALUGAM-SE bons consultórios, il-
laminados a luz electrica, para den-
tlstas. e médicos; na rua da Quitan-
da n. 19.

ALUGA-SE um bom predio, com
tres quartos, duas sala-?, cozinha e
grande quintal; na rua Luiz Barbpsa
n. R3; as chaves estão no n. 81, tendo
pequena chácara, e trata-se na rua
General Câmara n. 328, com H. Ma-
charlo.

110$000

ALUGAM-SE uma sala de frente e
um quarto, com janela para a rua;
na rua do Cattete n. 191.

ALUGAM-SE as casas novas da rua
MaRiilhães Couto ns. 123 e 161,

esfacjflo do Meyer; divididas cm qua-
tru quartos, duns salas, cozinha, tia-
nheiro, "wnter-closet", despensn, in-
stnl-u-ão electrica e grande chácara;
trata-se na rua General Câmara nu-
mero 35. sobrado, e as chaves estão
com n vigia.

ALUGA-SE a casa sita íi rua da
Alegria n. 505 B, com dois quartos,
duas salas, cozinha, banheiro, quintal
e (Iluminada a lu*. electrica', passan-
do o bond da Alegria íi porta; trata-
se na rua Ávila n. 29.

M2$000
"ALUGA-SE a boa casa nova, asso-

bradada, da rua Correia de Oliveira
n. ti, próximo â. rua Souza .'"ran-
co, com dois quartos, duas salas, co-
zinha e bom quintal e electricidade;
ai. chaves estão, na rua Souza Franco
n. 46.

_50$00("

ALUGA-SE uma casa; na rua Vin-
te: p Oito de Agosto n. 71. em Ipn-
iieiiia. com duas salas, quatro bons
quartos, cozinha, banheiro, tanque,
ditas latrinas, jardim e quintal; as
chaves estão ho armazém próximo, e
trata-se na rua Benjamin Constant
n. 35.

ALUGA-SE o ehalet da rua Conse-
Iheiro Autran n. 1(1. com duas salas,
dois quarto.., jardim e quintal; per-
to do bond de Villa Isabel: as cha-
vr-s estão pnr favor no n. 14, e tra-
ta-se na travessa S. Francisco de
Paula n. 32, coiifiitaiia.

ALUGAM-SE, em casa de familia
síria, duas bonitas sala de frente com
luz electrica e todas as crímrhtVdidá-

.des precisas para moços decentes ou
casaes sem filhnsá na rua do Lavradio
n. 103, shobrado.

_!.0$000

ALUCA-STr. n casa nova, que ain-
da não foi habitada, da rua D. So-
phia n. "5, tendo duas salas, tres
bons quartos, cozinha, quintal eluz
electrica, e todos ns aposentos, "pro-

prios para famailla de tratamento;
trata-se na rua D. Anna Nery n. 492,
onde eslão as chaves, entre as esta-
ções do Bocha e .Riachuelo.

ALUGA-SE a casa da rua Bella
Vista n. 55, estação do Engenho Novo,
tendo quatro quartos, duas salas, jar-
dim e bom quintal; trata-so na rua
do Núncio n. 144, armazém.

ALUGA-SE o sobrado do predio no-
vo da rua Souza Franco n. 105, com
um grande terraço em toda a esten-
silo superior: trata-se e informa-se na
padaria Central, do boulevard Vinte
v Oito de Setembro n. 286, onde estão
a.s chaves.

PRECISA-SE de uma boa pos-
pontadeira de obra de primeira; no
beco da Carioca--n. 34.

VENDEM-SE bois, próprios' para
criação, sendo: dois inglezes e um hol-
landez; preço barato;criados no cam-
po; na rna S. João n. 105, estação do
Meyer, Cachamby.

VENDE-SE um grande terreno, &
rua Assis Carneiro n. 450, estação da
Piedade; trata-se com o dono.

VENDEM-SE por preços multo ro-
duzidos, jóias e relógios; na rua Gon-
çalves Dias n. 37, Joalheria Valem-
tim, telephone n. 994.

VENDEM-SE ovos, gallinhas. e
frangos das melhores raças, para re-
producção; na Ascurra Basse Cour,
ladeira do Ascurra n. 55, Águas Fer-
reas.

DR. ALniTQUEItQÜE — Pelle, sy-
phllis, vias urinarias. Tratamento cf-
Cicaz da gonorrlifa, coração, pulmões,
estômago, moléstias da.s senhoras e
crianças. Operações. Applica-se o 606.
Rua dos Inválidos n. 136, das 2 ãs 4.

FRANCISCO PRARO, chegado da
Argentina, deseja falar com os seus
primos Eduardo c Henrique Soares
Lopes; dirigir-se ü. rua Camerino nu-
mero 17, botequim.

PENSÃO BRAZILEIRA — Refor-
mada, para famílias e cavalheiros de
tratamento; na rua Haddock Lobo
ni 123.

Fava Divina- «V"-'""P
V.vilesr nis pitar-m-H i -á lio oeVip_niíii;á:< i c Ad iplio Va.con-

«•lios.
Casa iii.ilri-;: *!7, RIA DA QUITANDA

3'j. iiüa i'.\(;K.\'iioi)i:ni:NTao
9, IíÚA ASSIS i-.nsi_i.-0Filiaes

COMPRAM-SE jóias velhas, com
ou som pedra-.-, paga-se bem; na rua
Gonçalves Dias n. 37, Joalheria Va-
li.ntiiii, telephone¦ n. 994.

AMAS seccas, copeiros, cozinheiras,
etc, alugam-se á rua Marechal Fio-
riano Peixoto n. 112, 1" andar, na
Empreza ' Americana para colloca-
ções de empregados domésticos.

EXTEUNATO MINERVA — Bua
do Rosário n. 17*1, sobrado. Curso-,
primário, secundário, cpmitiercíal o
de admissão ás. escolas superiores,
diurnos e riocturitos. Ensino pratico
de linguas vivas.

25$0 Um apparelho para chá
e café, 34 peças, com
dourados o fina pintu-
ia. Nos armazéns VII-

i; ¦'* ri.,"i Frei Çiiriecã n. 1-0.

(\Tlèí\i\í\ *-••>' 'iPl''''¦<-¦'h<>. para
/ I 

""Sillll- JaM'a!'i Cüm '•'•'- peças,
Li I (JjJVvV/ com dourado e pintu-

ra; no grande bara-
teiro da rua Frei Caneca ri; 126.

9<tt)-.AA 

°"',*?'a dc talheres ame-
% ¦____ ri-anos, legitimos; na
«Jll/V rua Frei Caneca n. 126,

Armazém Villaça.

Ifl-ttlAAA üm tino e superior a
Aa si tf 111 i'areii>° pa*'a iant
TlUlPVvV com 62 peças, ci

_•_,.'__..-__"!--% _-_ ¦*•'*... ,.* ... t,

ap-
tar,
com

dourado e fina pintura,
no grande barateiro da rua Frei Ca-
neca n. 126. , .

Um lindo apparelho
para "toilette", com 7
peças, meia porcelana
legitima; parujlas, fer-

ro r.l-AiíK, Uilo 1J900, no grande ba-
rateiro da rua Frei Caneca n. 126,
Armazém Villaça.

231000

55$000

DIVERSOS
ALUGAM-SE duas amas de leito

com attestados medico. Identidade e
condueta; na Empreza Americana, pa-ra colloctições ile empregados domes-
ticos; na rua Marechal Floriano nu-
mero 112, 1" andar.

ALUGA-SE, com pensão, um es-
plendldo quarto, om casa de família;
nu rua Gonçalves Dias n. 33, 2" an-
i-Ul*.

ALUGA-SE a excellente casa asso-
bradada da rua ãe Santo Amaro
r>. S5, Cattete' para familia de trata-
mento; pôde ser vista das 10 âs 2 ho-
ras.

At.UCA-SF. a easa da rua Maria
Eugenia n. 54, perfeitamente limpa,
com tres quartos, duas salas, copa,
rnziulia, banheiro, despensa, porão,
.com quartos fora, para criados, tan-
que pura lavagem; trata-se ã rua Hu-
maytá n. 133, armazém de seccos e
malhados, ondo estão as chaves.

Um fino e superior ap-
ra jantar, com 72 pe-
ças e rica pintura com
dourado; colheres de

alumínio para sopa, dúzia 4$5*00, no
grande barateiro da rua Frei Caneca
n. 12G. Em frente a avenida Mem de
Sá.

UfOOO Um fino apparelho de"toilette" com peças,
com lindas ramagens,
pratos de granito, por

dúzia "$000: no grande barateiro da
rua Frei Caneca n. 126.

221000 Um lindo serviço com
33 peças, para almoço.
Armazéns Vlllaça.Gran-
de barateiro da rua

Frei Caneca n. 126.
Fogos de ar e de salão, para âs fes-

tas de Santo Antonio e -S, João, com-
poteiras a 5$b00 o par e outras mutas
coisas que s(- á vista.

216, rua Frei Caneca.

Mme. X\i\x\w

ALUGAM-SE uma boa chácara e
-h cana para nhmerosa familia, íi rua

l-Vrnnndes ri.. 30, perto da estação do
JCr.genho Novo; as chaves acham-se
cm frente, onde são prestadas as in-

^.formações

Grande
carto-
manto'Draziieira, mc-iiluni clarividente, tra-liallia ha 1!> annos no Kio de Janeiro,

onde se tornou nota.el pelo acerto désuas predições, sendo em 1903, 1904
1906, 1910, 1911, 1912 e 1913, distin-
guida com referencias honrosas pela 11-
lustrada Imprensa desta capital e de
todos us Estados do Brazil. Ma-
dame Zizina previne aos seua
clientes que continua a dar consultai
das 11 da manhã fis S da noite.na rua
da Quitanda n. 157, «-""-'".erao Io an-
dar.

AMANHA A*s 3 horas da tarde AMANHA
NOVOP1.ANO-ÜK4-1'

POU o$ooo
1.1! QH.YICS i: I KCIMIIS

56 Jogam 20.000 bilhetes

SVISIMDO, 126 DO COttltElVTE
_VS 3 HOK_\.__. -JA TAKUK

C-r.iii.le e cxmtoiMlinaráfe loteria
30» - l* ,,

l'or -1Í5M00 um inleiros e .iijesimos ;i 8(íí) réis"
,V, U.— Os pivinios sup 'ilmvs a '.OOj i\slào .-ujcili-s ü» ilcs-imlo dc SS **/••

Os peilidos dc lillheles ílo interior derem ser nconipanhudos dc mnls 500
réis pura o porte do Correio e dirigidos nos agentes gcriies, Na/aiotli & C,
rua «lo Ouvidor n. 91. Caixa n. 817. 'XeVèg. ÍAJSVI.L.

Çlubs de moveis da casa
:! MOREIRA MESQUITA

AuLoH-ksmIok poln carta patente n. «O tio ml-nisterio da fa_r.oii.la

173, Rna Yasco da Gama, 173 -- nio dc janeiro
De accor !o com os finaes s_ss_»^_____ rta loteria federal extraida

hoje, foi sorteada ern todos os sete clubs a inscripção seguinte:

ss.

COM UM VIDRO
i-a mr* _.m. ___k _s__s

Moreira Ble»-
Rio de faneim, 10 de julho de 1913.

Dr. Fernando Penna, fiscal do governo
quita.

OS CI-UBS de moveis de MOREIRA. MESQUITA s&o os que offerecemmaiores vantagens aos Srs. prestamlstas, n&o só pela solidez e elegância doa
seus moveis, que s'-.o fabricados com madeira de lei escolhida, como tam-
liem. pela tradicional honestidade imprimida em suas transacções.OS GLfHS de moveis de MOREIRA MESQUITA nâo exigem EIADOR
para a posse immediata dos moveis, apenas e somente com uma caução d*
20 %, relativa ao valor de cada club, habilita aos Sra. prestamlstas mobilarsuas residências.

Para orientação tio imblieo, abaixo declara-se o valor de eada nm dos sete clubs
O Club n. 1—Mobilia completa para sala de visitas, é do valor de 800*000
O Club n. 2—Mobilia completa para dormitório, é do valor de 1:500*000
O Club n. 3—Mobilia completa para sala de jantar, ê do valor d» 1:800$000
O Club n. 4—Mobilia completa para sala de visitas, 6 do valor de 1:000)000
O Club n. 5—-Mobília para sala de visitas, é do valor de 380$000
O Club n. 6—Mela mobilia para sala de visitas, é do valor de 4801000
O Club n. T—Mela mobilia para sala de visitas, é do valor da 700J00O

PROSPECTOS GRÁTIS
Informares e detalhes com MOREIRA MESQUITA

Vendas dé moveis a prestações
A casa MOREIRA MESQUITA, vantajosamente conhecida, faz vendai

a prestações a prazos longos, com mensalidades diminutas, sem a exigência
de flador, que só não mobilia confortavelmente sua residência quem, abso-
lutt.mente, não se compadece dessa necessidade como elemento primordialâ liyg'iciie.

Tenho em exposição um harmonlso AUTO-PIANO do afamado íabri-
cante "Pleyel", que vendo em excepclpnaes condições.

FABRICA E ARMAZÉNS

b MELHOR DESINFECTANTE
r* A'venda nas principaes casas

de ferragens, drogarias e pharmacias
A marca palavra Creolina é registrada

no Brazil por WILLIAM PEARSON, HAMBURGO

167 a 173 ü Vasco da Gaia 167 a 173
ri"i_i.i>iiO-\i_- i.»;_o

Escriptorio: RUA YASCO DA GAMA È 164
i I-I.-ki-iiovi- ».4:_i'Mm _¦__?-¦£. mar jm.:ms wr&M.

Misturando um vidro de LUOOMN*
cam quatro de asua, e assim ae obtém
a mata poderosa e efflcas

INJECÇaO
para a cura rápida de qualquer cor*rlmento, antigo ou recente. E' pola,a injeccio mais barata que existe.

Com um só vidro de LUGOLINA Nconsegue a cura completa !
A LUGOUNA do Dr. Eduardo

Franga tem 20 annos de constante!
aueceasoa, quer no Brazil, quer noestrangeiro, tendo obtido duaa meda»lhas de ouro na Exposição Universal
de Milfto em 1906, Exposição Na-
cional da 1908 e na Exposicio Uni-
venal de 1910.

Antes de usar leia-se o prospectoreservado que acompanha cada vidro.
Depositários — No Brazil, Arauja

Freitas £ C, rua dos Ourives n. 81,
Rio de Janeiro.

Ventle-sr em todas as drogaria* a
pliai-inaclaa.

IpeO******* 

IIIOI.I. -A' tnilagros-i
fpóili -s • «lia mir, pois tem frito ciírSs
IV r.iiVcJçIrVis hiilirg-rds, tias tininlnie.."clmoiiicis e iigiiiliis, nas in.-sc.s d i-iiil-

quer iialfnezii, jiillucnzii, ruuquiilão, eic,
Irid nifi tu sem duna.

A' venda nas pliaim cias Iioiioc pàtliicasde Ailitlplio Vasoiinnellos.
CiiVá matriz: 27, IIDA D Ql ITACilU

3'J. HliA i-NÒi-MÍÚ Dli i ENTRO
IIUA ASSIS liÀiiMKlHOFiliaes J 3'J.

i 9.

bi\r'AU lllJunO sencia, prepara-
lo de Jayme Faradeda, approvado
pela Exma. Junta de Hyeiene Publicu
da Capital. Innumern» «.ortifiearln» df
módicos distinetos e de pessou3 de
todo o critério attestam o preconizam
o SABÃO RUSSO para curar: quei-
maduras, nevralgias, contusões, dar-
thros, empigens, pannoa, caspas, es-
pinhas, dores rlieumatleas, dores de
cabeça, ferimentos, sardas, chagas,
rugas, erupções cutâneas e mordedu-
ras de insectos venenesos, etc. A uni-
ca e a melhor agua de "toilette", re-
unindo ein si todas as propriedades
das mais afamadas. Vende-se em to-
do perfumarias. Fabrica e deposito
rua D. Maria n. 107. Aldeia Cnm
Dlotà. Caixa do eorrelo n. 1.244.

9)600 Sta de talheres
ricnnos, legitimos;
ua Senador Euze-

bio n. 1U0 — Praga
Onze de .Junho.

EJl Mente ao jakdim

LEU OE MORES
Em 18 do corrente

L GONTHIER & C.
IIIÍMIV A ARJIA-XD-J, siio.css ires

CASA FUNDADA EM 1SG7

45 IIÜA LUIZ l)l_ CAMÕLS 47
O» Sr**, ut-ilusii-ios |»o«

<lei_i ¦¦< I* >i-m:«i* oii i-<m»^.-i-
t.lt* ilK Mlliln «•-iiiIí-Iiiu. .-iló

DINHEIRO
Emprestam dinheiro sob penhor

de jóias de ouro, prata e brilhantes,
fazendas, roupas e objectos de \;so
doincstico.

Única casa neste gênero
Compra-se ouro a 1J;:00 a . gramma

36 Rua "Luiz de Camões 36
CÂfViPtLLO & C.

251000 Um apparelho para
chá e café, 34 peças, ,
com dourados e fina I
pintura; no grande jbarateiro da rua Senador Euzebio nu- !

mero ICO — Praça Onze de Junho.
EM FHENTE AO JARDIM

23$00O Um lindo apparelho
para "toilette", com
sete peças, meia por-
celana legitima; pa-

nelas ferro CLARK, kilo $900; no
grande barateiro da rua Senador Eu-
zebio n. 160 — Praça Onze de Junho.

EM FRENTE AO JARDIM

55$000 Um fino apparelho pa-
ra jantar, com 72 pe-
ças e rica pintura com
dourado; colheres de

alumínio, para sopa, dúzia 4J500, no
grande barateiro da rua Senador Eu-
zebio n. 160 — Praça Onze de Junho.

EM FRENTE AO JARDIM

nfooo Um fino apparelho de"toilette", com seis
peças, com lindas ra-
magens; pratos de

granito, por dúzia 8$500; no grandebarateiro da rua Senador Euzebio nu-
mero 160 — Praça Onze de Junho.

EM FRENTE AO JARDIM

Comprai
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0 BOM FUMADOR não per mais íüar nutre
PAPEL DE CIGARROS í. pi.

ti%fa*

de BRAUNSTEIN frères - PARIS
Fornecedures do Estado Francez e du

principaes fabricas brazileira.
Pu/a PAPEL de CIGARROS

em Resmas e Bobinas
Fora de Concurso :

LONDRES 1908 - TDUIN 1911

FUMADORES, Exijam em todas aa tabacarlns o
m^m^^mi^^^mimmiir^m*mm^mmi^mmm*v*^-mWmWm^*^m^^m^^^mmmt^mm*^m^mm

%Zag

¦'¦ " " ¦- "- ¦'¦¦ ¦ m

l_____llU'MÍl^MI<H*WlI rnMnnfnlsMII Ifil ¦ III tSf,. lt ¦____¦ Ifll¦_v_áÉi_y*irfl_<i an n

EMÜLS10
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de oleo de bacalhao
Cura as moléstias das

vias respiratórias e fra-
queza em geral.

ABREU SOBRINHO LAPA6enosiicio9

BEXIGA, RINS, PRÓSTATA E URETHRA
A TJROFORMINA e um precioso luretico e antlseptico do apparelho uri-

nario, empregado com o maior suecesso na insiifflciencia renal, nas cystites,
pyolitos, nephrites, pyelo-nophrltes, urethrites clironicas, catarrho da bexiga
e como preventivo da uremia e das intecç;ões intestinaes. E' tainbem um
poderoso dissolvente nas areias e cálculos de fígado, dos rins e da bexiga.

Nns -lO-is ]>liuriiini-i:ii. n (trogaria*.
Deposito: Drogaria Franoiscs Giffonã & C.

17 hua Primeiro de Março 17 — RIO DE JASEÍR5

17 
rF\ á\ lt_Tfcf Alli. ftfk V("r*SÍ' 'Im'' l~r'í|nça ••.ícSií.íí.si !

li M ivl-F at\Jlu\.9E\\t ct\w Aliviai os siiiri-imi-iiKis .-iiispriiiiciiiiios.Dai-lhcs
'i***t__s"j_.í: -jí...' ¦«_ «ff"__»ir*8_!_""?a"* •_••*_:

o roconslititinte cujo sabor mnls lhe. iiiiriicln.
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OOENOASooESTOMAGS
JIGESfiYSPEI

Brasm

• C2ISAS MOVAS
Alug-am-se casas acabadas de con-

atruir, illuminadasa electrlcidaide.com
tres bons quartos, duas salas, boa co-
zinha, bom banheiro, bom tanque paralavar roupa e* o mais perten-cente a
uma casa de conforto; â rua Archias
Cordeiro ns. 482 e 484, e Ellzla Albu-
querque ns. 8, 10, 12, 14 e IG, ficam
em frente á estação de Todos os San-
tos, e são servidas por tres linhas de
bonds, e pela Estrada de Perro Cen-
trai do Brazil; as chaves estão no ar-
mazem da esquina; tratam-se na rua
Primeiro de Março n. 82, com o Sr.Al-
varo.

Vende-se
todas

pliari.ia-
e dr.iga-

oiidon

AGENTE:.*
WALTER AC

141

CAI.VÂ0 PARA COZINHA
DOMESTIC COAL

O "Domestic Coal" é um carvão es-
pecial para cozinha, próprio para casa defamilia, fácil de acet-nder c de grande du-
ração. Únicos agentes, Francisco Leal

& C, rua IVimeiro de Março n. gi, so-
brado; .elephone n, 530. (Encominendas00 escripiorio.)

Um senhor
Que esteve atacado por uma 

'forte

tuberculose e de extrema gravidade, of-
ferece-se para indicar gratuitamente a
todos que soffrem dc enfermidades respi-
ratorias, assim como tosses, bronchites,
tosse convnlsa, asthma, tuberculose, pneu-
monia, etc, um remédio que o curou com-
pletamente. Esta indicação para o bem da
humanidade é conseqüência de um voto.
Dirigir-se por carta ao Sr. Eugênio Avel-
lar, caixa do correio 1.682.

TOSSES
Bronchite, Asthma, Coqueluche, Rou-
quidão, Escarros de sangue, etc,
curam-se eom o

B10NCHITAL
xarope preparado pelo pharmaceutico
P. Gomes Bithencourt, £_ rua Ur»
guayana n. 111.

EXALTA A VOZ

v-+-£-*-,$-*- *-*-$•-*- * -»-$"0"«>- ?- +-»'.*•
Prêmio gratuito nes leito-

res ílo Pnlz
, Dez coupons destes destaca-

,j, dos e apresentados atí o dia
24 do corrente á Perspve-

f rança' Internacional —AVENI-
í* DA RIO BRANCO n. 171, se-
+ rão trocados gratuitamente por

UM COCPON' PREDIAL
f cujo próximo sorteio é no dia

Io de agosto de 1913.
?+-*¦*-* 1-* ?-•* ?-+-<> * +-*-+-*

ELIXIR ESTOMACAL
, de Saiz de Carlos

Receitam-no os médicos das cinco partes do mundo,
tonifica, ajuda as digestões e abre o appetite. Cura as
moléstias do .

ESTÔMAGO e
INTESTINOS

a dôr dt estômago, a dyspepsto, as azoáias, oomi-
tos, indigestão, eólicas, diarrhêa, disenteria, e ê
antlseptico. Cura as diarrhéas das crianças.

Únicos ARontes para o BrazH : GRANADO «SI G1»
Bua 1» de Marco, IS, RIO-DE-JAKEIftO

Çlubs de automóveis e Bicyclettes
¦_-_*orj_rr_r*o

M. F. de Aguiar & O. --- Rua da Assembléa n. 45
AUTOK1Z..DOS POR CARTA PATKNTI. N. 37

 
¦"

PRIVILÉGIOS
i.ECLEIIC k (!.°, SUC06S.I.-8Í 18

Jules (i. ran.l, '..wlin; .V iiic
. I.ui ti-1 Hohücí , ii. I5ti
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ElfiSULTADO DO SORTEIO JD1C HONTIÍM:

LEILi.0 DE PENHORES
EM 16 Dj JULIO

Rocha & farrula
1?9, Kua Sete de Membro, 179

lto^-»i.-' ;i'om -'m-i*. iniilu:.-
riu- iC-unuareiu mia»
l*uiiI('I:i-. ;ilõ it vcípera
«.o icüsVo.

m
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7 S 23 i 871 47
/TVTVVvy-rfVTVfTrvvvffyvvyvvTTWfvyvvfVTTTT'
0 fiscal dn governo, AUTIlim W. AÜAUJÜ COÜI.IK). o germiíe, M. F. IIH AfiüIAIl.
Contintinii) s»bai*tns sim ii»!*<iri|>(*õ.*;» p.«i*.-« os iiovoü

clubs, :¦ exli-»ii*eni-HC «>|>|><> -liiii.-uiieiite

Ma anemi-. O BIOfêTE "rSJüídír
°V__B_ISTD E-SE

em todas as PHaKMacias
campos asEi^oas* V.

Çôvenieà. que soffreij

sob todaó -ao suaòformaò
dt sangue,

tende bem pnófiU* que Umandú
toda tí^diail anteó -dé cada cernida-.
Skzootíaâ^U-•J __. _>«3.

soo toaa.

_

1 rapidamente ^xperimentardi \
uma grande melfhragcra£^

Jm toda a. Drogarias e Pharmacias do Bru
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RENOMMÉ

ESCOLA NORMAL
No dia 15 do corrente vai come-

çar a íunccionar, no Instituto Foly-
glotico, uma classe especial, para
preparar alumnas para o próximo

I concurso da Escola Normal. Estão
ft"-e,vt:.s as matrículas. Avenida Rio
Branco ns. 90, í>2 o 94. Entrada pelo
n. 90.

A jRen.oinniéc conti-
núa a dar a nota do chio
em novidades para a es-
tação. • •

COSTUMES TAILLEUR
o melhor e mais variado
sortimento.

Cliarntciiscs
esplendido sortimento
em côrés as mais moder-
nas.

Chiffons
grande variedades de cô-
res.

Vestidos para tlieatro
Vestidos fantasi.i, sobretudos de "ca-

simira, paletós de tricot,
blusas de tricot, saias de seda, blusas

dc seda,
ycslidos e costumes tailleur para mo-

cinhas, chapéus dos ultimos modelos
Os preços por que a Re-

nomée vende
seus artigos?... nào têm

competidor

Gonçalves Dias n. 6
DACTYLOGRAPHAS
Encarregam-se do quaesquer tra-

balhos de copia, 6. machina, inclusi-
ve tabelas. Rua do Ouvidor n. 72, pri-
meiro andar, 2" sala do corredor.
Presteza e perfeição. Preços conve-
nientes.

BBiMHBaSníBjSiBi ¦ jgolaS^BriMHB»

Bireetor-lilcrnrin: ItllBKll
Ailmàiii-lrailores:

aifiieiio e aiima\do gdido

M lilO

Esta revista, editada em Pa-
ris, 6, cite Paradis, em hes-
panhol, é considerada a mais
importante sob o aspecto iite-
rario e artístico entre as que
se publicam actualmente na
Hespanha e na America latina.

AGENTE GIRAL NESTA CIDADE:
A. O^COTJK/A

BOA DA QUITANDA N. 114
Encontra-se à venda em todas

as boas livrarias.

mmi
Vende-se um-- iíi:m-!iíii:i

«llai-iiioniu rol:*, tiva om
pei-íeilo o-íl Vido"; lir.-iittlo
-9, O du H psi^iitt-t* <rlÓlin*;i-
<I«m, «om pei-lem-es, o ui»
«lyn-.iiiio a«:<tii>|toiiiid» de
coirèute. « ontinu n «le
IIO^IV |, av. Inl'orui:ivúei*
iient.-i redacçâo daa *£ ã»
:« liui-as da tardo.

PALACE THEATRF.
(ISoulh jAIii.orioan Tour)

HOJE,! U^sèièiliií HOJE
A'o 9 IIÜI1AS DA Süííií EJÍ 1'ONTó .

Grandioso espectaculo
-

5 SEXSÁCiÒ.yÀES ESTRÉAS 5

THEATRO LYRIGO JL.A TEATRA.!., - Socledad*
ci. ooin.iin.iilitu, IJirector i»e«»
vento IVAl.TBR AIOCCI1I.

MOBÍLIA
Vende-se uma, completa, quasi nova,

para casal; na rua Silva Manoel n. G2,
sobrado.

Leite desnatado e com
ajüa só bebe quem quer I

O leite da LEITERIA PALMXRA
oom 12 °|° de creme e densidade de
33 gráos, na temperatura de 22°c, é
urri dos mais ricos e saborosos quo
vêm ao mercado. Os doentes e con-
valescentes que têm amor á vida, não
devem dispensar o seu uso. As entre-
gas e domicilio são feitas por tal sys-
tema, que não ha mystificação possi-
vel. — N. B. Esta casa não teni íiliues.

, O unico deposito no Rio de Janeiro,
I é a rua do Ouvidor n. 149, Leiteria

Palmyra.
j Cuidado com os exploradores.

w.
%̂ m^

Grande companhia do òpera-comlca", dperetás e feêries CIXTA' I)í MIIjANO
— Direcção de Enrico Valle — Administrador, Giacomo Barberl —
Maestro director de orchestra, libmbardo Constantirio.

HOJE Sexta-feira, 11 de julho de 1913 HOJE
Km recita exlrVnriiiiinria n aiipiaiiiíjilii c brilli-inlo opcrcla cm Ires aclos, da

Carlos Vizzotto, musica do M.° Alberto Mositanarl

•LOS MAVO .
Equilibristas

TRIO ItlXOXI!
Cômicos excêntricos

IV'I\0 and K1WAI
Bailarinos acrobaticos

CLOTILDE SPLENDOR
Cantora italiana !

Tomarão parte todos os'artistas da
excellente "troupe".

Crcii-iin ii iio i a pel du pivi-iaouisla:
STEPKZILI.AG

UL BIRICIIHINO
Dl

PA ICxl
v Dohüiiíío, 13 de julho —GRAN-
DIOSA "MATINÉE" FAMILIAR —
A's 2 % horas da tarde em ponto.

Preços do coslume.

Proprietá dela Casa Musicais R. Soiis-ògno
PERSONAGENS — Renato Lr.luir. S. CZILLAG; Suzáhria DllV

BRACCONY; Elena. figlia di lei C. WEiRS; II Duca dl Guisa, F. ORI
II conte Enrico di Chateublanehe, suo nipote, U. ALESSÀNDRINI; 11
Lemire, L. MERAZZ1; Gástorie, amico di Renato, E. VA LEE.

L-AZIONE ÀVVÚCNE A PAKIGI NEL ÍSliO
Maestro concertatoro c diretlore <l'ori*liesl.ra: CÜNSTANT1NO LO.M I

Preços e hora do costume — Bilhetes â venda no "Jornal .do Bran
Amanhã — OS SALTIMBANCOS *
Domingo — GRANDE MATINE'E.

al, M.
'*KICE;
notaio

¦IARDO
il"

I HbA I HU ntUntlU I PireeçSo;JoSé Loureiro
Grande compaiiliia porlupeza do operetas Gomes & Grijó

HOJE — Primeira representação — HOJE
da opereta em tres actos, de Uei-nardier Weliscli e Kpiro, tra-

ducção de Nascimento Corrêa, nui.-ka de Léo Fali

THEATRO APOLLO
IlmpreA.» tlioatral

Direcção: .losé Loureiro

CoQipanhia dc que fazem parte Adelina Abranches e Alexan-
dro A/evedo

II.UA CASA lilí DEZ CONTOS
i*-<tm :;#ooa

Pódc-se **bl!T á.lqiíirihdo um llONU.*i
PliEOlAL ila Ci mpanliia

Í>RIÍSR.t lüíAiXÇA I\THIt.\ACiÜ\AL
Avenida Rio lliwi- 171 - MO DE JlMIliO

LEILÃO DE PENHORES
Ém 15 DO COMENTE

Dias & Nloysés
14 Rua Barbara dc Alvarenga 14

ANTIGA RUA LEOPOLDINA

Podendo os Srs. mutuários reformar
ou resgatar suas cautelas até a hora
de principiar o leilão.

0 QUIDO Mi
HOJE -90a REPRESENTAÇÃO --- H03&

da celebre peça em quatro actos, üe esiecesso imindial

fisg** 0 papel do Nicola (Principe de Mkolies) é desempenhado pelo actor
CIIIUY e o de Itoguemil pelo actor A. GOMEI-»

DISTRIBUIÇÃO: — Helena, Elsy
guemil, A. Gomes; Irmão Matheus, Peixo
tão; Dure, A. Garcia; Pipo, Sanches;
Mdrko, Oliveira; Sigiloff, Holbeche; i°
Carolina. Damas e cavalheiros da côrtc,
ficiaes de justiça, offieiaes militares e
LIDADE.

i° e 2o actos no palácio da regência,
nastia.

Caprichosa mise-en-scene do actor-
Direcção

PREÇOS E HORA

Ruhin; Anna, Irene; Nicola, Chaby; Bo-
to; Agostinho, A. Ferrari; Coronel, Tris-
Paperdu, 'Albuquerque; Jarsomirgot, Gil;
criado, Jorge; z°, Ozorio; Um criado,

ministros, hussards, criados, criadas, of-
soldados — Acção na Tezalia — ACTUA-

O 3o no castello' quo pertencia á dy-

ensaiador A. GOMES.
musical do maestro LUIZ GOMES

S DO OOSTÜMU!

Amanhã c domingo, om matinée e á noite,
O QUERIDO AGOSTINHO

¦f_r*__*___*__*___**__________g*_B*_*___^^ gSEMBPBJBOMCT j

- DO -- \^ | i |

THE>TftO Mili
Kmprezu l.:i ,'leairui, sp.ciedado eru

c-ommahdita. — Diréctorfgòrenté,
AValter Mocnhi.

Amanhã---12 —¦ Amanhã
Ia icciti de assignatura

KSTRlíA da gri-aíidõ Companhia Dra-
rhatíòa Italiana", do tlieatro ílan-
zonl, de Jlilào.

í\n ih unmn
O drama ern tres actos, do Dario

Nicodemi

BS^" IVotavol creação da iiclk-iz ;-àUitA AMItAIU-
Olllüí» no pa|>el de illlle. L<api>-t,.olle.

Itrilliante desemponlio por Adelina Abranclinu,
Alexandre Azevedo, Sacramento, liiieiano, Jose

Victor, ele.
Preço» <* liai-as db cos-tuim.-

AiUL^tüã, saJJt.ad'1 lí e domingo 13, eui «ínaiii.c.*-» e a noile

A WMk DO CHOCOLATE

DislribuHjilo
Sir/ahiiií Ijelilnnc. TINA DI l,imi;\7.0

«••fiftlíÇOs-i
Filias c can áriitrs de l* or.lcm
Caniaioles dc 2a ordem
Poltronas
U-tlcõe.' A o 
Patrões e uuiras lllas..

50Í'00
V5ÍUII0

8f(|!H>
GítfOO
4Í0JO

Domingo, 13, Ia nintlhéc coin a pc-
ça om quatro actos, dc Sardou —¦
DORA.

Bilhetes desde jíi fi, venda no "Jor-
nal do Brazil".

El^FREZiL PASCHOAL SEGRETO
ESPECTACULOS FAMILIARES POB SESSÕES A PREÇOS DE CINEMA

€fe*jr m
N0 CINEMA THEATRO S. JOSÉ

Oomjiinliia nacional de operetas, comédias, vau.levillrs.niagícis,
revistas e liurletas—Direcção sccniei üo actnr Domingos Braga

Maestro direotlír da oreliiístrá José Nunes.

SEXTA-FEIRA, 11 DE JÜLH0 DE 1913 iiOfJs:

A MAIS COMI'!.!;'!'.! VICT01UA HO TIIKATHO POPULAR I
A'« »,á**8 :t|4e ás IO J-%i da noite

tSubiri*. ú sceun u liilariniite revista cm tros actoK
W- 9

'1'riitla e quatro niiinei-osi «lo iuiimícI

QUÊ LINDA MUSICA
Ci-:iii<!<- -tucccãBO dc Allredo Silva,

i*ÍMj)á 3!*i-lf;;id«> ü l<xi:> a companhia !
i-Viri '. "Rir? ! ríTU!

JOi.<s»' • o\ 'fâB

Pl>j5jf 
ac Cama uiese frizas, 8^: logarea distinetos, 2í. pol-l II/.S irni.ii' . niiierailas, 1Í50II; cadeiras, lí; entrada

geial, SOO ivis.

NO THEATRO CARLOS GOMES
Nova Companhia Nacional de operetas, mágicas o revistas, Dire-

ctor de scena o aclor Cedro Cabral—Maestro director da
orchestra, José Martins.

PALPITANTE NOVIDADE
A'8 V, ás ** S|4 e ás IO I|» da noile

Subirá á scena a espirituosa magiea em tres actos

0 GALLO ENCANTADO
Graça «-em porno-^rapliial

Viwiialiditides! Tfrauioiaa !
'Transformações 1

AlontaK<-iiii desluinbranie !
Machado Careca, Campos, Estb.er Bergerath,

etc. applaudidi*-simos nos principaes papei.1.
íireçòs—Camiírôtos do I» e frizas, 8£ ; camarotes de

?*, Cí; logares distinetos, 1$ ; poltronas numeradas, líõOO; ca-
deiras dê 1; \è ' enliada geral 5UÜ réis.

Amanhã e todas as noites — 0 GALLO ENCANTADO.

NO THEATRO S. PEDRO
Companhia CARLOS LRAL de operetas, muricas e revistas, especialmente organizada

em Lisboa para esta empreza. Direcção musical do maestro LUIZ FILGUlilllAS.

I
EXITO ABSOLUTO ):( . A'S 8 E A'S 10 HORAS

O engraçadissimo vaudoville em tres actos

Wil I Bi li 1
Duas borus do mais franco bom buiuov

Scenarios absolutamente novos de «JTaymo Silva
Um automóvel em scena

Peça para familias— Espectaculos da mais i-igo-
rosa moralidade.

Amanhã o todas as noites -- 0 CHOCOLATE DÃ MENINA.
Preços—Frizas, 12^;-camarotes de !• classe, lui; camarote." de 2-, 8£; lo-

gares ilistimitos, 3$; cadeiras do l; 2í; cadeiras do 2" c galerias nobres, 1^500;
e..irada geral, 501) réis.

ni:;-miiu imiii\i(io\il !i\nniin,ini'iiin
tNo 

"Pavilhão Interuiicionnl cia IHlmpres-a JPnscboal Secreto)
AVIiMDl ItlO StiUAXÍÍO

Tjrv TTjl Programma novo cnm fllms de maior suceesso
JLLvJtl Jli da actualidade

ürchostra na malinê»
Itomano—Mulinée ál Iioiü, soirée ásC horas cm sessão conliiiin

HOJE
e soiróo sob a ilirecçãò dn professor liapliacl

A RECONQUISTADA
(Salva da deshonra)

PEJlSONÂGENS-;Banqueiro do Woennaiin, Dart-tclloréfl Ema, sua esposa : Henry
Porteu, Hei. z Dei.n, prot-ssor dc piano, Hai-ry Houpacli—De Mo-sslerlllni. Melodrama
em ires aclOH, .le alto valor lra-rico,.ciijo ei.tivclio, nilerpreiado por insones artistas
desperta, ao vivo, fortes emoções.

O /% M i*SSm <

Fauteuil,

Producção da acredilada fabrica dinamarquezà Suaii.liiiaviiie-llliii .le ijopenliagne com
900 metros o cxicnsâo

\$i cadeiras, $500; camalotes,4$030.
.. <«. i

Vcndem-sc c nlugain-se "firms" novos e usados; -rircgós sem
compctidoi' — "Films" de novidade, escolhidos pelos iigentcs,,.na Europaj
cinco a seis mil metros por semana. Novidades todas as semanas !. . . Sue-
cesso... — RUA S. JOSlí' N. 07. Te lephone n. S.llõS. Kndereço lek-gniphi-
co: STAMILE. Filial em S. Éáülo: rua da Conceição n. 5.

A PARIS
60 Praça Tiradentes 50 --- F.mpreza Conto Pereira ft Comp.

HOJE - Delicioso programina novo ¦- HOJE

Deslumbrante o soberbo drama, em tres acto.*", da caprichosa fabrica
Itala-Fiim. O j.re.sente trabalho da ítala não é um desses dramalhõesan-
tlg-oti, onde o f-angue jorra e o ansassinio impera; longe disso, nelle se en-
contram reunidos a Intensidade da acção, a intelligencia demonstrada
pelos seus personagens e o imprevisto dos meios empregados para o alcance
do fim desejado, sem cansar a altenção dos espectadores e levando-os ás
mais sublimes dlvákácõés,

1 1 lli 1 PAS SA G

TIIEATSHI 1110 ISIMCO
Avenida Gomes Freire ns. 13 a 21

Companhia popular de operelas, magi-
cas e revistas dirigida pelo actor Augusto
Santos—Orchestra sob a regência do ma-
estro Uniu Fernandes.

Iümpplganlb drama da vida real, entregue aos cuidados de "Wuppschlan-
der e Elza Frallch, constitui; mais uni triumpho para o cinema Paris.

ÂS GARGANTAS DE SERROZ
Béllissimo "film", do natural.

Como e.xtrn- na '¦ matinée*':

O PORCO ENFEITI-ÇADO
Cômica

HOJE •-11 de julho de 1913 -- HOJE
3 Sessões 3

A'S 7 1|2, A'S 9 E A'S 10 1/2 DA NOITE
51", 52a e 53* reprosontações da es-

pectaculosa revista, em tros actos,
oito quadros e tres apotheoses, ori-
ginal de Carlos Bittencourt e Anto-
nio Qiiintilinno, musica do Brito Fcr-
niuulcs:

DEPOIS
DAS DEZ
Os bilhetes acham-se á venda na bi-

lheteria do theatro. DO MEIO-DIA EM
DIANTE.

Amanl.i DEPOIS DAS DEZ.

Em ensaios — U CHICO SERESTA,
de F. Cardoso de Menezes.

THEfeTROC flNTECLER
Empreza 0UL1O, l'RAG\NA & O.

f.OMIAMUA DltA.MlÃO
Moestro KM! ti M A RTUÍS

COMPANHIA CINEMATOGRAPHICA BRAZILEiií/
« m \m im i^H i mm rSLl

HOJE PRIMOROSO PROGRAMMA - HOJE
3 FILMS COLORIDOS 3 j

msjm^. k -^BL«j» jbu&mí: a^ssbpsskk.^l^
Em continuo suceesso, o ;»i>i*eeiatlo conjunto or-cliestpal femininu,

sob -> direção ile Aline. SíOBtlDOIT

Apresentação do empolgante Mm da American-Kinema. edição em cores naturaes, Pathé-color

i» rm

Eniocionantissimo progranima para
hoje:

Scenas do forte ancicdàdc, ínyste-
riosos crimes, audacias sem fim, lueta
entre bandidos e detective, etc., etc.,
tudo se condensa no elèctrjzarito ro*
mance policial de Pathé Freres:

I I I

Cujo principal intérprete fi o que-
rido e inimitável NICK WIHTIOK.

Tres grandes partes, cheias do im-
previstos e peripécias.

Demônios

III
Drama moderno, da American-Kineaia, muito importante, que trará a platéa em verdadeira

anciedade —¦ Duas longas partes — Edição Pathé Freres.

H0JÍi s sicssoiüs a
ll A'h 7 «[4 e O 3(4

A pt(;a que maior suceesso tem produ-
isído nestes ultimos tempos

A sublime opereta em tres actos c bri-
lliante apotheose, musica e poema

do festejado actor-aulor OLYMPIO NO-
GUEIRA

P1 PAE GUILHERME

CEfflA IDEAL
(10, rua du Cíiiioca, «2 — Proprietário, M. Pinto — Telep. 1.9S7

O IDEAL é o cinema mais "chic", o mais confortável e o quemais segurança offerece ao publico, opinião unanime da imprensa
carioca.

Os "films" que compõem os nossos inigualáveis programmas<-"ln foi*ii(-ei(lnp r>p]:i Cnmnnnhla CinTr.nlosrranliicn Brazllpira.

SSOJlí ~~ artístico e sensacional programma — HOJE:
Composto ão duas deslumbrantes obras ão arto

Acção — Rio dc Janeiro — Actualidade
Imponente e sumptuosá "niise-en-scéne"

do popularissimó aclor BRANDÃO

KA PRÓXIMA SEMANA : CAFÉ l><»
JlCS6li.**-.!,%!«.. arreglo de J0A0 SO',
Tersos do actor BÜA.NOÃO.

Em ensaios: GKXTE .1-i sa "3i>.\
—ürs-nde suceesso do lliealru hespanhol,
oimc conta mais dc C00 repròscnliçOes,
traducçâo <!o alstinclo e»crlplor .loão
Cláudio,

Dquiíií-"'.-' — 3 sessões — A's 7, ás
1,40 t- Ab 10,20.

i) TiNom N sumi num
Asiombroso e Intenso drama completamente inédito da fabrioa AME-

RICAN-KINRMA, em oorea naturaes da serie PATHÉ-COLOR; scenas ele-
ctrizantes, com 1.200 metros, em duas partes.

DESÍGNIOS (0 gênio do mal)
Impressionante film policial, em que veremos o arguto e celebre "decte-

tive" NJCK-WIXTKK As voltaB com o mais extraordinário bandido moderno.
Film de 1'ATlll-*.' FlíliltES, com 1.600 metros, em tres partes e 527 qua-dros. , .• ...

CÒMQ 1IXTRA NA MA.XINÍ11Ü

Ocasamento dã princeza Maria Luiza, aclualidade .
e Bigodinho e a sogra, cômica

Gwendollne, filha do rico criador
Hertz, é amada pelo jockey Dodd, que
corre para a coudelaria do pai da
moça, e pelo rico sportman Jefferson.
A moça prefere muito mais Dodd a
Jefferson, porém o .pai Impõe uma
condição ao projecto dos jovens:
príncipe Ohap, montado por Dodd, 6
o favorito para o Grande Prêmio; po-
rém, Bessle, poldro tambem de mui-
ta raça e qualidade, parece trazer
tambem para o prado e fazer sombra
ao favorito. Se Dodd ganhar a corri-
da, Gwendolino lhe será dada em ea-
samento.

Jefferson, ferido em seu orgulho
pela indlfferença da moça resolve

ISSVJ JSíK CDB

vingar-se e, se possivel for, impedir
Dodd de ganhar a corrida. Vai âs es-
trebarias, consegue comprar Morton,
outro jockey que deve montar j»essie
e obter do mesmo promessa formal
de que drogará o favorito, im.pedin-
do-o de correr ou, pelo menos de
concorrer efficazmente.

A cumplicidade do sportman e do
Morton é descoberta por Coco, um"lad" negro, moleque muito protegido
por Dodd. Vê Morton darramar a pe-
rigosa droga no balde destinado a
Principe Chap e aproveitando-se de
uma curta ausência de traiçoeiro jo-
ckey, troca o destinado ao favorito
com o do outro poldro; e assim, sem

o saber, a medicação volta-se contra
os próprios autores.

Bessie, doido, com os effeitos do re-
médio, bate tão desastradamente de
encontro a um dos obstáculos da cor-
rida, que rola por cima do jockey, fe-
rindo-o gravemente. Morton é levado
para o hospital, onde tudo se explica,
graças ao apparecimento de Coco, que
conta tudo quanto viu e fez.

Jefferson, que não tem o direito de
fazer oorrer, vende a sua coudelaria e
Dodd, vencedor do Grande Steeple,
vê-se ao aufe da felicidade, conquis-
tando ao mesmo tempo os louros da
victoria e a mào de sua adorada.

COMPLEMENTO DO PROGRAMMA:

NOITE RUBRAI LEONCIO GELIBATÀRIO
Intenso romance d.aniatico ;_scenas grand guignol

1'alhé Fí-ói-e»
Palpitante e engraçada cnnic.lia du Gaumont, interpretada

pelo sóbrio e humorístico galã Leoncio Picrrct

S GRUTAS DE B
Ifihu ao ar livre em cores untnru..» — FATHKCOLOR

SEGUNDA-FEIRA — O sensacional romance policial, de longa metragem, do fabricante AM-
BR0S1O, de Turim — *BC«L.j5k."ajBEi,<8kr ék. «zzesiBJBuaup- ¦***¦• ±msmm:m:/m .

, QU1NTA-FKIRA —O sentimental e delicado drama de PATÍIE' FRJí'RTiS — «ca I^fliBil
:b.b.hj£ ia.." x.m .--». :mjs^LS»s79^, m^tu^/m. — Duas partes,.

"Film" scientifico, de PathÉ Freres.

ASTÜÜIA DO "MEUD0"
Comedia Infantil; dc Gaumont.

SEGUNDA-FJCIRA — O imponente•film" de longa metragem:

H98 Bf A •MM®»!rusa NAvynAb
¦ktfT1.«B*i*.*Í-rpT-

^KMlfck
HOJE hoje

Magestoso progranima novo, apre-
sentação do sublime film d'arle Ua-
liano, magistralmente desempenhado
pelos melhores artistas (Íls í.alcoa
europeus.

LOMDAFfXICIDlDfi
Emocionante drama da vida social,

em tres partes
Mais um infeliz níaiicebò <iuc at-

traído pelas illiisôri: da.s grandes cl-
dades, vem àtlrár-se ao cabos, tro-<
cando a pura felicidade perto dc su*
noiva, por ephenicras carlcias da*
nièrcadõras de amor.

Bigodinho a mansa a sogra
Scena cômica pelo qiwritlo actor.

Mr. PRINCE. V

Casamento da princeza Yictoria Lnlza
com o principe de Cumberland

Film de actualidade, imponentes ocr-».
tejos, etc, etc.

Xa próxima semana: ___,
Intriga nos bastidores

Max Iãnder e ob HlhoueA


