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0 julgamento
de hoje

Por mais que Sc reforme a nossa
Organização judiciaria, não conseguem
seus reformadores ir além dos oulros
quanto aos meios sempre defeituosos
da accclcraçãò dos julgamentos.

0 crime .Mondes Tavares, oceorrido
ua Avenida, em hora dc movimento.,
presenciado por loslemiinhas, que. r.s-
clarocorain logo o faclo, só 'agora,
quasi um anuo depois, 6 que 'entra cm
julgamento*

0 inquérito foi simples, sem grandes
diligencias, escusadas aliás pelo Ila-
grimte delicto-.

Seguio-sc o summàíió com suas dc-
moras e, quando já o faclo parecia cs-
quecido, ó que a justiça annuncia quevão ser submcUidos a julgamento os
autores, do nefando crime.

0 autor principal parece não sen-
lil* a demora.

Não pôde esla mesmo prejudical-o.¦ i horror de seu crime, com o tempo,
se voe suavisando c elle, recolhido a
uma prisão fidalga, dá eulrevislas e
exerce a clinica, lal o eslado de lassi-
dão a que chega o rigor da justiça;
pando sc traia de réos protegidos
pela politicagem.

Que irá dizer o uiry ? Quem sabe
lá? "

0 que se yó ò a politicagem envolvi-
da na cabala do corpo de jurados,"a pedir volos para sua absolvição,
como em. qualquer véspera eleitoral,
das que tanto celebrizam o agrupa-
mento a que pertencem os deliu-
que ntes.

Nessas oceasiões os correligionários
esquecem o quu ha de ne^regado nessa
dolorosa aventura cm que o sr. .Men-
des Tavares, depois dc manchar o lar
de um amigo, de deshonral-o e expio-
ray-lho. o domicilio, onde ia alé comer
e lbvdiar-se, mala-crdcsalmadanienlc.„

I" um crime revestido dc todos os
aspcclos da perversidade.

Pois nem assim se pódc ter segurança
jlo que vai dizer o jury, lão trabalhado
e cabalado pela politica.

Mas é bom que sc lembre o jury de
quo o crime do sr. Mondes Tavares
produziu na sociedade um abalo lão
forte que cila ainda boje se senle ul-
trajada.

Seus sentimentos dc honra c morali-
dade não podem ficar á merco da pro-
tecção desdobrada em volta do assassi-
uo do desvenlurado eommaiidauie Lo-
pos da Cruz.

si. presidente ila Itopublicn não tendo ai-
eólico para falar, m.c.oiioc ò discurso quo
rei assumpto ilu brindo leito aos seus ça-
niarailas tio armas.

Nom lauto nom tão pouco.
Xão lia remendos possíveis para o

caso.
Tiulo o (pu; so fizer nosso sentido ó

tentar atirar o marechal etn posição des-
agradável o s. ox, deve ser homem para
repeilir somolluuiios viuloneias.

A publiciefio mc iiilnjva di: um iiii/wn-
viso frito üiriè áilics, !*• do se llm tirar o
eliapóo c .quem inventou lal ooisa me-
reco, na phrase do Bm: Pctlí/V.» ¦¦"ia
commonda...

I Segurem-se na «ALLIANÇA DO SUL*
AVENIDA 1UO BUANCO N. 137
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Ao principio sombria, annuviadã, de
clinvisquoiro miúdo c impertinente, a
manhã tornou-se clara, banhada do ru-
tilo sol, depois das 10 horas da manhã.

TEMPERATURA NO EDIFÍCIO D'«OSECÜLO>
A's Choras da manha '18.0
A'j meio-dia 22.3

Na quarta pagina publicamos o au-
luiucio da Garage Franceza, com os
informes nleis ao publico, para o qual
chamamos a allenção dos leitores.

Julio Roca
em Buenos Aires

Da Agencia Americana:
Diíenòs Aires, ;i0—Honlem alé

larde, a residência do general Julio
lloca esleve repleta dc visitas.

0 general lloca exprime-sc com on-
thusiasmo acerca das coisas do brazil
c hontem mesmo, conferenciou com o
sr. Ernesto Bosch, minislro do Exlc-
rior, expoudo-llic os resultados da sua
missão c as suas excellcnlcs impres-
soes.

BUENOS Aires, :>0—Im Nucion, re-
ferindo-se ao regresso do general Julio
lloca, após brilhante desempenho da
sua missão, oecupa-se da qiiesláo do
preenchimento do logar de minislro no
Kio de Janeiro c diz que é indispensa-
vel que esle seja uma figura represen-
(ativa da altura do general Julio lloca.

EXPOSIÇÃO DE BUENOS AIRES
EM 1910

O conhecido medicamento brazileiro
a JLTTGOIilurA. do. dr. Eduardo
Frarma, foi premiado com medalha de
ouro na Exposição Internacional de
Buenos Aires em 1910.

que se> eo-^o.
Unia caria dc censura
Oo nosso correspondente:
S. P..n.o, 30.—-Dizem do Ribeirão Pre-

to epie o bispo Alberto Gonçalves, após
a missa rjttc celebrou, leu uma carta
dirigida aos seus parochianos censurau-
do o acto cio vigário dalli, quo deixou a
batina, para se casar.

SABÃO ARISTOLINO para a barba

Terremoto
no Chile

Da Agencia Americana :
Buenos Aires, .'!0. — Telegrammas

recebidos esla madrugada dc Santiago;,
informam que foram sentidos cm Tal-
ca, fortes tremores de terra, acompa-
nhados dc ruidos subterrâneos inten-
sissimos, seguidos dc outros mais
fracos.

Em toda a cidade, de Santiago c cs-
pecialtneulo na de Yalpuraizo, reina
verdadeiro pânico, tendo a população
das duas cidades, passado a noite nas
ruas e praças, apezar do niáo tempo.

;\'a região do Sul reina fortíssimo
temporal.

Mesmo depois que o doputado Mario
Hermes fez a dofesa do sr. 1'edro de To-
ledo, continuam os jornaes a dizer quo o
sr. Pinheiro .Machado está a dar-lhe ca-
ça, contando certamente para suas glo-
rias venatoriaseoin o concurso do seu
novo o 'inpanhciro de tal divertimento, o
marechal Hermes, pae do deputado que
defendeu o ministro dá Agricultura.

O.s jornaes tanto hão de insistir que
qualquer dia, ale.in do significativo dis-
curso do lilho do presidente, virá sem
duvida nó IHurin Of/iciul a milésima
CdlÇãò dá celebre noi o entrelínliada, que
ha de ler este remate : «O dr. Pedro de
Toledo continua a merecer inteira con-
dança dc s. i;x. o sr. presidente da lie-
publica, no desempenho do cargo do nii-
nistro da Agricultura, o

E Meará o sr. Pedro de Toledo eom a
defesa do lenente .Mario e com a eon-
(lança do entrelinhado oflieial.

das

seu

pouco tempo, figurar .no numero
mais importantes cidades ío Brazil-.

li' tempo de Niotherbv tratar de
eiigraiiilcciiiiontn e abandonar por com-

pleto a politicagem que u lem árnistiulo
ao alrii/o e an esquooiinenlo.

A nota. pois, 
' fornecida à imprensa

pela Prefeitura da visinha capital, e na
qual do 11111 modo lerininanto pÍ5o uni
ponto llnal ás ambições dos filhotes, mo-
reco os maiores louvores.

Necessário é, porém, que seja cum-.
prida.

Vespas
(¦fui |ii]|ilioilij"o discurso du

niiilTclnil, com as tiies plirã-

t X.l

crime
o assassinato na Avenida

O DR. MENDES TAVARES

0 «Quincas Bombeiro»

Diz o revisor ladino
Que não foram proferida»»,,.
.Melhor diria o Sabino;
cc Proferidas... iw», ouvidas.'.

Ferrão.

Mas, si o general Pinheiro anda a fazer-
lhe guerra, naturalmente porque o minis
tro tem deixado de satisfazer a todas as
ambições ngricqlás (logrando patriota,
vá tratando de. satisfazel-as, porque do

contrario terá mesmo que rodar.
O seu caso ú differente do do sr. Kiva-

davia ou, em outros termos, o caso do
sr. Rivadavia deve servir de licçilò.

O sr. Pinheiro teve força para segurar
o sr. Rivadavia no incidente do tele
granima ICrupp. Pódc. ler tambem para
sacudir lórao sr. Toledo, quo deve tratar
quanto antes do agradar ao chefo e pe-
dir-lhe consentimento para a nota-ci-
mento, que está tardando.

Já o Diário Official devia ter dado para
fazer calar os intrigantes.

0 «João da Estiva»

0 JURY DE HOJE

Mas nem o Oflieial di/. a respeito cou
sa que preste, nem ha da parte do sr
Pinheiro Machado um daquelles movi
mentos théatraes, que o levam á tribu
na do Senado.

O sr. Pinheiro Machado precisa expli
oar-se,

a Precisa dizer da tribuna em quo ponti-
íica, que o ministro da Agricultura mo
reco do P! 11. C. a mesma confiança; que
lhe inspira o presidente.

Dirá s. ex, que não é do regimen.
Mas o 'que se está a praticar não é

lambem do regimen c eslá pondo ctnba-
raços ao ministro da Agricultura, que
mesmo depois dc defendido pelo filho do

presidente da Republica, continua, se-

gundo dizem, a ser hostilizado pelas vc-
delas dc um partido, o ciue não õ bonito
nem compreliensivcJ.,

Esperamos, portanto, què o chefe oc-
cnpe por alguns momentos a precisa at-
tenefio de seus collegas para varrer a sua
testada e não ser tido como autor dc ma»
nobras políticas menos regulares.

LUIZ
DE ANDRADE

Falleceu anlc-liontein o foi honlem
sepultado mais um collega dc impren-
sa, Luiz dc Andrade.

Educado em Portugal,foi coinpaiiltoi-
ro de ljornardiuo Machado, Guerra
Junqíieiró c outros, dos 

'quaes 
sc li-

zera amigo.
Ao voltar para a sua pátria entrou

para o jornalismo, dedicando-se á cau-
sa da abolição, de qüe foi um dos cs-
forcados paladinos.

Fez parle da relacção da Gazeta du
Tarde, então dirigida por José do Pa-
trocinio.

Seus artigos, assignados Julio Vcrim,
eram fortes elementos de.-propraganda
abolicionista. '

Elle foi um dos fuudaclíires da Con-
federação Abolicionista, fio cheia de
serviços cm favor 1Í5 libertarão dos
escravos. '-?"¦

Escreveu durante niiilo tempo na
Bccisla [Ilustrada, ao. lado dos in-
esqueciveis artistas ^«gõlo Agoslini c
Pereira Netto. ^'jÉpajfe »

Proclamada a^tcpúhlica. foi ol.eitjj
deputado á Gousliltiinle pelo Eslado
de Pernambuco, de que era lilho, Icn-
do o mandato renovado na legislatura
seguinte.

Ilcsidindo cm Paquclá, muito fez cm
favor do melhoramento daquella for-
mosa ilha, concorrendo já para.- a sua
illuminaçâo, já para o seu abasteci-
mento de agua, medidas essas obtidas
graças, principalmente, á sua Icnaci-
dade.

Criado o logar tle hibliolhecario
do Senado, foi nomeado para esse posto,
onde a morte o veio colher.

A' sua illustre familia O Século envia
pèzaniès.

isto nri^ijsxjrisr^v
A reportagem d'«0 Século»

Notas e informações
A justiça vae hoje, por meio do tri-

bunal popular, julgar trcs réos dc um
grande crime.

Quando os jornaes espalham pela ci-

va á esposa adtillera os recursos fiara a
sua subsistência.

Regressando do Paragüay, em -20 de
í julho do anno passado, encontrou, o

dade c por lodo o paiz a trágica 110-1 commandante I.opes da Cruz fechada
ticia dc um grande crime, clc um crime ia sua residência e ahi penetrando en-
horroroso, dc um desses delidos, in- Iconlrou sua própria bagagem arruma-
felizmente conslanles, que acccndcm da c uma carta da mulher, que havia

eslado algum tempo cm Caxambu acomcm todos os corações e consciências a
indignação e cm iodas as boceas o
grito clámoroso da condemnação, nem
sempre os noliciarislas conseguem
descrever com vigor dc colorido o bor-
ror dessas tragédias, embora rebus-
quem no vocabulário as palavras m-iis
expressivas e causticantes, embora em-
preguem as-phrases mais incisivas

MISSAS
Depois de amanhã, ás 9 o meia, na

egreja dc S. Francisco de Paula, será
celebrada a missa dc anniversario, em
snlTragio da alma do i|jsso saudoso
collega de imprensa Jovihó Ayres, reda-
ctor dos debates do Senado Federal.

A cerimonia é mandada rezar pela
,sua iilustrc familia.

— Em süffrágio da alma ilo sr. An-
tonio Maria da"Costa, estimado func-
cionàrio do Correio Geral, será rosada
depois de amanhã, 110 altar dc Nóssá
Senhora das Dores, da egreja dc Sanla
Anna, a missa do Irigesimo dia, a
mando dc d. Maria Carolina da Costa,
idolatrada mãe do finado.

- _— rn-»* I .¦¦«¦¦¦¦ ¦ ¦ '¦¦¦'¦ -•--

Garage Avenida-ârTdcc.o;.m

PENSÃO AMARANTE
„„ ¦ PAUA FAMÍLIAS E CAVA-

-TlJUCa — LHEIROS ÜE TRATAMENTO

Tclephono n. 507—Villa.

0 direclor da secretaria dc Marinha,
capilão de mar c guerra honorário
Henrique Nobrega, embarca hoje á
tarde para a Europa, om companhia
de sua familia, a bordo do Cup Finis-
ieíre. __

Garage Avciiiaa-dAr^pl!:407ri

0 chefe dc policia conferenciou com
o almirante l.ins Cavalcante, chefe do
eslado-maior da Armada, relativamente
ao policiamento do jury do dr. Mendes
Tavares.

Attentado
á imprensa

JORNAL
EMPASTELLADO
NA BAHIA

Recebemos o seguinte Iclegramma :
Santa Cruz'; %%'(retardado)—A ly-

pographia do Correio de Porto Seguro,
acaba dc ser cmpaslellada, precedendo
arrombamcnlo do predio da redacção,
depois de havermos pedido providen-
cias ao grovernador dr. Seabra e esto
lor promeltido garantias ao mesmo
Correio.

O empastcllamenlo foi premeditado
ha algum tempo pelo juiz dc direito
Raíniró Monteiro de accordo com a
força publica, por ter o Correio apre-
ciado com imparcialidade os aclos dc
injustiça da administração e do juiz.

Pedimos a solidariedade da impren-
sa c a publicação deste?- Redacção da
Cidade de Porto Seguro.

panhada dò seu scduclor, na qual cila
lhe communicava que sc encontrava na
Pensão Roma, em Petrópolis, c mos-
trava-se disposta a separar-se delle.

Diante disto, o commandante Lopes
da Ciuz procurou fazer uma investiga-
ção sobre os molivos deste procedimen-to da esposa infiel, e soube, por leslc-

A descripção desses aclos dc barba-1 muuhas de vista, que, na sua ausência,
rin, dc animal)dadè,'dé brutalidade c fe-1 a sua -mulher havia mellido cm seu lar
rocidade, em todo o seu horror, com o dr. Mendes Tavares,-como dono da
os seus minimos detalhes, -cada qual j casa, ah" pcrnoihndci egozando todos'(Temoii^^lo mai
dos criminosos,
possivel. Jpa, banho c ele. tudo pago ás expensas

Neste caso estáo monstruoso crime Ido commandante Lopes da Cruz.
que vae ter o seu epílogo, hoje, 1101 Sabendo esle vergonhoso faclo, o
Tribunal do Jury ; nellc a audácia^ dojeoinmaudanto Lopes da Cruz procurou

intentar um divorcio

UUUUUWO, ijiuic ijccici .(..isti, .1111 |IUI 1IUII 'I1UU e gii/.aiiuu IUUUS
sa seívageri'\^fôlric;.(|os serviços dumesírCõs jate! Ihé-cranv. U

i ás vezes quasi im-1 necessários : refeições, lavagem tle^oii-1 »áu
hin: banho e ele. li.cln naern ás n.viipnSns i'nnd

solho Municipal, que ali eslava, e em
companhia de alguns intendentes e do
dr. Oliveira Alcântara, então delegado, ..
carro esse que desceu a Avenida o
enlrando pela rua Uriiguayaná foi ler
110 .")• dislriclo policial, onde lambem.
o intendente Mendes Tavares foi au-
toado em flagrante, não obstante di-
zer-sc a victima o não o aulor do cri-
me.

A Assistência Municipal, que fora
chamada, compareceu, levando de-
pois para o posto cenlral o corpo do
coniiiiaiidanlc Lopes da Cruz, que
apresentava os seguintes ferimentos: '•
um na região frontal esquerda; oulro
na face anterior do braço com fracln-
ra do rudius e mais oulro na com-
missura do pollegar direito.

Houve lambem oulro ferido durante
a fuzilaria: foi o sr. Francisco Comes
de Mattos, porteiro do Club Naval, quo
ouvindo os disparos, dirigiu-se para u
porta do Club, recebendo 11111 projeclil
na perna esquerda.

O inquérito policial
No quinto dislriclo policial, em cuja

zona foi perpetrado o brutal utlcnla-
tio, foi logo aberto um inquérito, pelo
dr. Frucltioso dc Aragão, delegado
desse dislriclo, no qual foram qualifica-
dos réos o dr. Mendes Tavares, Quincas
Bombeiro, João da Estiva, como atilo-
res do crime, c o dr. Oliveira Alcau-
Iara, então delegado dc policia, como
cúmplice.

No decorrer do inquérito foram ou-
vidas as seguintes testemunhas: o
guarda-civil 5G.3 Euclydes Ribeiro de
Souza Peixoto,u guarda-civil 573 Fran-
cisco Pierre Varella Garça. Augusto .
llerbcrick, tlr. Agenor llarreiros, coro-
nel Zoroaslro Cunha, Almerindo llacel-
lar, Anlonio Dias Magalhães, dr. Clari-
mundo de Mello, Francisco Gomes tle'¦Mattos, 

José Miguel de Carvalho, Fausto
Affonso dos lieis, Manoel Pinto, José
Leivas, José Lopes Freire, dr. Accacio
da Costa Pires, Germano Lopes e Fran-
cisco Velho de Carvalho.

0 dr. Frucltioso dc Aragão fez varias
acareações c diligencias, para o com-
plclo esclarecimento do faclo criminoso,
ficando presos o dr. Mendes Tavares^
ua Brígátla Policial; Quincas Bombeiro
e João 

"da 
Estiva na Casa de Detenção

e o ex-dclegado Oliveira Alcântara, que
era considerado como cúmplice, licou^
solto. •* •*•>?

•Jt
WÊbÊ 1--
«¦jC*?vír.i
WÊSA-••».J

''•JtH-SSS.

O dr. Pimenta de Mello tem o seu
consultório à rua dos Ourives 5, por
cima da Pharmacia Werneck, onde dá
consultas médicas das 2 ás 4.

O aiinislrce do Guerra não compareceu
hoje ao seu gabinete, por ter ido, em
con.parihia dó inareelial llerincs da Fon-
seca, presidente da Republica, assistir
ao combato llnal das manobras do Excr-
cito.

nas '•!•< d
diárias c

V' paginas,
abundante-

Publicamos boje
além das secções
noticiário:

«Explosão di; clectricidailüe», noticia
do aceidente de qne foi victima no mor-
ro da Viuva o trabalhador Pedro Lopes.

tf

m

Esses senhores da entou-

pe./.» dü presidente da lie-

.-.»¦ publica mettem cada voz

mais s. ex. cm uma enrascada unica.

Corno c sabido, o marechal fez, na iiiti-

ínidadc" da inventada dus AlTonsos,
aquello discursei, que arrebentou como
unia bomba no meio dns satellilcs civis
dei presidência lismo,

Era preciso emendar a mão e, vae

dahi, obrigam o marechal a estampar na

('•(r.clilha do Jornal do Commcrtio, c na

inliyra, o discurso que s. ox. fez dc im-

proviso, por espaço de mc.a
ügape da referida invernada'.

Üra, esses caiiviro.Ja . com süüiel

publicação, passaram ao inarecli
diplo na pouco tisongeiro, p-.i-q'nahto do

monstraram d lm: da evidencia qu>-- c

Segurcm-se na «ALLIANÇA DO SUL»
AVENIDA HIO BRANCO N. 137

hora. no

ante
um

Fstiveram hoje em conslaulc atrazo
os trens dos subúrbios.

PARA A CUTIS, Sabão Aristolino

I»" provável que no próximo despa-
din do ministro da Marinha com o pre-
sidente, sejam assignados os seguintes
decretos . _

Reformando, a pedido, os capitães
dc fragata Francisco Lemos Lessa e
Bernardino Josó Coelho.exonerando do
commamlo do corpo dc marinheiros
nacionaes.o capitão de mar o guerra
Ravmundo tio Yalle e:nomeando .para
o referido commando um dos capitães
de mar e guerra Castello Branco ou
Rodolpho Ribeiro Penna.

0 empréstimo
fluminense

O pessoal inleresseiro do Eslado do

Rio, está damnado porque, feito o cin-

prestimo, o dr. Kcliciano Sodré não re-

solveu admiti ir a costumeira recua de

etnpíegad.õs com que em taes ocçasiõòs

se gasta inutilmente uma dinheirania

surda.
Aquelles quo esperavam, metler o den-

te no cobre e que ficaram a ver navios,

mordem-se de despeito e, rancorosos,

mettem á's botas no administrador nielhe-

rcjyei.se.
Entretanto, assim procedendo, o clr.

Sodré prestará serviços á causa publica
o economizará o bastante para oceorrer

ás outras despeza.. necessárias ao sánca-

mento dn bellã capital fluminense.
Nictheroy, cuja!, bellezas naturaes c-ao

patentes, deve ser cuidada com carinho,

pois tem elementos para, dentro de

AGULHAS E ALFINETES
—Vejam vocês. O dia de honleiu, cliu-

voso, exquisito, nm dia dc? eonstipações.
—E hojo um dia claro, de sol brilhante

e céu azul.
—A presença dp P.idníojmíj meu velho.

O remédio c poderoso.
' 

'

Final das manobras, cota a presença
do presidente da Republica '.

Como ganha dinheiro a confeitaria
Paschoal !

Disseram-nos que vão embarcar pal-a
Campos Novos, aflm do serem membros
do terceiro império o coiicle.' elo Frontin,
oulros condes papaes e o r-clor Conde.

Será verdade 1

%
Dó Porto Alegre comuiunicam que des-

appárecòu o estatela do correio quo fa-
zia o serviço entre:» Alfredo Chaves c
Giiaporê, tendo sido encontrado o seu
cavallo junto ,i ponte arrebatada pelas
ultimas enchentes.

Teria se extraviado''!

fe

autor principal desde logo se eviden-
cia e foi islo principalmente a causa
da indignação geral de Ioda a popu-
lação contra os Ires criminosos que
concertaram e levaram a effeito brutal-
mente a horrível tragédia, cuidado-
sa c previamente estudada, que foi co-
gnomitiada : 4 Tragédia da Ave-
nida.

- O principal criminoso, aulor e man-
dante, simultaneamente, do assassinato
premeditado c de emboscada de um
homem indefezo, o dr. Mendes Ta-
vares, era bastante conhecido como
medico e como polilico e essa foi uma
oulra razão do grande clamor (pie cn-
tão se levantou ; não era. um cri mi-
noso vulgar, um inconsciente qualquer
que, da maneira mais bárbara; assim
offendia as leis c a sociedade.

Por outro lado, a viclima, o com-
mandante Lopes da Cruz, era um dis-
lindíssimo oflieial da nossa marinha
dc guerra, muito estimado,quer entre
os tíe sua classe, quer na sociedade
em que privava.
Os antecedentes

do crime
' Os antecedentes do crime, aquillo
què a elle deu causa, já eram por si só
dois oulros crimes piiniveis pela leira
do Código : o adultério c a seducção.

E dc iodos elles foi viclima o com-
mandante Lopes da Cruz. Enlamearam-
lhe o lar, trahiram-lhc a confiança c,
por lirn, roubaram-lhe a vida.

O dr. Mendes Tavares vivia cin com-
panhia de unia senhora (jue elle apre-
sentava como sendo sua esposa na so-
ciodade que freqüentava ; no entanto,
uão era isso a expressão da verdade,
pois que essa senhora era a esposa dc
um commerciante honeslo, a quem o
dr. Mendes Tavares traiu a amizade se-
duzindo-lhe a mulher pouco depuis dò
casamento, forçando-o, com esse aclo
vergonhoso, a liquidar o negocio e dei-"xar esta capilal.

Viveram juntos muito tempo, sendo
cila apresentada pelo dr. Mendes Tava-
res como sua legitima mulher ás pes-
soas de suas relações.

Algum tempo passado; fizeram com
o di'." Tavares õ qne elle havia feito
com o seu amigo, alguma coisa menos;
roubaram-lho a Companheira.

no li io o Conde de Ava-

do Avàn-

Descobr
nliamlavii.'Avanbanilava...não será conde
cava'.'

Esló .nós conhecemos.

t) ex-p.n sidente d" Peru esta seiidc
ousado dcè-diversos delidos.

Tal qual como aqui. Mas só ae.eii
depois que c ca?.

U Nilo qut o diga-

iligioso por cri-
mc de adultério. Atiles, porém, escre-
veu ao dr. Mendes Tavares, dcsaüan-
do-o para um duello, (jue foi .evila-
do pelo desafiado.

O scduclor, tpic esteve longo lempo
afastado desla capital, voltou de novo
afinal; passado algum tempo. Foi então
que sc deu o crime.

A tragédia
0 dia T4» dc onlnbro do anuo pas-

sado era um sabbado. .V larde, como
todos os sabbados- a Avenida Rio
liraneo linha um movimento extra-
ordinário da Galeria Cruzeiro para o
lado da Prainha. Para o lado do Pa-
vilbâo Monroe, como sempre, o movi-
ínenlo era pequeno.

Em direcçao ao ccnlro da Avenida
vinha um homem. Era o commandante
Lopes da Cruz, que voltava do Monroe
onde fora pedir a um minislro uma
commissao fora desla capital, para
afastar-se dos logares que lhe lembra-
vam a sua infelicidade c a Irahiçãõ da
esposa.

Ao passar em frente ao edificio do
Club Naval, quasi a chegar á porta dc
entrada, surge-lhe o seduetor dc sua
esposa. 0 dr. Mendes Tavares eslava
acompanhado pelo dr. Oliveira Alcau-
Iara o dc dois fcaciuoras: Jonquim José
da Silva, vulgo «Quincas Bombeiro»,c
José Veríssimo dc SanfAnna, conhe-
cido por «João da Estiva».

A scena trágica rapidamente se pas-
sou.

Os poucos Iraiiscunlcs que estavam
próximo do local tiveram a sua atten-
ção dispcrlada por muitos e sucees-
sivos disparos do revólver, e, prócíl-rando ver o que sc passava, viram
tres homens aggredir a tiros de rc-
volver nin outro.que sedefendia inslin-
clivamente com um guarda chuva e
com o braço e que pouco depois lom-
bava ferido de morle.

Comniellidoo crime, dons dos assas-
sinos procuraram fugir, sendo presos
por guardns-civis c populares qne ac-
elidiram ao estampido da fuzilaria. 0
terceiro ali ficou parado, como que
preso por uma força occnlla junto do
corpo daquelle que fora duas vozes
sua viclima.

A noticia du brutal íitténtado ra-
pidaménto correu Ioda a Avenida, e,
pouco depuis, grande massa dc po

Uinjhabeas-corpus» dènçgado »
advogriTío Evarislo dc Moraes, clc-

fensor do dr. Mendes Tavares, impe^
Iron no dia 18 dc outiíbro, uma ordem
dc habeas-corpus em favor de seu con- .
sliluinlc, allegando que não houvera
prisão em flagrante.

0 dr. Edmundo Rego, juiz da \.
vara criminal, a quem fora dirigido o
pedido, no dia 21 desse mesmo mez
negou a ordem impetrada em visla das
informações que lhe foram prestadas-:

A prisão preventiva
No dia IU, porém, dois dias antes

da denegãçãó do habeas-corpus, já o
dr. Souza Bandeira", que então oceu-
pava o lognr dc juiz da \, prcloria, a
requerimento do adjunto dos promolo-
res públicos, havia decretado a prisão
preventiva do dr. Mendes Tavares.

A denuncia
No dia í.;i de outubro o dr. Adelmar

Tavares, adjuneto dos promotores pu-
blicos, com exercicio na 4. pretoria,
offereceu contra os Ires autores e cou-
tra o cúmplice do horrível crime, a sua
denuncia, que, nesse mesmo dia, foi re-
cebida pelo pretordr. Souza Bandeira.

0 siimiuant) da culpa
Ficou então marcado pelo pretor.o

dia "2ü do mesmo inez para o inicio da
formação da culpa.

0 summario foi longo, não só por-
que as Icslemimhas arroladas no in-
qucrilo policial eram numerosas, como
lambem porque outras novas foram
ainda ouvidas quer a pedido da defesa
quer a requerimento da aceusação,
sendo todas ellas reinqueridas pelos
advogados, pelo promotor e pelos au-
xiliares da aceusação.

0 summario só foi encerrado uo
dia i\ dc novembro, lendo os autos
subido, então, ao juiz da -í' vara crimi»
nal para nelles ser exarado o despacho
dc pronuncia

A pronuncia

Naturalmente desgosloso.o Ihn Jíuth j polares enchia a freute do Club Naval,
Iralou de fazer oulra conquista, que foi j procurando indagar do oceorrido. Ali
por nós noticiada, provorando grande'porém já não estavam os criminosos:
impressão. ! Quincas Bombeiro c Jóàò da Estica,

Mas não ficou aqui a mania do con- os cruéis mandatários da tragédia, ha-
quislador, era-lhe preciso mais uma viam já sido (.'(induzidos ao .">• distri-
proeza amorosa e foi então que tratou \ cto policial, onde foram au toados em
dc seduzir a esposa do indiloso com- i flagrante ; e o dr. Mendes Tavares, I flg grimandante Lopes da Cruz, aproveitando-!que, disse uma -das testemunhas oru-'
se da ausência desle, que estava com-J lares, havia atirad
mandando o cruzador« Tiradentes s perpetrara o crime junto ao corn ¦ ' >
em agua:-do Paragitay.-de onde envia- i victima, tomou o automóvel d

No dia 5 de dezembro o promotor
dr. Honorio Coimbra, qne tivera vista
dos autos, de novo os enviava para o
juiz com a sua promoção, na qual^Qpi-
náva pela pronuncia dos Ires aúclprés"
por crime do homicídio, e pela impro-
nimcià do Dr. Oliveira Alcântara, que
era lido como cumplice.

No dia "27 dc dczcmtiSo Dr. Edmuii-
do dc Almeida llcgo, juiz criminal da
i. vara, em longo e niiiiucítíso despa-
çllo, pronunciou o Dr. Mendes Tava-
res, Quincas Bombeiro e -Foão da Esti-
rc/, .náosó pelo crime de homicídio,
cp.ino lambem pelo dc ferímenlos,na
pessoa do Francisco de Matlos, portei-
ro do Club Naval. O ex-dclegado Dr.
Oliveira Alcanlara foi impronúnciaíld.

Na Brigada Policial
As IU horas o clr. Mendes Tavares

tia sala de refeições do Estado Maior
ada Policial almoçava em corn-

panhia du teneíile Fausliiiòl que eslavaa arma com quei,je guardu.";''J'-C'° S. 8. parecia estar, com {rraule ap-
ü_ petit". Comia ovos estreitados, com ar-
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ro/. o pão. Approxiináino-nos da cabe-
ceira da mesa, onde eslava sentado 0
ipedimos para altender-nos sem tnlor-
romper a refeição durante nus Ires mi-
mulos. Obtlvemos resposta negativa.
Disse s. s. que lanlos tarde o nada
podia dizer-nos.

Nfio desanimámos. Indagámos além
íilgo sobre o dr. Mendes Tavares.

Mada sabiam. Acha vam entretanto que
o jury não se realizaria hoje, pois a
•mania já se havia retirado.

Demos algumas voltas pelo quartel
ti voltámos aó Kslado Maior.

O dr. Mendes Tavares já linha ler-
minado a refeição. Palestrava naquelle
momento com algunns 

'amigos. Eulre
outros eslavamo tenente Rodrigues e o
dr. Barbosa Cardoso.

Com um nosso collega elles pules-
travam sobre o caso Mendes Tavares.
Procuravam defendei' seu amigo.

Nessa oceasião enlào conseguimos
uma

Palestra com o
dr. Mendes Tavares

Foi s. s. que se approximou de nós,
pedindo desculpa por náo poder alten-
der-hòsaòtes. listava ás nossas ordens.

S. s. disse-nos que nào lem espe-
ranças nem descri- ein nada. Ü que
tem certeza é que caso o tribunal, des-
apaixonadamente julgue o caso como
elle é, será absolvido.

Perguntámos se não receava uma
vingança dos parentes do cornmandan-
le Lopes da Cruz. Em resposta á nossa
pergunta disse que corre um boato
nesse sentido. Ainda hoje alguns ami-
gos falaram sobre isso.

Acredita que os parentes do maio-
grado oflicial devem estar convencidos
dc que não foi elle o assassino do
commandante Lopes da Cruz. Esse
oflicial nggrediii-o, e foi assassinado
por populares.

Fizemos mais uma pergunta : O dr.
não se ausentará do llio durante alguns
dias, após a absolvição, caso essa se
realize ?

— Absolutamente uão. Continuarei
a minha vida com a máxima norma-

- lidado.
Ao meio dia

A essa hora ainda não havia
guido para o Tribunal do Jury o

montado o aspecto do Interior do tri->
bunal.

À reportagem
foi grande o numero de reporlers

deslacados para o Tribunal do Jury,
lendo que lutar todos contra a falia de
logar, licando apertados cm duas pe-
quetias mesas o uma secretaria em
fiirnia de òsquifo.

Odr. Mendes
Tavares

O principal réo do processo, o dr.
Mendes Tavares, entrou na sala do tri-
bunal ás l'l,50 minutos- licando na sa-
leta dos jurados alé á hora da sessão,
em palestra com vários amigos seus.

0 di\ Mondes Tavares trajava lerno
dc sobrecasaca prelo e cartola.

Dr. Esmeraldino
Bandeira

O dr. F.smcraldino bandeira, accusa-
dor particular foi o primeiro dos advo-
gados a chegarão tribunal, as 11..">5
minutos, indo logo ao gabinete do juiz
com (piem palestrou algum lempo.

Õ dr. Luiz Franco, lambem auxiliar
da aceusação, chegou ás 1-2,10.

Mendes Tavares. S. s
estava á espera do dr.

A formação

disse-nos

se-
dr:
ava

Flores da Cunha

do tribunal
Pela nova reforma judiciaria o Iri*

bunal do jury se compõe agora ape-
nas de sete jurados e não dc üozo co-
mo antigamente, não podendo portanto
haver o volo de Minerva, do presidente
do jury. »¦ Â votação em resposta aos quesitos
é, feita em duas urnas com espherás
brancas e pretas, sendo este escrutínio
em sessão publica.

Aquelle dos jurados epue for eleito
presidente servirá lambem de secreta-
rio para exarar as respostas aos quesi-
tos, (pie serão assignadas por Iodos Os
jurados.-

A presidência
Presidirá a sessão o dr. José Jayme

dc Miranda, juiz da S- preloria eivei,
que é o actual presidente, interino, do
jury.

Funccionará o escrivão Machado.

A aceusação
No impedimento do li- promolor pu-

blico, dr. Maximino Comes dc Paiva,
que. se dou por suspeito, produzirá a
aceusação o adjunto de promolor, dr.
Edmundo de Oliveira Figueiredo.

Auxiliarão a aceusação, por parle
de José Gomes de Matlos, porteiro do
Club Naval, que também foi ferido em
uma perna na oceasião da fuzilada
conlra o commaudanie Lopes da Cruz,
os drs. Esmeraldino bandeira e Luiz
Franco.

A defeza
A defeza do réo Mendes Tavares

será produzida pelo advogado Kvarislo
de Moraes e pelo deputado Flores da
Cunha.

Os co-réos Quincas Bombeiro e João
da Estiva têm como seu patrono o
advogado dr. Seabra Junior.

Uni consta
Constando aos advogados da defeza

(pica ordem no tribunal seria alterada
c que elles e os réos podiam ser ag-
gredidos, pediram garantias á policia.

Ura aspecto
Alé ás onze horas a sala do tribuna]

esteve fechada.'
Na porta de entrada havia unia for-

ça de policia (pie impedia a entrada,
só se vendo no interior - 

grande nume-
ro cie soldados e guardas civis.

Mesmo a entrada dos jornalistas fui
a começo impedida, pois que a ordem
era Icrminanle : nào permittir a enlra-
da senão depois do juiz haver che-
gado.

Os reporlers, porém, graças ao es-
crivão Machado, conseguiram penetrar
no tribunal antes dos curiosos.

Os jurados eram os únicos cxcepltia-
dos dessa ordem.

Os advogados
Ao meio dia já estavam no Iribunal

os drs. Flores da Cunha e Seabra Ju-
nior, advogados, o primeiro do dr.
Mendes Tavares c o ultimo dos dol*.
co-réos.

O advogado Kvarislo de Moraes cu-
trou no Iribunal ás 12,20 da tarde.

A abertura
da sessão

A's i*2,.i() da tarde, o dr. Jayme dé
Miranda assumiu a presidência, sen-
lando-so á sua direita o promotor c i\
esquerda o escrivão Machado, que fez
a chamada dos jurados.

A sessão
Responderam á chamada Iü jurados.
Havendo numero legal o juiz decla-

rou aberta a sessão c ahnüüciou qne
ia entrar em julgamento o processo de
que são réos o dr. .Mendes Tavares,
Quinais Bombeiro o João da Estiva.

Foram leitos pregões pelo oflicial de
justiça e os réos entraram para a sala
das sessões, Bombeiro c Estiva èscol-
lados por A- praças dc policia o o (ir.
Mendes Tavares guardado por dois ai-
feres de policia. 

'
O juiz perguntou aos réos si tinham

advogados e convidou esles a tomarem
logar nas Iri!umas.

Um requerimento
O advogado Evaristo de Moraes, pela

ordem, lendo dois iitlestados módicos
pediu que fosse dada ao seu constituiu-
te uma cadeira ern logar do banco
commum.

O juiz deferiu e aüendendo ao longo
tempo provável, da duração dos Ira-
balhos, mandou dar cadeiras, uão só
ao dr. Mendes Tavares, como lambem
aos outros dois réos.

As testemunhas
---5.;

Só compareceram cinco leslcmu-
nhas de aceusação o o promolor. con-
soltado pelo juiz,dispensou as faltosas.

O policiamento interno
O policiamento interno no tribunal

foi feito por guardas civis : doze jun-
lo á grade (pie separa o publico dos
jurados, quatorze cercando a grade
que encerra a mesa des juizes dc fado
e mais alguns junto ás portas e já-
nel las.

Aspecto
externo

ver condemnados os dois oulros; o
graúdo, esse está na rua.

Ií muilos oulros cominenlarios o
phrases sollas eram ouvidos nos gru-
pos mais distunles do tribunal.

Pelas janellas das casas de eonimo-
dos fronteiras e das inunediaçòes, ai-
guns curiosos observavam a chegada
dos autos e lilburys conduzindo advo-
gados, juizes, ou pessoas que lém inte-
re*sc 110 Foro.

Esse era o aspecto da rua dos luva-
lidos,' nas horas em quo se esperava
houvesse uina verdadeira avalanche
humana pelas cercanias doTribunal do
Jury.

O policiamento
Segundo referimos, como medida de

prevenção a policia tomou as mais se-
veras precauções para (pie não se alie-
rasso a ordem publica 110 correr do
julgamento c lambem para que a vida
dos réos como constou cm boato, cor-
resse o menor perigo.

Assim, poucos minutos antes das 10
horas, chegou, commándáda pelo le-
uenle lsidro de Sá, uma força de 30'
praças de infantaria do armas embala-
das, para a defesa do edifício onde fun-
cciona o Iribunal.

Já ali se achava o dr. lícnlo Pi-
nheiro, delegado do \2- districto, que
logo combinou com o oflicial as medi-
das lemleiilesa levar a efleilo, do me-
lhor modo, o serviço de vigilância.

Além dessa força, havia ainda uma
outra dc 10 praças de cavallaria, que
foram distribuídas em patrulhas desde
a rua do liezende até á frcitle da egreja
allema, existente na rua dos Inválidos.

Completavam o policiamento30 guar-
das civis, sob a direcção dc um liscal
c -lf> agentes do Corpo de Segurança,
sob a iminediala inspecção do major
\rlhnr Rodrigues, inspector desse
corpo.

Do modo que a policia tomou as
mais severas medidas, para prevenir o
caso dc lornar-sc cm realidade o boato
que se dissera correr.

Ja ás 11 horas da manhã, era nota-
vel a azafama não só das autoridade.-*
policiaes como de empregados do Tri-

bunal, que iam e vinham, acotovelai!-
doso á entrada com os policiaes c utii
grupo dc curiosos.

0 dr. Bento Pinheiro, delegado do
12- districto, á poria, impedia a entra-
da dc pessoas estranhas' ao Tribunal.
medida dc (pie lançou mão para im-
pedir que se atrapalhasse a organiza-
ção dos trabalhos.

A chegada de dois dos criminosos
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da Guerra o.altns patentes do Exeroltpfo
hoje ii luzeuila dos Affonsps assistir os
manobras quo nli estão sendo realizada*).
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A Câmara e
os

AS CORRIDAS
DE HONTEM

A> A directoria do Derby
tfTTrTl t-''"'1 'oz realizarásua io.'-
f]jS*Yi rida de hontem, embora o
í\ 1 dia fosse péssimo, lendo

chovido lorrenciahneülo durante toda
a larde.

Não podemos applautlir as suas re-
soluções de lionlem, visto que uão
encontrámos nenhuma explicação para
o adiamento do Grandó Prêmio De/.c-
sete de Setembro, a principal prova da
runião de honlcm.

A ter i|ii(! tomar pssa resolução, era,
francamente; preferível que a direeto-
ria deliberasse 110 sentido dc ser trans-
ferida Ioda a corrida.

A festa de lionlem no hippodromo
de Itamaraty esteve, como havíamos
previslo, muito fraca, sem mesmo a
minima Importância; tendo o publico
se ausentado, quasi (pie por comp'eto,
do sympalhico prado, c os que lá fo -
ram tiveram que se abster dc apostas,
pois que a reunião esleve não deplo-
ra vel, mus verdadeiramente cômica.

O starlcr, cuja falta de calma é por
demais conhecida, encarregou se de
nos lazer rir a morrer.

S. s. não deu uma só saida ao me-
nos sofrível; foram todas escapadas
pavorosas para um ou dois animaes.
què so limitavam a galopar ua frente
dos demais competidores, alé Iranspòr
o vencedor debaixo de...uun carga

IS
A Gamara, o mez passado, só em

biscoutos para os senhores pães da
pátria, gastou 53(J>000. Foi uma nota
de escândalo, glosada pela imprensa.
Iísse/ facto causou, ao que parece es-
p-uilo à [fabrica Dunelicn. E. para
apanhar a freguezia, a industria pau-
lista enviou á Câmara hoje biscoutos
de Iodos os feitios para os srs. depu-
lados.

0 Serapião do café,o deputado hono-
rario, oncarregoit-se da distribuição.
Todas ns bancadas tenham biscoito c
pelas rhesinhas corriam á avontade.

Nem os representantes da empresa
escaparam... E nós, que os recebe-
mos, agradecidos cá nos fazemos éco
da., .reclame.
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ESTENDE-SE A MEDIDA

Aberta ou fechada ?

Loteria Federal importante
c novo plano quaf.ro prêmios
de •fl.oosoooSpoao
em 11 de outubro.

Éxtracção

A Câmara deixou do se oecupar sab-
bado do caso da amnislia aos implica-
dos na revolta da Armada o 110 bom-
bardeio dc .Manáos, que por emendas
apresentadas se vae estendendo a cr-
tues praticados nos listados e no Acre.

requerimento" dO sr. Anlonio Cai los o
pedido de suspensão, foi resolvido pe-
dir-se logo Indo, mesmo porque a han-
cada mineira já havia recebido am

iS

Ficou sem
roupa e

O juiz
O dr. José Jayme de Miranda, juiz

interino da li- vara criminal e presi-
denle do jury, chegou ao tribunal ás
1730 da manhã, rccolhendo-sc logo r.o
sen gabinete, onde esleve em confe-
rência com o dr Dento Pinheiro, dele-
gado do 1*2- districto, no qual deu ins-
Irucções a respeito do policiamento.

A chegada dos co-réos
A's 11 horas e quarenta minutos,

escoltados por oito praças tle policia,
entraram ua sala do Iribunal os dois
cò réos João dn Estica e (Jainais fíàni-
beiro, que jogo foram recolhidos ao
quarlihiio reservado aos réus, que é
siluado uo pequeno paleo á direita do
tribunal.

Abi ficaram aguardando o inicio dos
trabalhos.

A "esta hora já era bastante movi-!

O julgamento dc hoje, .los autores
da nefanda tragédia da Avenida, (pie
durante tanto tempo foi a nota escan-
dalosa e repugnante que preoecupou a
opinião pubiica, era previsto por muita
gente como a verdadeira nota que ia
hoje ecoar 110 seio da população, le-
vando para as immediaçòes do Tribii-
nal do Jury uma verdadeira niulli-
dão.

A própria policia, esperando (pie
isso succedèssc, lomou as maiores pre-
cauções, principalmente depois que o
advogado do dr. Mendes Tavares le-
vou ao seu conhecimento que se Ira-
mava algo contra o seu constituinte.

Entretanto, pón'e-so dizer que a po-
pulaçao foi indilTereule, pois não se
encheu como se suppunha, a rua dos
invadidos, na parle fronteira ao Tri-
bunal do Jury.

Havia, comtudo alguma gente, mas
em numero assàs diminuto para que se
possa dizer que, houve um verdadeiro
interesse popular ein acompanhar os
debates em torno do protagonista da
vergonhosa tragédia.

Oulros lados de menor importância
lém levado ás immediaçòes do Iribu-
nal que vae julgar os criminosos, uma
molle humana.

Depois, porém, do julgamento dos
assa*.sinos e cúmplices drs mailogrados
acadêmicos Hibeiro Junqueira c Gui-
marfies, quando eram esperadas pelo
povo c pela própria policia scenas de
desastradas conseqüências, o que alé
motivou a ida, ao tribunal, do minis-
Iro da Guerra de então, o general Per-
iiardino Bornionn, depois disso, lalvez
tenha o povo razão para abster-se de
comparecer ao tribucal.

E por isso a curiosidade publica, alé
ao meio dia, parecia alheia em conhe-
cer os mais ligeiros detalhes sobre o
monstruoso crime.

Um ou outro grupo commentava,
como que a medo, em voz baixa, a tra-
godia de lia quasi um anno c dos fados
repugnantes que a motivaram.

E de quasi Iodos esses núcleos saia
a phráse:— eslá absolvido !...

—Se fosse eu ou o senhor, enlào,
sim, seriamos condemnados.

Noutro grupo falava-se dc separação
dos julgamentos dus réos.

E com uma propriedade digna de
respeito, sentenciará um velho alto de
óculos pretos :

— Isso já é de propósito. Serão lal-

A's 11..'10 minutos, o rodar dc um
carro forle pela rua dos Inválidos, es-
coitado por quatro praças dc cavalla-
ria, chamou a attenção de quantos se
achavam pelas immediaçòes.

Com elleilo, dois dos criminosos ali
vinham encarcerados.

Immediatàmento, as praças de poli-
cia. por oiilem do dr. Bento Pinheiro-

i lizeram um cordão á entrada do tribü,
nal, afim dc garantidos.

O carro forte trazia os famigerados
Quincas Bombeiro e João dá Estiva.
cúmplices do dr. Mendes Tavares 110
nefando assassinato do malogrado ca-
pilão-tenèntc Lopes da Cruz.

Quinais Bombeiro veslia nm terno
cinzento claro, essa cor lão predilêetá
da gente da lyra, com propriedade
muito pillorcsrn chamada /lor dc nte-
crim. João da Estiva, ao contrario,
trajava roupa preta.

Não pareciam abatidos os réos. Ape-
nas desceram do carro (pie os trans-
portoui com ares de desconfiados.

Seguia o carro forle. um atilo com o
dr. Ferreira de Almeida, 2." delegado
auxiliar o major Arthur Rodrigues, iu-
spector do Corpo de Segurança.

O conselho
de sentença

O conselho de sentença ficou assim
constituído: Antônio da Fonseca Lobo,
Pedro de Alcântara Maia. José Gonçal-
ves Amorim. Júlio Henrique do Gar-
mo, Carlos Gustavo dc Oliveira Pente,
Alfredo Joaquim de Oliveira c João
Francisco Ribeiro»

Os palpites d'0 Século não estiveram
bons.

Nas duplas sairâm Iodos errados.
Em primeiro logar só estiveram certos
o do segundo pareô, com Runaway, e
o do quinto com Fros.

Quem jogou uma poulc em cad;§ ni-
mal por nós palpitado para primeiro
logar, perdeu a somma de 2;yS00. E
quettrjogoü uma poulc em cada ajni-
mal pnra primeiro logar c uma cm ca-
¦da dupla perdeu a importância de
siysoo

Para oulros animaes, elle os espera-
va estar virados, tendo mesmo deixado
parados Almirante, 

'Tamaudaré 
e Mi-

lor.ga, que acompanharam os compe-
tidores a dezenas dc corpos dc distai):
cia.

Domingos Ferreira e Pablo Zabala
obtiveram duas victorias cada um,
açjullc dirigindo Runaway o Werther e
esle Fros c Giròhdino. As duas reslan-
tes foram ganhas por Esperanfo, diri-
gido pelo Zalâzar, c Pensamenro, pelo
Aurélio Olmos.

Foram vencedores nos diversos pa-
reos: Pensamento e Ovacion, Runaway
e, Mon Plaisir, Giròhdino e Òdálisça,
Werther e Rocambole, Eros e Rio Par-
do e Espcranto c Radium.

sem dinheiro
Fstamos convencidos dc que pedir

providencias á policia do sr. Belisário,
sobre a maneira vergonhosa pela qual
os amigos do alheio operam nos su-
Ijurhios é perder o tempo e clamar
no deserto.

lionlem, á noite, o sr. Guilherme
José Nnbiico, morador á run Joào João
Vicente ir 159, leve a sua casa visita-
da pelos amigos do alheio, que lhe
furtaram toda a roupa que possuía,
além de vários objectos dc estimação e
algum dinheiro.

O facto foi levado ao conhecimento
da policia do 2:V districto, que abriu
iiiijucrilo.

Guilherme suspeita ser autor do fur-
lo um menor conhecido por Pequenino
li Hio de Alfredo Santos, seu ex-compa-
nheiro de quarto.

grande cheque com o pedido daquelle
deputado para nomeação de uma com-

dando-se a estes fôrma politica, afim dei missão «pie em nome da Gamara devia
comportarem a medida, porque, a pedi- assistir a inauguração dó mausoléu do
do da bancada mineira, foram suspen- saudoso presidente da Republica. V!
sos os Ira bal hos, cm homenagem ao bem verdade .que para mostrar quanto
deputado Jacob da Paixão, na véspera \ valiam os mineiros, logo depois desse
fallecido. ! requerimento, resolveram comparecer

O sr. Irineu Machado, que chegara incorporados. Mas... o
tarde, devido á inauguração do liímulo
dc Affonso Penua, foi um dos promo-
tores da suspensão da sessão, por es-
tar inscripto em sexto logar c impôs-

e, por isso, era preciso
tivos...

Hoje leremos a amnisl
ente c na ordem do dia.

sibiiitado portanto dc falar, lembrando ; falará o
ao sr. Anlonio Carlos, que fazia as
vezes dc leader dc Minas, que a Cama-
ra sempre assim agira por oceasião da
morte dc constituintes.

Não foi bem a gosto que lal se fez.

effeito ficou
não dar mo-

ia 110 expedi-
No expediente

sr. Irineu. continuando a ua
oração interrompida já por duas vezes;
na ordem do dia, entre outros, falarão
os srs. Maurício dc Lacerda, Carlos
Maximiliaiio e provavelmente o sr. Fon
seca Hermes, que por certo, ha de

14?yyyflAMMílàMm

FRANÇA
PARIS, 17,

Informam do Perignau que um Irem
hespaiiliol, conduzindo militares, ma-
tou o guarda-chaves da estação fron-
teiriça dc Portbon, qiiáudo ali en-
Irava.

(Serviço especial)

pois a resolução tomada era de volo! contar á Gamará Iodos os seus padeci-
de pezar somente.; mas, como o sr. j mentos depois do ultimo discurso do
Irineu estivesse resolvido a addilar aoídepnlado Carlos Maximiliano.

mín mm I Itfiillii
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Grande i

festa é
'oitiaria
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Devido ás grandes chuvas que calii-
rarh durante todo o dia, em S. Paulo,
não houve hontem corridas no Prado
da Moéca.

O respectivo programma será execu-
lado, som modificação alguma, domin-
go próximo.

A separação
do processo

Nào lendo os advogados dos réos
entrado cm accordo sobre a acceitaçãò
dos jurados, recusando um jurado já
acceilo por outro, foi separado o pro-
cesso.

Está entrando em julgamento o réo
principal, dr. Mendes Tavares, licando
adiado,portanto, o julgamento dos ou-
Iros dois — João dá Estiva o Quincas
Bombeiro.

Pessoas presentes
No Tribunal achavam-se os srs: In-

tendente. Albèricò de Moraes, Sebas-
tião Fontes, Floriano dc Brito, coronel
Corrêa de Mello, dr. Jorge Fontenelle,
capitão Júlio do Carmo, dr. Àuilibá de
Lara. dr. Ary Fialho, dr. Corrêa Du-
tra, dr. Oliveira Alcântara, Renjamin
de Magalhães, Silva Santos, ilw' Gou-
lart de Oliveira, Fernandes Soares
Brandão, dr. Raul Maranhão, Calislo
Cordeiro, Arthur Rodrigues, dr. Ran-
deira Filho, dr. Pedro Jatahy, clr. Gar-
cez Barreto, Tavares Junior, Menezes
Barreto, capitão Antenor de Oliveira,
Alberto Beaumont, Victor Rodrigues.
Delamare S. Paulo e oulros.

De S. Paulo, para onde havia ido di-
rigir alguns animaes na corrida de hon-
lem, regressou hoje o jockey
Suarez.

Domingo

gRAJA)
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logsss* a grande S csía e SBo
maria a ?í'o.«s;t Sosilaora ün
PéMlaav

Blio .'C Janeiro. 21 «Ie :He=
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APROVEITEM!
Manleaux, costumes laillcurs, vestidos dc 1

lussor radium, crepc da China, sarjas, roupas
ças e muilos oulros arligos, ludo moderno e de
didos quasi de graça.

APROVEITEM!
ingerie, selius lihcrlis, foulards,
brancas para senhoras e crea.ri-

1 • qualidade, estão sendo ven-

iao e fim a 8

Í3 §E TMTA OE MUI 'f

estação
ffil fifliEi OE IÍ08K

A' venda é assim effcctuàda por se tratar de uma liquição houesla
dadeira, como é a E-iquidação Fimal da

e ver-

A' LA MAIS ROUGE
ix*% & DG THEATRO O /

ie

Veneravel Irmandade
tle Nossa Senhora
Penha de Franca

da

Exposição geral
dc Bellas-Artes

Em vista da grande concorrcnciu quo
tem tido a Exposição qno se acha no edi-
livio da Kscola Nacional do Hollas-Arles,
n commissão directòrã resolveu prorogal-
;i por mais 15 dias.

£*oieria Federal importante
ermos
ixb acção

e novo plano quatro prêmios
de
em

loo:ooo$ooo —
1 dc outubro,

Do nosso correspondente:
Poiito Alegre, ."10. — O cavallo

Vampijrb foi o vencedor do Grande
Parco Municipal, em v2.100 metros,
prêmios de 80.01000.

E' a seguinte a classificação dos
chronislas sporlivos no concurso da
«Taça Seabra», incluindo a corrida de
hontem:

'!•— Olegário Kertli (Portugal Mo-
demo)  100

2-— Júlio Barreiros {Correio ilo
Sporl)  156

B-— Briani .lunior (Gâ-éüt da Tar-
dc)  152

¦'r— Romeu Maina (Gá-ala dc .Vo-
ticiau) ¦.

5'— Jorge Cunha (O Imparcial)
Ci-— Aldo Klnes (O Màlliò)
7- — Francisco Calmon (A ínipreh-
sa)

8- — Josó Calmon (O Scculo)
0'— Eduardo Báhiá/íoü/ia do Dia'.

W-— Arthur Vianna (O Jockey]....
11-—Vigiei- Filho (O Brasil Mo-¦12- - .lonas Cunha (O Galo)
13'—¦ Simões Ferreira (Revista da

Semana) 
14-— Abel Novaes (Sport c Thea-
trai
deriioj

15-— Antonio Calmon •10*— Mário Alves (A Noticiei)
-Daniel Blatter (O Pai:'....17.¦18-— Gleantho Jeniiiriçá (flua do

Oiiíúlor)
IO- — Eduardo Fernandes*20.— Fernando Cosia (Fóii-Ftn)....
21 ¦— Hugo Motta (O Binóculo!'.
22-— Floriano de . Mello (GazetaSuburbana'
23*— Raul de Carvalho (Jornal do¦Ccmmercio)
2Í-— Francisco do Yulle (União Mi-
Mar! '. ,...

25'— Guilherme Seixas {O.Bcròyf-r
20-- Mario Silva iFolha do Povo'..',
27-— Luiz Leonor 

'(Correio 
da MoX

nltiV -..'. ;.
2S-— A. Ríibello (O Sport! ,'.-..<.

151•IV.)
1-.Í9

1-Í7
¦1-Í5
141
líi

110

-1 iO

140
111
138
136
135

134
125
152
121

119

117•III
70

7!)
0:8
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Devendo ler legar desde 21 do cor-
rente a 5 de outubro, ás G 1|2 horas
da larde, as novenas que precedem a
Festividade de Nossa Senhora da Pe-
nha, epie se venera em sua Egreja, cm
Irajá, dc ordem do caríssimo irmão
juiz. convido os irmãos de mesa c do-
mais irmãos desla Yeneravcl Irmanda-
de, o aos (ieis devotos de Nossa Se-
nhora da Penha, Nossa Excelsa Padro-
eira, a comparecerem naquelles dias,
para maior brilhantismo daquella so-
lem nidade.

Oa trens para as novenas saem da

pança
HA ESTAÇÃO

ana

Praia Formosa, ás py!
tos da tarde.

llio de Janeiro, 22
1ÍM2.— 0 secretario,
nándés Malirio.

o e o, mum-

de setembro
Domingos 'Fer-

)
Oscar da Silva, morador á rua Per-

nãrnbuçOi apezar de casado, é amazia-
do com a nacional Emilia deL Souza,
residente á rua Domingos Ferreira n.
Ti \.

Hontem, á noite, Oscar, encontrando
Emiüa a passear dc braço com um in-
dividuo, na estação de Madureira. ar-
mado dc um páo, deu-lhe uma valente
surra, fazcndo-lbe vários ferimentos na
cabeça.

Emilia, depois de soecorrida em uma
pharmacia, apresentou queixa á poli-
cia do 23'- districto, que prendeu Oscar,
trancaíiando-o no xadrez.

districto c relatou o oceorrido, sento,
como consolação, mandado tráncaliar
o desordeiro no xadrez.

Mon 'P/â/C/n-Cígawos marca VEA-muil I laiòll UO luxuosamente pre-
parados com escolhida e suave mistura.

G ara ge A veiu S da* .Autos de 1» or-
liem. Telcph. 471

Apresentaram-se hoje ás altas autori-
dades os seguintes offlciaes :- major Can-
dido Josó Parnplona, do 5- regimento
de Infantaria, por ter dc recolher-se ao
corpo quo pertence; 2- tenente Miguel
Nery de Carvalho, por Um-alta do Hospi-
Lal com :i dias para convalescer, e Pedro
Ângelo Corroa, do í- regimento tle In-
fan teria, portei- de recolher-se ao corpo
que pertence.

Oi nossos cinemas

Explosão de
cJlfoC blrXKj iciíd8.Ci.ci

Gisíeraá Ouvidor
ffÒJB "* HQJF.

FOGO SAGRADO
O FEÜDALISMO

FANTÁSTICA, A Cb.ANA
Brevemente :'GRANblOSAS 

NOVIDADES!!!

LEÍTEEIÂ PA1LM
Preços uciuaes

•O» *l'i LTITF.S .,'ENR'KO
Münlciff.i da primeira qualidade, virgem,

kilo *¦
liem do priiiioira quaiuiádej fresca, sem

sal kilo 
Id»ip de primeira qualidade, ein latas/expor-

lafic) !,
I teci de primeira qualidade, ern manteguei-

r;.s íreclame) ,....,
CrSme puro de leite .etc 
Idc-üi èm laias, .,
liem rm !ilró5,J

AssigaatDms mensaes pjr.t entro;» íoli-i-
tea domicilio, eiü vasüliamo Uocadõ,in-•i;oIsvel

I litro di.iriaraènta....,.........,,,,,,,
1 garrai") di iriaiüíulc
!|í litr.i diariamente

'iíKh

i$IU0

•!$-4i;h

l*6Cf

I3ÍCC
SiCCj

1SCCC"X'l

»&$eoi
«OiOK

"SO {

No Morro da Viuva
0 hespanhol Pedro Lopes, com 29

annos do edade, residente á rua da
Passagem ri; 188, hoje, pela manhã
no Morro da Viuva, foi viclima de uma
explosão de electricidade, da qual lhe
resultou amputação dos dedos da mão
esquerda, queimaduras no ante braço
esquerdo c perna do mesmo lado.

O ferido recebeu soecorros médicos
no Posto Central de Assistência, sendo
em seguida internado na Sanla Ca*-a.

L.c»teria Federal importante
e novo plano quatro prêmiosde loo:ooo$ooo — Éxtracção
em 11 de outubro.

O marechal Hermes da Fonseca, acom-
unhado cie sua casa militar, cto ministro

:rad
:».—Os aiM-;n«: "Ji '.:

i. Mji;i tjua! fii." o prèiei
Ihíico (!e;iop,ito :

u lios wnti*eKíí»ioi
OUVIDOS (<?<?

Cacete
em acção

Avelino da Siiva, quando, hontem. á
noite, passava peia rua Carlos Xavier,
foi aggredido a cacete pelo desordeiro
Juvenal de. tal.

A viclima procurou a policia do 2.i-

PA THE'
HOJE HOJE

Sacrifício de mete, gran-
DiÓSO DRAMA, I;A.SI-;.M)0 EM SCENASda vida real ; Filtro d'àmór,
INTÈRESSAiSTE COMEDIA ; AdCXi
casiipo, eilm natural; AfeM-
cidade c3e uaxa cèlib'àia-
rão, SEGUNDO 0 LIVRO DE D. JOÃO
TliXORlO.

AVENIDA
E-lOJK HOJE

-i^. condessa Carlota, ur-
PONENTE DRAMA REALISTA DE ALTO
INTERESSE, apresentado em costu-
mes antigos; ÁmárisiiSaa an»e"
ricatna, magníficos exercícios a
BORDO DOS NAVIOS DESSA PODEROSA
esquadra; Queira toem ss»
meia- delicado film sentimental:
Eertholdo e o prestidigi-tador, desoimlante scenà cômica.

2SOJE HOJE
Elohra por honra, pagina

PUNGENTE K VIBRANTE DA VIDA QÚOTl-dlana;com 1.20.0 METROS, '109'QUA-
duos e 3 .veros; As duas maio»
res cidades de Portugal
2-isfooa e Portòj film do n»i-
tural ; Patrão atiradiço,
GRANDIOSO EPISÓDIO BURLESCO 

" 
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PROVECTO FABRICANTE ÜAUMOM'.
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mudou-se para a rua da Uruguayana 1J,5 esquina da de Theophilo Ottoni e continua a vender roupas
oara homens e raoazes a orecos de verdadeira liquidação

Ternos de brim Tussor para homem. .
i » » creanças .
9 » sarja pura lã para homem. . .
» » brins Ue cores 

Ternos de tecidos prelos superiores 37$ e.
» » casemiras a 28$, 37$ e. . . .

28íü00Ó
24$000
33$p(ÍÒ
10$5Ó0
3U$S00
39$ÒÍ)Ò

Calças de casemira a 7$500, 10$ e.
Paletots de » » 17$ 19$500 e. .

» » alpaca forcados 14$ è. . .
Costumes de brim pardo para homem.

» » » creança
» » cores » 7

. . . 13Ü5500
. . . 22$50Q
.... 19$5O0
.... 11$500

. . . 9$6Ò0
USOU e. 0$100

Costumes de brim branco para creanças
Costumes de brim branco paia homem
Calças dc brins pardos e de cores, linho.

Paletoís de "

í^
12$ooo

5$5oo

6$5Òo
Sobretudos de casemiras 24$ e. ..... . . 27$ooo
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MATRICARIA DE
No aliar mór da Cgreja deN. S. da

Lampadosa foi rezada hoje, ás 9 heras,
uma missa em suffrtigio da alma de d.
Alice Pereira Goulart Guimarães".

A esse acto compareceram pessoas
amigas.

Foi celebrante o monsenhor Alberto
Dias, acolytado pelosr. Joaquim Bello.

0 LOTE IA FEOE AL
EXTB HI1.A üiTE-HONTEffl 28

Os bilhetes ns. 27-..314, _ 1.15*3,
08.942 e Õ'li96C, premiados respeeli-
vãmente, com 50:000$, 8;O0'0|ii 5:000$,
c 4:000-,, foram vendidos : o primei-
ro em Manáos pelos agentes geraes
,1, .'Oliveira. França _• Irmão o segun-
do e terceiro nesta CapitaUpclos agen-
les sis. Nazareth & G. e o quarto uo
Rio Grande do Sul pelo agente sr.
Joaquim Martins Garcia.

=CTrmSrr»i^y»t!!!'JB!U!.g  -—'- EXTMORDms

f7 DUTRA
«__3£3 GL

Do 3 mezes ;i 3 annos ó que as creanças- devem usar a I\IATHIGAI!1A
do F.Dutra. Todas as ¦ mães dé familia quo derem a MATKICAIUA aos seus |
filhos durante esto periodo podem ficar trahquillas que a dentiçao se fará
sem o incidente.

Excòllcrité* remédio inolTépsivô' para a dentiçao das creanças o cuja
efflcacia é attesláda por mais de .00 médicos brazüeiros, este niediea-
mento ia/, desàpparecer os sofíriméritos cias creánoinliás, tornando-as tran
quillas, evita as desordens do estômago, corrige as evacuações, cura a
lebre, as eólicas ainsoinnia o todas ns perturbações da dentiçao.

As creanças que usam a MATRICARIA não criam vermes e tornam-se
alegres, fortes e sadias.

Encontra-se cm iodas as pharmacias
c drogarias da capital e

dò interior

GRAND
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Extracção em. i I de outubro de
1912, coro. g seguinte piano:

1 premio dc
,] "

1 " "

S. Paulo Illustrado

Inventor e fabricante F. DUTRA
Cuidado com as falsificações

DEPOSITO GERAL DO FABRICANTE:
DitOGAKIA PACBJECO *

RUA DOS ANDRADAS NS 59 e 65-IÜÒ DE JANEIRO
' *";

*jézr:j?i!r??G?t?ti-yr-°°**JK;-,r".iMmuagnf^iH""1»."^'™" " "¦'. iit______M_______WM.*»ffwi«

iaLeonidií
Januaria ã /*. íl

Liaves
Por alma tle ti. Leonidia Januaria

Chaves, foi celebrada uma missa hojo,
ás 9 horas, na matriz de Sito José.

A esse acto compareceram, além da
familia da extineta, amigos c parentes
da linada.

k-v $ k'® a si ) ir_?
LÍ.*) 

*%f*<j_L_)/ 
ML& ms* JL *.

1 i miwr
jF°m. A f m. JL Ja. Á y

A. [Gli
Estu hoje de dia á repartição cen-

trai de policia o '_• delegado auxiliar.

FERVE 1 ÉITRÒ D'_VGUA EM 1 MINUTO

Preço 6^1000
3D EPOS11'A fe.10*3

JAGOBI 3>ar_A. «S4Gn
RUA DO CARMO 56

11 . o"*_n_iP '3
'i áHfiinos

NOVOS PLHOS COM 6 SORTEIOS
pela dezena final do premio maior da Loteria Federal, quê habilitam os srs.

préstamistas a Obter 6 PREMIOS ha mesma semana, pagando uma so
prestação de O*?. Grande variedade de planos com 1, _, 3,

A, fí e 6 sorteios semanaes pela dezena e outros planos com o.sorteios por sc-
mana para se obter jóias de 500$, 400*!., SOO** e 200*|000.

Jóias, relógios, gramopliõnés é discos, guardas-chuva, capas de borracha, ter-
nos de superior casemira, sob medida, etc etc

Nesta Cooperativa os srs. prestamistàs nunca perdem a importância das
prestações pagas.

(EQttFS-B-AMVA C-IJBO^OMETKIÇA
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18o$

áppiclo 1°, 2o, 3° c
4° pi-emios a íioo$
dez. idem, ideiii a
18o$
cent. ideiii, idem a
9o$
pí\vi\ os 2 últimos
»l(j. dò 1^,2°, 3o ç
4° píemiòs a 45$
idem, ide ni do 5°,
«.?, 7°, , o 8° prêmios
a 30$

loo:ooo$ooo
loo:ooo$ooo
Ioo:ooo$ooo
loo:ooo^ooo
2o:ooo$ooo
12:ooo$ooo
8:ooo$ooo
4:ooo$òoo
6:Òoo$ooo
6:òoo$ooo
7:2oo$ooo
7:2oo$ooo
9:oo0$ooo

2:4oó$ooo

7:2oo$ooo

36:qoq$qòo

Oo:ooo$ooo

íío:ooo$ooo

Uecebemos o terceiro numero, tpic
por signal eslá cpte ó um encanto,
desse gracioso semanário illustrado
pie se publica na capital paulista.

Oecupa sua primeira pagina um
maguilico retraio tle Jean Càrrèrc,
preenchendo.as demais paginas nilidas,
gravuras representando typos e aspe-
ctos locaes.

Quanto ao lexlo, dc uma variedade
(pie deleita.
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MUCUSAN
Orande descoberta do DR. A. FOELSING
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A única casa no gênero de cartões
de visita a _**-000 o cetíto, bem impres-
sos é a casa llildebrandl, run Uodri-
go Silva n. íUypographia e papelaria.

0'Ül.i m]% BÍÉÍDOS EM:|íÍ!8E8iP:íp850J}nOA
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E'iaco_,-tK-a'í_i-sé á -vencia eni iodas as casas [desse
negocio © na acfencsei geral dos sa**s»

NAZAnültl o. L.
ROA DO OUVIDOR NB 94

CT.. "R, A, "£"- A103 CA Ij
DA

GONORRHÉA
Certa e mfaííivei

A' VENDA NAS PRINCIPAES P1IAR-
MACIAS E DROGARIAS

Deposito: CASA STAN:-
DAUD- 93 Ouvidor 05

ESTRADA DE WFãVR®
DE GOYÀS

o3A «5
TELEPHONE N. 550

0

154, RUA DO KIOJMC50,15^

p-™ ií.»*1

•Ti

PECAM OS
_a«-x*_naa_*ii'Jtaí''i'*''- '.*. ^

NOVOS PROSPECTOS E CATÁLOGOS ILLUSTUAOOS
r.-__f™--Wsag!r*™-TJ*g^

M

iiU.K-i-üO?>.:

Como sempre, csfúsiànte dc graça,
bellíiménle trabalhado,-merccenclo mes-
mo francos e sinceros .elogios, apparc-
cett-nos sabbado o Fon-Fim!

Vuii-Fon! quer dizer
:SJ__KKS™-TnT:

sãò as aprimoradas pennas que nos de-
leitam, tão nilidas são as suas gravu-
ras, tão boa é a sua verves.

iliJi à

Por isso, regi.slrar.a entrega Ao Fon-
Fon ! è registrar mais uma vez (pie a

suecesso, laes sua edição vae. ser e.-goUida...

«*7« AÍS KíUAS MÃJHà ^l^K*C3_tS K.^rí?. ÍS-fSCWl-©.- 678

0 conde deMonlgarin não Iralava dc coisa alguma ; deixava que o

bespanhor tomasse todas as iniciativas, e limitava-se a ulilizar os re-

SUUaA°ora 
já não sc surprehendia por ver .pie se realizava suecessiva-

meote"tucio o que o seu amigo conde dc Rogas lhe abnunciara^e-

cia o homem, de quem sé fizera instrumento passivo, e nao podia ja

duvidar do seu poder. , -.
Ludovicó admirava-o ; mas naquelia admiração havia uma espeçio

dc terror. De maís.apezar da grande confiança que nelle depositai, nao

nodia eximir-se a sentir uma tal ou qual inquietação. _
_ |)c Rogas' mostrando uma audácia que me atemoriza, pensava

elle, auninha direito ao lim que quer alliiigir; mas eu 6 que nao sei

PlVUl 
o'co^Hlc0'.!1-.1 Mon!»atin mostrava-se reconhecido a d. José por tudo

o chie este fazia em favor delle ; mas não sedava entro os dois uma

; J-effusão airectiya. A grande amizade que, o hespanho _ es£
¦muni ava ao seu novo associado, e que era imposta pela siluayio de

anC não podia ser sincera, e o coração de Ludovicó permaneça le-

ChadE.m-c 
tqSles dois homem não podia haver senão uma amizade de

COTo?que 
o conde de Monfgarin reapparecèu nos .boulevards e nas

avenidas dos Ghamps-Elysèese do bosque de Boulogne, guiando ele

orS dois soberbos cavados atrelados a nm phaelon novo ; quando

se sotSo quo, le »«" ^ P™ ° °»lro' fòra reslabelecido ° se" credlt°'

mcà lorlunaera agora mais brilhante do que nunca, que a sua

SeitSlr» solVrentuma transformação radical, e emfim. .que o

nheciam não procuraram oceultar a surpresa, que um tal facto lhes cau

SaV%Ias, 
conforme .losé Basco previra-, a presença do conde de Rogas

jun',.,,!,, ,:„...»le__ Monlgarin explicava ludo, c todos dizum
, m-mdi». felicidade pari

do fundo
_ Foi uma grande íêÜcSo" para o conde de Monl.arm ler .....

tia Hespanha para o
ude de Rogas, queparente rico, e .pie esse parente viesse <

salvar cia ruína completa. Segundo parece, o M

tem tuna immensa fortuna, era primo de sua..»'

0 hespanhol era rico e primo cio conde

cava a tr.msiormaçao, tpie se opeia.ia n,i ¦¦-. ,

dav .tt( líscjo a commentarios.

de MÒQtgárin; istolexpli-

Acceita tudo. 0 conde hoje de manhã estava em uma tal si-
Inação, que não podia deixar de acceitar a minha proposta. Como já
lhes disse, eu seguia-o passo a passo, esperando pacientemente o mo-
mento em que elle seria forçado a eutregar-se nas minhas mãos. Em
taes circumslaacias precisava vigial-o' bem dc perio ; se me demorasse
mais vinte e quatro horas, o conde de Monlgarin eslava perdido
para uós.

Como assim ?
0 imbecil tinha tomado a resolução dc suicidar-se,
Oh ! oh! exclamaram os dois cúmplices do hes|mmhol.
Cheguei pois a tempo de o fazer renunciar ao seu sinistro

projecto, continuou este. \Imaginem com quanta energia elle se agar-
faria á laboa de salvação que eu lhe estendia. Um homem, que está
resolvido a niettéf uma bala nos miolos, não regéila facilmente a

perspéeiíya dc uma dúzia de milhões com uma formosa mulher. Agora
o conde (ic Monlgarin pertence-nos em corpo c alma, e podemos estar
tranquillo-; já não pensa cm se refugiar na morte.

Confia nelle absolutamente, d. José? perguntou Sosfhéne.
Julga-o incapaz;de tio*- alraieoar ?

Yac ser nosso associado, e uma traição scr-lhe-hia fatal a
elle próprio. Além disto hei dc tomar as precauções necessárias para
que o facto se não de.

Depois de alguns momentos dc silencio, o hespanhol, vollan-
do-se para Des Crolles, disse-lhe :

Meu caro Armand : lem-me dito muitas vezes que não lhe
a-n-ada a vida inacliva. Recordei-me das suas palavras e arranjei-
lhe um emprego.

Ah ! murmurou Des Crolles.
Talvez a posição lhe não seja extremamente agradável ,

mas é essencial que a oecupe. Creio não precisar accrcscenlar
que sc trata de um posto de confiança, em que poderá prestar-
nos *_ef,iços muito valiosos.

—Mas emtia?j que terei eu a fazer ?
Pouco on muito ; dependerá isso dos acontecimentos. O caso é

o seauinii.! : o condi' -de Monlgarin precisa dc um creado particular, e
é ao meu caro Hes Crolles que eu dou esse logar.

Armand íião pôde eximir-se a fazer uma careta seguificati.va.
— Oh '. ha de ficar-lhe bem a libre, azul do conde de Monlgarin,

acerescentou-D, José sorrindo. O meu caro Armand lem bons olhos

Anniversarios
iyne__'«*A*«i»'. rt-wnK**--****-**'

['.-licm annps'hojo :
A sonliorita Nair Feíliò dc Oliveira ;
—a senhorita l.copoldimi Alvos da Sil-

va Leito ;—ã sra. d. límiliade .[oiirá Carijó ;
—a sra. d. Fausta Jorge Braga ;
—a sra. il. Helena Gonçalves Teixeira;
—a sra. d- Hchriqiíctá Santos ;
—a sra. d. Izabel de tfXpitas;
—a sra. ti. Leonor MarDua? Jlolta ;
—a sra. tt. Leocadia da Silva:
—a sra. d. Leopoldina Seixas ;
—a sra. d. Maria Adelaide Mesquita ;
—a sra. cl. Mariaima Seabra ; ,
— a.sra. d. Noemia Sampaio Caldas;
—a sra. d. Ziilmira de Sá ;
—asra. d. Auguia de Mello Mattos

Costa ; \—a sra. d. Carlinda do Moura ;
—-o dr. Américo do Carvalho Menezes;
—o sr. Albino Gonçalves de Mello ;
—o sr. Antônio Liboriò Guerra ;
—o sr. Antônio Olynthõ Barbozá do

Castro ;-o conego Antônio Jeronymo tle Car
valho Rodrigues ;

—o sr. Altino Gonçalves dos Santos;
—o sr. Carlos Borges Ancora da Luz
—o sr. Pedro Viánna Guimarães.

RELATÓRIO APRESENTADO" IMOLA DIRE-

CTORIA Á ASSEMULlíA GERAL OliDI-

NÀRIA DOS SRS. A'Çqi-.?;.lSTAS"i EM 30

DE SETEMBRO DE l!Jl_.
Senhores accionislas

A directoria da Companhia listrada
dc Ferro de tloyaz, de conformidade
com a lei c seus èsialtitós, vem prestar-
vos contas dc seus actos relativos ao
anno de 11)11 e inforniar-vo?. sobre o
andamento dos trabalhos da mesma
Companhia, fornecendo cm annexo os
detalhes constantes dos relatórios dos
chefes de serviço.

Como verificáveis por esses documen-
tos, srs. accionislas, os serviços corre-
iam em boa ordem e livram o maior
desenvolvimento que tem sido dado,
até hoje, por uma só empreza constru-
clora do estradas de ferro.

Os trabalhos do leito da linha dc
Araguary até o ponto do eutroncamen-
lo com a linha Ironco licaratn conclui-
dos, lendo sido mesmo coltocados
mais dc .0 kilometros dc trilhos adian-
Ic da grande ponte sobre o rio Paraná-
byba, que agora vem de dar passagem
á locomotiva.

Essa poule, eom _87m,5Õ de vão
total, é notável por ler um vao de
1*00 meiros, cuja supcfstriictura foi
montada dc um só lado. fará issp foi
necessária a construecão de uma torre
de 30m,85 de altura, c o relatório do
Eng. Emilio Schnoor a descreve com
Iodos os seus inlercssant.es deta-
lhes.' O assentamento dos trilhos prose-
gue com actividade, o até o fim do
anno poderemos entregar ao trafego
..dí. kilometros, pefíazendo com a ex-
tensão actual de 203 kilomelcos um
total de 537 kilometros.

Apezar das grandes dilTiculdadcs

O coronel Joaquim Pereira da Silvo,
agente da Coleria Eqdoral, cm Per-
nambuco, pagou hontem ao sr. Au-
gusto Vieira da Silva, sócio da firma
Silva ¦_: Penna, com negocio dc com

i

m

na extracção realisada no dia 35 do
corrente.

((.
'aceira»

Está simplesmente lindo o ultimo nu-
mero á'A Faceira, periódico illustrado
de culto ;i mulher.

Traz niagnilicas pliótogravuras de gen-
lis senhoritas e um escolhido e precioso
texto.

VAPORES ESPERADOS
No _ia 30:

Antuérpia o esc'.-, cCãiiova».
Portos do norto, «íris»).
Portos do sul, «Júpiter».
Rio dn Prata, dPrliicinessa Maralilã».
Rio.da Prata; «IL l.mlrtio"
II bui-co c esc. (tKoniji F. Augusl»),
Portos do sul, sllapuca».

VAPORES A SAIR
No (lia 30 -.

Sova Vorl» o esc, «Tocantins».
Poílos Jc sul, «Posleirtí.o.
Ainurr.ii.-íio e esc, ntbiapãba»,
Bio da Prata, «Koni(í F, Augusta.
Pará e esc, «Mucury».
Gênova e esc, «Principessa Jlafalda».
I.iipiiiii c osc, «Uiguria», -t lis.
LòiilIitsccsc, -IL Laildio.

do o trecho dc 20 kilometros dc linha
na Serra do Urubu, já lendo os trilhos
atlingido o alto da Serra, na cota
995m,00, local conhecido por fales-
lina, e o seu assentamento prosegue,
estando, a esla hora, concluídos os
primeiros 200 kilometros de linha, que
se tornarão, em tempo opporluno,
tambem propriedade da União.

Na linha tronco, adiante do kilome-
Iro 200, íjá se acham concluídos mais
100 kilomelros, além desse ponto e do
entroncamento do trecho que vem de
Araguarv, em direcção a Goyaz.

Os trabalhos de construecão do ra-
mal de Uberaba tiveram grande pro-
gresso, c já se acham cOncluidps para
serem entregues ao trafego 30 kilome-
tros, e mais'80 com a plataforma pre-
parada, para receber trilhos.

Nesse ramal as obras foram atacadas'
não só de Uberaba para Àraxáo desla
para a primeira, como de Araxá a São
Pedro de Alcântara. Por esse, ledo já se
poderão lambem enviar actualmeiite
os trilhos c materiaes para a coiislru-

1 cção.
I 

' 
Nestas condições, espera a Commis-

são que, dentro dc curto praso, poderá'ver concluída toda a sua rede, objecto
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Peitoral de Angico Pelotense
Nio lisa om lodo o ai.un.lo mctaitalo mais óffins conlra tossostj rpsfrlndos. iifluon-ri, coqueluche oncli lo ,1c., o i:BUOttA - 11. AN GICO

oniolliír loltoral do mundo. Kiibricn-so nn Kio Grando .Io Sol, Vondo-so om iodas as plianiiacias, drogarias; o*»do.co ' 
^' ..1l''"'l ™',;,>

Püdir scninw o vnrdadolro PEITORAL UE ANGICO PELOTENSE;. Os vidros sSo grandes, o provo & baralo o o lomoülo nílQ fuiiioiua o 11.10 sp
.. ' .  -i l„,ili..1.1 „_ .!„ '...n .1 An f..n .ilT.ki tn

o PKITOUU OE ANGICO PELOTENSE, vurdideiro especifico conlra a tuberculoso nos primoiros

oslraga. Nflo tem resguardo nem dielsi. L' um xaropo quasi preto,grilos. E'

muilo denso. Hogòuãr òY xaropes cl.iros como ilesliiuidos dc nnglcò o ilo sen cfloito

irnhriéíi- DROGARIA FDIARDO C SROüEÍRA, Pelotas. Depósitos xo Itio: DROGARIA ,1. M. PAClIliCO, SILVA ClÒMlíS k C, AUAI',10 KRKITAS „ fi., RODOLPHO HESS.,

di^NA^ ílAitÜKL _ C, BRAULIO _ C, TKNUllK _ UL CAMILLIS, KlllliLIltKI... & fi., LAVKS _ HIIIKIUO ele. Em Sanlos :

CUMI'A.NIIIA KANTIST.VÚH DI10GAS.

X-Jrrx único vidro
rCura obfd n! òoim um hò vidro

Peitoral cio Antiico Pelotense
«Tr ti.* noniiiíoos dn Silvia Pinlo -lia poucos illiis ínpllquol o vosso milagroso nroparado PKITOIIAI. 1)1.

ANGICO PI'IOTKJKÍ:!;'ami |»n'iX meu, cujo eslado ò_„in «nave, O pnroco Incrfvol, quo, com um ÚNICO

gjjjSffljgJSml-vmimm j. üfAim*.
Um oulro nfto menos ^«"Ç»Í^,ÍÊ^^nrn

;«__• í5l«f.".Hta do üfflrnwr-líio iíliò latlo eu coiiio humi I Ml lilio tomos folio usa. ala. hl O (Al. Dl AM.IGO

:°i;0T15NSE pn"a!ar,;luHu piímScütlüo Domingo iW Silva Piui.a, o sempre loii.os colli.do inagnllico rosul-T
Pi:
t:',loSli..|...is«lu.*..oii!ic.;o 

líio iimravlllioso preparado, nao rocolo consti.¦ -. 1

'"'"Ti,'' 
to'd& expontânea Intòinaçji»o uso áf{jfjá«j{gjg5?

Ilo v. s. nllonto, iimlgoo croatlo.—J. i.onoi.i uu iaiiuuua
s. Gnbriol, 20 ali' inalo do 1808;

mis lenho nullo uill remédio
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do (lecrelo 11. 7.502, dc "211 de selem-
liro dc l'.IU!l,.

n Ireclio, que tinha sialo müdificadq
dc accordo rom a.Municipalidade dcrhe-
ralia c com a Companhia Mogyana., já
eslá concluído.

0 Irafègo do trecho de Eoruiiga cou-
liiííia a augmenlar, nao correspon-
dc/ido ainda ao que n Companhia es-
pera, pois, como sabeis, não se pode
mudar, depromplo,a clientela do com-
inorciõ.

São as melhores as relações da Com-
panhia com as autoridades federaes e
osláclóacs, assim como com os seus
banqueiros.

O nosso engenli,ciro-chol'c c o pes-
soai da Companhia merecem louvores
pela dedicarão com quc desempenha-
ram o serviço.

Outros esclarecimentos, srs. ãccio-
nislas, vos serão preslados pela dire-
cloria, si assim enlenderdes pedir.

Rio dc Janeiro, lü dc setembro dc!
•1'.)!_.

Pela Companhia E. dc

Bexiga, Rins, Próstata, Ureíhra
A UliOrOUiMlNA ÒhAtSULADÁ dc C.iiroiii 6 uni precioso diurelico c nntisoplicò dns

rins da bóirtim dn urollinl c dns Inlchilnósi Uissolvo o sicido urico o os uralni; 1'or asso
í cilsa eniiireaiuli* sompre com Miz resullado n.as cyslilcs, nyolilosj noplarilos, (ijisln-ncpliii-
les, urelliriles eluoniciis, iiillaíiisia.ilò da prosliilii, catliarro da L.ixíüsi, lyplio abdominal; urcima,
dialliosc, uricai, liróasj tiilciilns, ele. . ,.

As npssoas .salões ou iií.u, quo lèni :a bosiga presuiçosa o enja urina se dccninpòe ra-
ciliíienlo devido A rcloiwílo, encoiitrani ns. UBoFOUMlNA dc GIFFOM um verdadeiro Eb-
PECIFIGO :pórniio ella nflo sal facilila c augniçnla a U1UUESE, como désiiííedn á llIv.NlljA
c a UIUNA òvilando a fcrmcníacilo ala^slsa e a iufeca.ão do organismo pelos produetos ales-
ssa dccramjiosiiüõi Numerosos iiltnsljidqs dos mais nolsivcis clinicos prnvani a susa ofliwdii.
Vido si liullss apus iicompaiilia enda fi-iico. ;' ¦-.;-:• _'¦'. .

Enconlra-sc n;'f bois drogarias e pliarmacias desla capital c dos Eslartos e no

DepoMto. Drogariíi Francisco Giffoni &. C.
run Primeiro cie Março, 17-Rio de Janeiro

.y,0:000*> 2 prédios de negócio em 8:000» 1 prédio novo a II. Caxamby
freni.e a Ei do Meyer rendendo  com 2 quartos, 2 salas jardim clç.
•¦OOjaOOí). | Alpm destes tem outros de 5:000$

20:00.0$ 1 horn prédio de cpnstruc- a 20:000$ em diversas localidades,
eão solida junio a lii do Meyer. 'assim como empresta dinheiro sobre

85:000$ I horn prealio em contro de hypothecas a juros de 8 oi0 a 12 0|°;
terreno bem árbÇ»ri_íído'_iuiilo a E. do | trata-se na rua do Carmo 00 — 1° an-
Meyer. I dar escriptorio u. 1.

R. M. S. P.
Tho Royal M il Steam Paoket Company Tlie Pacifiu 8toini NavigaUon Company

mala real mS^^.^^Í^WM^^
AMA/.ON.
OilCOMA.

9 do oululiro
Ilido

Alll.AN/\..
AI1AC.WAYA.

i (Io Ollllllsl'0.
10 dc uulul.ro

l B>? 

«?¦I á CA AL FEDERAL

-jpya**- — José Ferreira Sdnijiàió, ali-
rector.

PARECKIÍ DO CONSELHO FISCAL
O Conselho. Fiscal da Companhia

Estrada de Ferro dc Oóyaz" lendo ex-
amiiiado.. Belidãmcule, as contas pre-
slixtlás pêia directoria, inclusive Iodos
os actos de sua geslão. praticados nó
periodo a que se refere o respectivo
relatório* e, havendo verificado a ex-
áclidão^as verbas do balanço, i-ue
eslão comprovadas |ior documentos
G de accordo com a eseriptiirarão da

^-Companhia, opina <pic as dilas coiilas
e os ãlludidos actos merecem plena ap-
provarão da Assembléa Coral.

Ilio de Janeiro, -2í de sclçriihro de¦lil.12.—João /•'. Darccllos. — UpaUlino
do Amoral Filho,

Amortizni;ào das
Obrigações

Saldos de coupons
a pagar

Obrigações sõrlcá-
das

Caução alaliirccloria
erro de iVciidíi da Linha. ..

(1:707^00(1

ÍÍ-.IJO 1*8.409

:0MI'AMII.\ Ht FEKitÒKSTII.VÜA
DK GOYAZ

|:.M,.\.M.(« KM ."11 Ulí DEZIi.MLUIU
mc 11.11*2

.l.aílVi)

Concessão, Uireilòs
c Privileuios  fO. 000:000^000

1I
Z

Linha em trafego
Despçxas Prel.iriima-
res

Iicspc7.as Prelimina-
ves do -.!• empres-
limo

Socicté Inlemacio-
liale de Vois V.
Cl de Travaux
Piihlics

ÈslÜdüs e Obras
abandonadas....

Acções em Canção.
Serviço dc Juros...
Juros garanlidos'...
Uàuquc Françaisc

jiour le Commer-
cc ei rindustre
c correnle

Sorteio d'e Obriga-
ções"iiynque Françaisc c
Fisco 

banque Françaisc,
c Coupons

Gaissc Gcnéralc dc
lleporls cl de Pe-
póls

Guise Gcuéralc dc
lieportsel de De
pois, cl coupons

Société (icnérale..
Almoxarilado
Custeio do Trafego
Diversas contas....

¦ Caixa do Trafego...' 
Banco dd llrazil...
Banco Consi rui: lor

liai lllTiZil
Representante cm

Paris c Caixa...
CrédilMobilicrFran-

cais, c coupons
Banque d'Auveí's..
Moveis e utensílios
,1. b.Pinièn.tel.Filho&.

(Santos,/
Fretes a arrecadar
Banque Fraiiçajse et

Ilalicnnc potir
VAmcriqucdu Snd

Custeio da Linha de
Araím.-irv

Société (nieriiatiòna-
le, a- Especial...

C ove ruo llnizi.loiro
• Ca mor li zação

do ádianlamenlo..
Governo Brazileiro

C. caução  .
Govej'uo l.'.ra'ileii"-

C/desconto pela lur-
insi de pagamento

Société' Internationale-- C/súb-empreitada
Ministério da Fazenda
Minislerio da Cuerra
Caixa

Pass,
Capital (5G.G58 ac-

ções de 500 fraii-
cos)

Obrigações
Juros para receber

i;.ir)!:|-!-„y.Hr2

Imposto dc transito
Dr. Joaquim Ma-

chado dc Mello,
c.supp. ao trafego

SyinlicalO Halo Bra-
silien

Lucros e Perdas..
Pessoal do Trafego
Pessoal da Cdii-

slrucçãò
Estrada de Ferro

Üesle de Minas..
Estrada de Ferro

Oeslc de Minas,
e trafego mu Ino

Estrada de Ferro
Central do Bra-
zil, c trafego tri-
plice

Juros de Obrigações
Governo Brasileiro
Governo Brasileiro,

c coiisirucçãò...
Crédi l Mohillier

Français, çln. •"'<
Eslado de Minas Ge-

raes, • c impostos
c requisições —

Luiz "Sclinòpr
Brazilianische Ban-

k fur lieulsch-
land............

Bcnda dá Linha de
Araguary

Obrigações Aniòrti-
zadas

ia
* 2 o"T-í í»"3 má

8:'8.l.íí.00ü _ ^ 3
Í7G:50D$000 :,*S>C3 P

:'aã52l7õ7s;3SS g %
I78S560 S S

! r\.

l:tV_8$9S0
• 6.

ct
¦/.

I s^

? 3.«"
1

companhia de Loterias Mcionaes do 'Brazil

_XTBACCÕKS PÜBLÍCAS SOB A FISCALI-
Z\ÇAO DO GOYEBNO FEDEBAL, A\S -2 1|_ E AOS SABBADOS A'S 8 HORA-, SantOS

Càbinesído luxo com tela, as ^^^m^^^m^^^^^;.
¦hoiro, etc., o cõihárolèsi com unia, duas ou ties camas, l.l^iaplio sem no
Marconi cm todos òs paquetes. ._,...,-.,„;,

u i'A(jui'_r.O PAQUETE

_.•_• __g

Coiiinisindanlo A. I'. l'i\
t'spi'1-sido da Europa 110 dia ü do outubro, salih-á

para

A* RUA VISCONDE DE ITABOI1A1IY N. 45

—Por— P^-fi 5,400- «ç

— SABBADO, 6 DE 0.UTUBR0•ooosooo --Por -
-f.síoo

¦22:002*5,000

.•)/i.:378§008:
ÍO-OH^ÕOO;

Acabaram-se
as pomadas

17"'•lllil' OÍ3 ÜNGÜENTOS E SABÕES MEDICINAES" -^ ! QUE SaO VELHAS E ANACIIRONIGAS
! FORMULAS QUE NÃO ESTaO MAIS A

l:l'_Ü$*305L ALTURA DOS TEMPOS MODERNOS
I ALEM DE SEREM COMPOSTOS DE GOR-

DURAS RANÇOSAS E POTASSA IRRI-

;):51,,iuul TANTE E CÁUSTICA.

USAE
— do DR. EDUARDO FRANÇA -
Adoptada na Europa e uo Hospital

de Marinha
Remédio sem gordura. Cura effi-

_t_ 0k an:/. das moléstias da
I pelle, feridas, émpigótis
J friéiras; suor dos pís* assadurafs, nianclaas, ti-

IS:;ÍS7$800;í)eposiUl'iosno 
Brilxi,:| 

f 
"bmt^af

' AR/YUJO FREITAS .f C. _*5* S0'lon'hoas.
i Rua dos Ourives 114

1:21288701 E Sjl° PEÜR0
_k09$9Ô0

l'ü:924$l*3-4
708:8'l-3|742

rl.r»;JO:0.'«K*>noO!
I -PREÇO:-

7.__'.):75ü$p70' 3*>ooo-

Sexla-ícira, 11 dc oululuo tle 1912, Sexta-ícira
'S 3 _ ;-AS DA TARúE

Í5r_í í- > <i rcíjn. ü-ia JL .oteria
24,2 — 1*

_¦ prêmio 100:000§0OO
2* prêmio 10©sOOO$000

3'" preaxiio 10O:O0O$000
<_¦ prêmio lOO:OOO$OO0

por 25s500 em trigesimo, premiando as cente-
nas dos quatro prêmios.

Os pedidos do billiétès do interior devem ser acompanhados de mais 500
rói3 para o porledo Correio e dirigidos aos agentes geraes NAZARETH & C-
i-í—RUA DO OUVIDOR Caixa 817—Tf:!;;T."LusvcI".

Montevidéo e
Buenos-Aires

J.'|iois da indispensável dçiiioiM.

Passagem dc > classe, nara MOTKVIDF/U o
IIUKN0S-A1I1K.S, lTSiriO, incluindo o iuiposlo.

LâNZA
Coinníándãjitb .1. 1'opo

Esperado df lilienoi Aires c esc, no ilin *2 ale
iuitiilii-u, sairsí paru
Killliii,

rcvssiiisibiifo,
Ifli- leira,,

J_m1>osi.

Çlici-bonrg- c
Moiitbníiiptou

nu rnesiiio ilisi, ao meio dia.

Os passageiros de 3* classe para a Europa, lèm vinlio do mesa o condtic-
cão gratuita para bordo. . . ...

O émbáíque do pu^agoiros de 3' classe é no Cáes dos Mineiros, as J Uoias.
As (Jiieõiiiinendás-o amostras serão recebidas neste escriptorio, íitea-ebpua

-YiagcnsSdoa<IUo dc Janeiro a Nova York em 23 dias, via Gherboürgo ou Sou-

¦ A Cómpáriüia emilte bilhetes de passagens para Nova York, em qúáiquerdojj
seus paquetes cm correspondência com os das companhias «Wlntc Star», «American
Line*. e .«Ciinard Line». , ... ¦„.„„.„,

O pagamento das passagens notadas para a Europa devera ser feito inta.gi ai-
mente ató um mev. antes da saida do vapor, depois desse dia nao serão mais respei-
tadas as encõrrirneridas: . . . , •-_,

Para cargas trata-se com o corrector sr. I*. de Sampaio, no escriptorio da com-
panhia, e para passagens e mais informações, com Ií. JL,. llarrison, representante, Ja
e 55 Avenida llio Branco, 53 e 55.

etc.

Na Europa
-CARLOS ERBA -MILÃO

7.IS'..'l-2'»S7ÜO
500:000$000

_tõ:í377**->170

.8tí 1:3^0*5.713
João T. Suores [ii-esideniò Anlonio

-.!.'!.r.!.M',a.>S(J-l I „••,; j,. j/,,,./,,,,/, ,./„./'. ,/„ CoUtltH

700: í30$y821 -..¦-
2'.õ:UÒÜ»Ò"Õ0

VENDEM-SE %

llio do Jniieii'0,
CHI.

_'J:828S50.0

32.7(i2::j;i.7S58i
dc div.eniliro de

CORREIO I1NDSCADOR

k.HKl.S/l/ kjs-4.

OUVIDOS, nr.rii, garganta, vias urinarias ope-
tações — !)r Peckoll. ruis da Qiiitsiiula n. 159, da

s segnmtcs
proprieda-

.'SiiuO (jes pelas iiisignilicaiilc? quantias:-:
Li:OÜ0^ 2 prédios juntos, .:om 3

quartos, 2 salas jardim clr,., na R. Im-
perial.

450:000*5» imporlanle prédio na Ave-
nida Central.

3:000**) 1 prédio em ceuti-o dc ler-
reno quc mede 1:1X60 a 11. Borggsi

30:000*{« 1 bom prédio e bom tor-
reuo a lt. Imperial.

50:000$ 1 grupo de prédios dando
boa renda na E. do Meyer.

16:000"> 1 prédio de _ pavimentes
em centro de bom terreno a R. Ho-

0

t Çaraq-s franceza %
| ç_^ _# _W_ «_¦__  ll
% mvtrVâVR9*nwth'.JK:vr, •?i>-_^Ti*_L'w^a*«~'^*«'««^^

.1

e nono.

Officinas completas para concertos de automóveis

Exposição de a_ioaj_oveis para vender
Acccilaín-se carros para guardar, a preços módicos. For-

necem-se pneumaíicós, peças e sobrccel.lenles.oleo, estopa, etc,ele.
LNSTALL.\ÇÒES tLECTMCAS, FORÇA E LUZ

— Concertam~se motores electricos e dynamos —

Escriptorio e sala de exposição

320, PRAIA DE BOTAFOGO 320
G_Sl_G- E OFFICIKfAS

Travessa cia Lagoa, 44 (Botafogo)
ITelepliorie *>(>Ç> - «Sul

EIODEJANJ-IRO «M

GONORRHEA
*ÍÚmÚÍÚÍLÚLm^lmÜ

-tf GORA RADICAL EM SETE DIAS POR MAIS ANTIGAS OU REBELDES
Ji QUE SEJAM GOM A

4
•»*BI3 niecçao e as cápsulas unrmaj

— DE-

MEDEIROS GOMES
CATARRHÓ DA BEXIGA, CYSTITE, DLENORRHAGIAS AOODAS

rrt-

. ct

Ê

~__jH Curam-so radicalmente com o uso do pi

| Licor de Alcatrão Composto |
Z\ — DE Ll~

MEDEIROS GOMES
I_ A ' VENDA EM TODAS AS BOAS PHARMACIAS E DROGARIAS
"ji E NO DEPOSITO GERAL, PHARMACIA NOSSA SENHORA AUXILIADORA

RUA OA ALFÂNDEGA 213
-H
+í Preço d;i injecçapi frasco . 2$50O Dúzia 24$000

. OSOOO Dúzia 60$000

. 6$000 Dúzia 60$000
(CUIDADO COM AS IMITAÇÕES GROSSEIRAS)

r ______... „.,. M

13 Preço das Cápsulas Gitrinas, frasco
~*J Prego do Licor de Alcatrão Composto, frasco.

-í-3

| Rua cia Alfândega 213 e Avenida Passos 86 j£

li:/.!)/O7JS00O Dr<- AUGUSTO 1ÍY01N0 Opi-iv.dor. Con-'¦> :!. llcsidenciss

a-J.vlMJ

íssii.-íí

:.s.í>./.) 1

sullorio, Alfan(li!(!.i n. I_, dss -l
I Flamengo 70.

Ml. LUIZ KIUNCO AdTOgatlo - Ilua do Ho-
z,irio n. 150, d.as II nn meio dia c t'sas si âs 5 horas
da larde.

UU. f'IMRfi'1'n »t. MK 1,1,0— Medico, Cor.-
su!t;s d.iss i ás i. in r.s... ¦'.(!> Ourives 5, per!
c:ina da I h»rii<:>cisa Wi-rnrr.!»

ANNUNCIOS
«3 1 A?» WUAH 91À.WIH ip:o_,m_33fijm 1>*«0 SKCÜI.O» «7 5

:l;-};;:bít;)ü
I il7*n585

r.:.:7-2lSí)í;i
7'a-_()-20$íõO

.Í)_7:í_0*í.7rl0 ¦ , ,...,.,
-'.•klSSMUil'tlcs l)p,:,s ¦ilslollllu'!inl(;í! fl«iaiiltas

VENDEM-SE ;:^!Z
. :!-i_0$6'_8' -15:000^ prédios qno rciulcin' lSOíj/cpnVplfttíin.içntc novds a I!. Wen-

i l ¦'.» 17SS_S cesl:'io.
00.'OÜO:ü> imporlanle palacete novo

_:407**>'27'7 em ccnlro do lerréno próximo a Had-
dock Lobo.

r-.SOpiüSS 05:000*}. I imporlanle avenida na
I:I308$I01 \\, transversal a lladdock Lobo reu-
£.::Í62$90.0 dendo 1-350»;

.' 17:000.> I boa caãa lia K. Amélia
2,0:o:13$8d0-Uòiii Ij t|utii'los o salas, varanda o jar-1 'Q3Õs#050 (iim cboin qüíritàl.

4:000.> 1 prédio com .'.! quarlos-, 2
salas, com terreno que mede 11X00, a

7li7'3>8.S- rna Gallilen.
AIimii destes lem outros de f>:000$

_!):yÜ0S0Ú0já _0:0()Ü*s. em diversas lonilidades.
assirii coiiin eiiiprosla dinheiro sobre

i7G_.29$2.39 hypbtheeas a juros de 8 "/,. a -\i % ;
trata-se na rna do Carmo 00 — '1° an-
dar escriptorio n. 1.

73rí;:348§'180

.ji3b'.i7.ÍS-2S7 BILHETES BRANCOS

630:lòis|79à

|>»s lutc-ias <*crarí* grundes

Hèsgatados poi' fabhui.de novos billfe-
. ,--n'Vfi'i<íarin;-l'-es grátis. E, quando préraládos; pagos.i,í.ilJ;.-i.il>'J'.«.i sem desconto algum, cm toclosos prêmios

(ISSBílO sujeitos r.o (lcscnntn ala lei.
:17vif'0 llcmessa ile qualquer pealitln (mosmo

> ¦¦irntain imi nt, hillietel, om carln rp.Kistratln pei..i:'"''l;!>""'Ula.ir.-i.'.. Preço ngnril '.iitraa tíiiaai
•-  (som aiigmnntn)'Í2.70_:147.v*!58''i. Peçam explieactles a l?. iVLVDl S (',.,

i n.fi ilo lloi-pieio, canto dn rua .lu Quitan
sdu (casa hová), on rua dn Assbíhblén, 00

(casa antiga), grátis o impressas, pelo
Correio,

N. b.— Esla lirma c a mais antiga em
IO;000:OOU$0.00 negocio ri., loterias, e só t:n estas vanta-
8'.J9Sil71i5.G0g__ nos bilhetes que vende

_Ü_0CÕÍ0CO| casas;
in uuas i

•-- Oh! li?, ile iicar-líie bem a libre azul do conde xk.;.§
Montgarin (Pag. OTSj --jW- .-*k

para ver o bons ouvidos pan escutar. Acompanhara n conde pnrà toda
parle. e. i'õproseíifaúüõ complelamciile o seu papel, lar-se-á ami-o dns
creadòs dc todas as casas, em que \lotilg|i;ili seja recebido. Saberá
assim pelos creados o que delle pensam os palrões.

Qõmprpbpndo fignrn a imporlaneia rio empreíjo, replicou Des
Gra-.Hr..

Ali ! eu nunca duvidei da sua intelligencia, meu amigo.
Quando enlrarei cm funeções '.'

Depois de lim momento dc reflexão, i). Josó Basco respondeu :
----Appareça amanhã ás qualro boras eni casa do conde Jlonl-

ga ri n. Irei lá cspcral-o e apresenlal-o-ei ao conde como sendo um
creado modelo.

XVIII
Jose' Basco e o seu discípulo

0 falso conde dc Rogas não era homem que perdesse tenipo. Em
menos de tres dias achava-se complelamente inslallado no pequeno
palacete da rua de Astorg, com grande surpreza dos velhos creados d°
conde dc Monlgarin, quc nunca liiiham ouvido falar em casa naquelle
primo, rpie chegava agora dc Hespanha.

Depois do quc sei e do que lenho visto, dizia o velho creado
Francisco a sua mulher, esle primo do senhor conde nào chega já mui-
to a tempo de ohslar a que elle sc arrumo completamente;

Oxalá o senhor conde passe agora a ser mais cordato e razoa-
vel, respondeu a velha eveada suspirando.

Oh ! o priiiio ha de evitar que elle coinmclla mais loucuras. O
senhor conde já não c o mesmo homem.

O sr. conde de Rogas dc certo exigiu que elle mudasse de vida, e
como é um homem dc experiência e de ar severo, soube impôr-se feliz-
mente.

Julgas quc o sr. de Rogas será muilo rico '.'
A julgar pelas apparencias, deve ter muitos milhões de fortuna .

Agora já aqui náo falia dinheiro. O sr. conde comprou um coupe e um"
phaeton, e Ires soberbos cavados, assim como lemos'agora um cocheiro
o um escudeiro. Além disto já ha oito dias que os credores nos larga-
ram aporia. Isto prova que o sr, de Rogas poz a sua bolsa á dispo-
sição do sr. conde, o qüe o sr. conde pagou as suas dividas.

Ah ! agora estão passados os dias máos.
Gomo se ve, li. José Risco linha sabido inspirava mais completa o

inteira confiança aos lieis servidores do conde de Monlgarin, confiança
(jue egualmente mcuiira nos credores deste ultimo.

Insinuaiíte como era. e conhecendo admiravelmcnte a arle de men-
tir, tinha conseguido facilmente seduzil-os com bellas promessas. Além
disto nus quarenta mil fraiicos bem dislribüidos linhnm feilo desde logo
suspender todos os procedimentos judiciaes,


