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. ata envolvimento de suas relações econômicas e

EY\\ f \ (§ 
sociaes como resto do mundo.»

*¦* * Tí- ¦**¦ ^^ Pelos exemplos da Colômbia e de Ve-
nezuela sabemos o qne significam as pa-
lavras deste continente acima transcnptas.
«Este continente» quer dizer todas as
Américas possíveis, do ponto do vista da
politica dos petroleiros sábios, donos do

numero de dreadnoughts e ca-
mia

nominor
leo...

A conhecida .«Agencia lianas» transmit-
tia e o Jornal do Commercio publicou ha
dins o seguinte suggestivo tf legramma" de

New York : — «A desistência do syndi-
cato Pearson ús concessões petrolíferas na
Colômbia é considerada como um triumfo
dn diplomacia norte-americana, sabendo-se
(jíte. o governo dc Washington exerceu
TODA A POSSÍVEL PRESSXO SODI\E O PAI\-
LAMENTO COLOMBIANO 20ara " rejeição do

projecto de lei que legalisava essa conces-
s«o.»(J. do Commercio, 28 de nov).

Lôram com attenção ? O governo de
Washington exerceu toda possivel -pre»-
são sobre o Congresso da Republica da
Colômbia para forçal-o a regeitar deter-
minado projecto de lei.

Chama-se a isso num triumfo da diplo-
m-icia Catnericana».

De modo que, segundo esse modelo,
.diplomacia» confunde-se cora o processo
tradicional dos salteadores que texercem
toda possivel pressão sobre o viandante

para forçal-o a ficar de accordo com os
ditos... diptomatasi.

nuo especie de apressão» teria sido
essa qne o governo de Washington ever-
ceu sobre o Parlamento de Bogotá 1

Seja como fòr, ameaça de bombardeio
c desembarque de tropas ou intervenção
do suborno pelo talmiglity Dollan,o cer-
to é que nesse passo ficou annullada a
independência sul-americana.

So os mais dignos e enérgicos patri-
otras da Colômbia, revoltando-se contra
a prepotência yankee.pegarem em armas
levantando-se contra os governantes pu-
silanimes ou prevaricadores, claro fica-
rá qae a guerra civil tora sido ateiada por
essds triumfos da diplomacia de Washin-
glon.

Se vencerem os amigos de Uncle-Sam,
a victoria terá sido da tlegalidadct. Se
triumfar a reacção contra o despotismo in-
vasor, o novo governo será apontado pelo
Norte-Americano como tusurpadon.

Aproximem-se desses factos as palavras
farisaicas do presidente Woodrow Wil-
son acerca das suas -intenções sobre o Me-
xico, convulsionado pelo jornalismo mer-
cenário a serviço do capitalista yankee.

«O.f propósitos dos Estados Unidos, disse
o presidente Wilson em resposta a nume-
rosas perguntas que lhe foram dirigidas
sobre as suas intenções acerca do Mexi-
co, («Jornal do Commercio» de 26 de no-
vembro flndoj—os tioropositos» dos Esta-
dos 1'nidos com relação ao México tem uni-
cae exclusivamente por flm garantir a paz
e a ordem na America Central, impediu-
do que a a forma democrática seja ahi in-
terrompida ou abandonada».

Façamos uma pequena pausa para com-
parar as palavras do presidente com os
aclos da sua diplomacia, n8o já na Ame-
rica Central, mas na America do Sul.

Para tímpeâir que a forma democrática
fosse interrompida ou abandonada na Re-
publica da Colômbia, os Estados Unidos
da Norte America, revelando os tseus pro-
positos», eas nintenções* do presidente
Wilson exerceram, diz a Agencia Havas,
toda a possivel pressão sobre o Parlamento
dc Bogotá em bem dos interesses petroli •
feros.

B assim garantio-se «a paz e a ordem»,
segundo o conceito petrolífero, na irre-
quieta Republica latina e t.impediu-se> uma
lamentável «interrupção» da... fobmà de-
moceiatica» Ficam os sul-americanos sa-
bondo qual seja o conceito de «forma de-
mocrática» que faz o doutrinador da .IVeto
Frcedow, ora na presidência dos Estados
Unidos.

Continuam as declaraçSes t-nUsur-
]iações como a do general Huerta ameaçam
sobretudo a paz eo progresso; tendem a
supprimir a lei-.,.

Paremos neste ponto, na analyse das
declarações do presidento Woodrow Wil-
son. Já vimos o que ó que elle entende
por ilei:—lei, mas lei do vt.rdade, a ge-
nuina, 6 essa que a victoriosa diploma-
cia americana acaba de expremer do seio
do Parlamento Colombiano, submisso, e
obediente ú força, manifestada pelo dele-
gíido de Washington sob a forma de pres.
são, a máxima possivel eceercida sobre os
legisladores.

maior
nhões.

. tüelaçõcs econômicas»— tambem nãp po
demos ignorar o que sejam, pelo exem-
pio das concessões de privilégios para
exploração do petróleo na Colômbia, no
México e quando convier em outros lo
gares deste continente, nos quaes logares
funecionam Parlamentos e Congressos
quo devem experimentar a possivel jires-
são do governo de Washington, em bem
dos supremos ideaes da industria petro-
lifera ou das farinhas americanas.

Leia-se mais esta informação transmit-
tida de Washington pelo correspondente
do .Jornal do Commercio»:

«O secretario da Marinha, sr. Daniels,
no relatório que enviou ao Congresso,
lembra a necessidade de ser o governo
autorizado a adquirir alguns poços e refl-
narias de petróleo aflm de crear uma si-
tuação independente á Mari1 ha (america-
na já se vê ) no que concerne ao prin-
cipal combustível do futuro.» Segundo a opi-
nião do sr. Daniels, a Marinha de guerra
americana consumirá dentro de pouco
tempo cento e vinte milhões de galões
de petróleo por anno !

Approxime-se desses dadoi o seguinte
telegramma de New York, em VI de no-
vembro findo : uTeltigramma recebido de
Tumpico, no México, annuncia que as tro
pas revolucionarias-ameac.ini 'destruir os
reservatórios de petróleo ali cvislentcs.»

Quando, a pretexto de defender as
pessoas eo3 bens dos estrangeiros domi-
ciliados no Rio d^ Janeiro, pretenderam
os representante diplomáticos de certas
p tencias, desconhecendo a nossa sobe-
rania, desembarcar destucamentos de for-
ças navaes para garantir'a ordem, a alti-
va resposta que lhes deu o imperterrito
Floriano fixou no coração dos brasilei-
ros o programma para a vida e para a
morte, unico,' o supremo pivgramma que
lhes póde alicerçar indestructWel na im-
mortalidade dos heróes a independência
e a intangível dignidade da pátria.

Mais do que nunca é precisa que os
brasileiros se familiarisem com a terrivel
noção technica que a fata i !a ie nos im-
põe resumida na replica formi lavei : —Á
bala 1 que o Marechal de Ferro nos le-
gou como um brado de alerta e opportuna
advertência sabia e salutar.

NOVIDADES
E' bem divertido acharem os represen-

tantes dos salvadores do Ceará e Pernam-
buco que é grande offensa ás instituições
ameaçal-os com bayonetas.

Um delles perdeu de t«l modo a linha
que pt rguntou hontem na Camara a um
collega se talava como deputado ou como
militar.

Queria o illustre representante da na-
ção saber se aquillo era corpo legislativo
ou quartel. a

Não sabemos que resposta teve, mes-
mo porque a pergunta e a resposta pou-
co vôm ao caso.

O que importa no momento é aponas
consignar que as bayonetas, os canhões
e outros apetrechos de guerra estão ago-
ra a perturbar aquelles mesmos que tan-
to abusaram de taes elementos de con-
vicção e de suffragio popular.

ria geral Mario Gomes Rego e Annibal
de Novaes Pereira.

Confereneiaram hoje cüm presidente
da Republica' os sh»:' ministro da
Guerra, Justiça, Fazenda, Relações Ex-
teriores, senador Pinheiro Machado,
prefeito do Districto feederal, deputados
Fonseca Hermes e João Simplício.

mm i *m i '1 ' ;' ' ¦

O marechal Hermes, presidente da
Republica subirá hoje, á . tarde,; para
Petropolis, devendo descer amanhã,
pela manhã. Sr

0 ministro da Faam la resolveu per-
mittir que João Augtisto Tavares, ex-
inspector agricola do Ministério da Ag-i
cultura, recolha ao Thesouro por meio
de guia, as importâncias correspon-
dentes ás suas contribuições para o
montepio dos mezes de Oulubro e De-
zembro do corrente anno.

Cabe aqui magnificamente a chapa, com
que se realçam as excellencias da crea-
ção, quando põe um dia depois do outro.

As bayonetas eram hontem a soberania
nacional a regenerar os costumes repu-
blicanos por toda a parte, principalmente
em Pernambuco e no Ceará.

A soberania ne-ses dois Estados mani-
festa-se por diversa maneira : reside no
clamor civico, na alma indignada dos po-
vos, que se dispõem a derramar a ultima
gotta de sangue em favor dos srs. Franco
Rabello e Dantas Barreto.

E ficará com as idáas escaldadas quem
so dispuzer a tomar muito ao pé da let-
tra i s telegrammas bombásticos e enthu-
siasmados,que de lá transmittem para uso
do lliode Janeiro.

-HBM-

Quem os armou que desarme.
Nâ-j podemos ser favoráveis ao vicia-

mento do exercito nessas tricas de poli-
ticagem.

Ninguém póde applaudir.
Mas não deixa de ser divertido o que

actualmente se passi.
Aguentem-se, poi', no balanço... que

o que faz rir, faz chorar.

PINTO» DA «OCEA ~ Es-
criptorio de advogado, rua Primeiro dt
Março 13. E' encontrado diariamente

O marechal presidente sobe hnje
para Petropolis no'trem das 3 e 50 da
tarde, descendo amanhã pelo comboio
das 7 e 35, para presidir o despacho
collectivo.

A. J. Barbosa Lima.

FáGTOS & NOTAS
0 TEMPO

TEMPERATURA NO ¦DiriClO D'tO SÉCULO»

A's fl horas .
Ao moio dia

20
23.2

^Pfa-
O sr. Nilo sempre na fi-

ta.

Publicamos hoje nas 2- e 3* paginas,
além das nossas secções diárias e abun-,
dante noticiário:

«Dr. Damásio de Albuquerque Diniz»,
noticia das missas hoje celebradas em suf-
fragio de sua alma;

Foi annullado o concurso de segun-
da entrância, ultimamente effectuado
na administração dos Correios do Esta-
do do Pará.

Andou pela cidade a cor-
rer, mais que uma bicycleta, e a dizer a
todo o mundo:

—Vou defender o credito da Baixada!
E lá se ia a correr, com a rabona a

inflar de vento e enthusiasmo.
O tempo corria, a votação se fazia.
Quando o Nilo chegou no Senado, não

podia mais falar.
Mas que solemne fiteiro I

A guerra
jogo

0«ltader»
e os orçamentos

0 programma dfi economias abra-
çado espalhafatosamente pelo governo
deu em conseqüência a comedia es-
perada. Abandonado em meio pelo
próprio marechal, que solicitou no or-
çamento da Guerra uu augmeato de
sete mil contos," jà hontem o sr Fon-
seca Hermes mostrou qual é o novo
rumo...

Irmão do presidente, leader do pen-
samento do P. R. C, o partido crea-
ao para apoiar incondicionalmente o
governo, foi s. ex. quem deu o ex-
êmplo, approvando, contra o parecer
da commissão de Finanças, o augmento
le cento e dois contos na verba
objectos de expediente para a policia.

Tão censurável ;foi o procedimento
do leader. dizendo ficar ao lado do
relator, quando este affirmava e re-
petia que o ministro abrira mão desses
augmentos, que osr. Homero Baptis-
ta, cuja attitude, ó insuspeita o cuja
intransigência éf digna de elogios
aparteou ,

— «NÃO HA SERIEDADE NENHUMA
NISSO».

Esse grito de Indignação justificada
causou como era de esperar espanto
em toda a Gamara. 0 conceito que
goza o sr. Homero, a sua norma de
condueta, o raodffpor>que sempre se
pronuncia, lâu triTcrtsÒ Oaquelle pur
que então se manifestava, despertou,
como era naturaj, admiração.

E' que a Camfra estava agindo sem
saber como e porque, em meio da
maior balburdia, guiada pela vontade
de seu leader.

Felizmente uma providencial falta
de numero e o esgotamento de hora
fez o sr. Sabino Barroso levantar a
sessão, ficando a Camara de deliberar
hoje sobre o assumpto.

Esperemos, pois, pela attitude do
leader, para sabermos si s. ex. pres
tigia a commissão de Finanças, como
tem teito até agora, ou se s. ex. está
com a nova doutrina, a doutrina das
concessões, advogada pelos membros
da celebre uonfederação das ban-
cadast. .,;

buidor para a agencia dos Correios
de Jaguarão, no Estado do Rio Grande
do Sul, com a diária de 2$500.

Pelo ministro da Fazendo foram ap-
provadas as designações feitas por
Celestino Guimarães e Felippe Mascueci,
respectivamente collectores federaes
em Iudaiatuba e Redemcção, Estado
de S. Paulo, de João Ribeiro Fiúza o
Neheiuias Lopes Vigueira para seus
agentes auxiliares,

Deputado
Irineu

Machado
Realiza amanhã o Club Civil Brazi-

leiro em sua séde social, ás 8 horas
da noite, uma reunião de associados,
à qual comparecerão tambem amigos
e correligionários do deputado cir.
Irineu Machado, afim de resolver sobre
as manifestações pelo regresso daquelle
politico.

Presidirá á reunião o dr. Pinto da
Rocha.

OS COLLEGAS í('n m
Vn.-SS
&S

PLATINOS
A CHEGADA AO BIO

-A-s manifestações
*& os festejos 'Hl

0 ministro da Fazenda ãpprovou os
planos organisados pela Sociedade Mu-
tua de Seguros e pecúlios «A Equato-
rial» com séde em Belém, Estado do
Pará, e com que vae encetar as suas
operações..

O dr. Pimenta de Mello tem o seu
consultório á rua dos Oumes 5, por
cima da Pharmacia Werneck, onde dá
consultas médicas das 1 às 4.

. Foram nomeados Francisco Bruno e
Augusto Basilio Moreira para os loga-
res de eatafetas enlre a administração
dos Correios do Estado de S. Paulo e
Estrado de Ferro Central do Brasil.

0 casamento
do marechal

Um requerimento

y£\ Corre o boato de que o
sr. Pedro de Toledo nSo
terá a satisfação de ir oc-

cupar a legação do Quirinal, em Roma.
A cousa nao deve passar de boato.
Mas se tal suecedesse seria lógico, ifio

porque o governo o tivesse desmoralisa-
do mandando sustar o pagamento de avi-

sos por elle Armado, ao deixar o ministé-

rio, mas porque delle nao mais preci-
sam.

O governo tem agora o Glycerio, para

que lhe serve o Toledo 1...

Joguem na Loteria da CAN DELA-
RIA depois de amanhã. 15:000$, só
5 000 bilhetes. Av. Rio Branco, 59.

Espalhou-se, Das rodas do jogo, lo-
go que o sr. Edwiges saiu da policia,
que a cidade voltaria aos beüos tem-
pos do sr. Távora, franqueando o no-
vo chefe as bancas de tavolágem por
toda parte.

Os advogados da jogatina chegaram
o seu desplante a aconselhar aos clubs
que restabelecessem as mesas de bac-
carat, bancas de roletas etc, porque
a polícia não se envolveria mais com o
jogo- . .

Estes factos chegaram ao conheci-
mento do dr. Valladares e s. ex. de-
terminou aos seus auxiliares que pro-
sigam com rigor na campanha, não per-
mitlindo o jogo em parte alguma.

Para dar cumprimento a esta ordem,
o 3- delegado auxiliar percorreu a noi-
te passada vários clubs, entre elles os
da rua do Passeio, nada encontran-
do.

A campanha, como se vê, não ces-
sou e proseguirà sem tréguas.

Esta é pelo menos, a vontade do
chefe de policia.

AS FINANÇAS

Estiveram hoje, no palácio do Cat-
tete os srs. senadores: Ferreira Chaves
e Gabriel Salgado; deputados: Bento
Borges, Eloy de Souza. Lourenço de
Sá, Souza e Silva, Aurélio Amorim,
Márcolino Barreto e dr. Armênio Jou-
vin.

Pela Directoria de Despeza Publica
foi concedido hoje, á Delegacia Fiscal
do Thesouro; Dacional em Londres, o
credito de 122:622*000, ouro, para
pagamento di. nossa prestação de cons-
tiucção do monitor Javary.

Estiveram hoje no palácio, conferên-
ciando com o marechal presidente, o
senador Pinheiro Machado e o depu-
tado Fonseca Hermes.

-. i ¦— m< * mi

EXPOSIÇÃO DE BUENOS AIRES
EM 1910

0 conhecido medicamento brazileiro
a LUGOÜ.INA, do dr. Eduardo
França, foi premiado com medalha de
ouro na Exposição Internacional
Buenos Aires em 1910.

Ao juiz üe paz d« Petropolis foi di-
rígido, para a designação do dia e hò-
ra do casamento do marechal Hermes
da Fonseca com mlle. Nair de Teffé, o
seguinte requerimento, que passamos a

publicar ipsis verbis'\ .
fDr. juiz de paz.
0 marechal Hermes Rodrigues da

Fonseca e mlle. Nair de Teffé achan-
do-se habilitados a contrahirem ma-
trimonio requerem a v. ex. que se di-

gueis a designar dia e hora para o
mesmo».

0 vice-almirante Gustavo Garnier
visitou hoje a Ilha do Boqueirão e o
dique fluetuante onde se acha em re-
paros o couraçado Minas Geraes.

.—J.—-i m i am ¦•. ,.

Foi indeferido pelo Ministro da Fa-
zenda o requerimento de Napoleão
Fernandes de Souza Villa pedindo
para vender nesta capital bilhetes da
loteria de S. Paulo.

HUI E ALFINETES

O Lutetia, que era hontem esperado
pela manhã mas que, por atrazo, só
chegou á tarde, trouxe a seu bordo, em
companhia dos jornalistas brazileiros
que for.im a passeio a Montevidéo e
Buenos-Aires, os representantes da im-
prensa daquellas duas capitães.

A visita dos jornalistas argentinos e
uruguayos era esperada com satisfação
entre nós, não só pela oceasião que nos
proporcionava de retribuir as múltiplas
gentilezas recebidas pelos collegas pa-
tricios naquellas duas republicas do
Prata, como ainda pela approximação
de amizade entre os povos visinhos.

As provas de sympathia que a ta-
prensa, o governo e o povo & Argen-
tina e do Uruguay dispensaram aos seus
hospedes foram extraordinárias exigindo
egual retribuição.

A' uma hora da tarde transpoz o Lu-
letia a barr?. indo logo ao seu encon-
tro o hiate lenente Rosa, que condusia
a commissão de jornalistas cariocas que
ia receber os collegas platinos.

Ao passar aquella embarcação, que
comboiou o Luteiia até o cáes da
praça Mauá. próximo ao vapor,..sau-
dações enthusiasticas foram trocadas
entre os illuslres viajantes e a com-
mis:-ãode recepção.

Só ás 4 horas da tarde teve logar o
desembarque, sob acclamações e outras
demonstrações de cordialidade entre os
representantes da imprensa carioca e
os da platina.

Grande era o numero de pessoas que
aguardavam o desembarque dos nos-
sos hospedes no cáes da praça Mauá,
entre cs quaes notava-se o general
Bento Ribeiro, prefeito do Districto Fe-
deral; dr. Gregório da Fonseca, seu
ajudaute de ordens, os ministros da
Argentina o do Uruguay, grande nu-
mèrò dò Jornalistas e outras pessoas
gradas.

Do cáes Mauá, em automóveis, diri-
giram-se os nossos hospedes, acompa-
nhados de muitas pessoas, até á Asso-
ciação de Imprensa, onde, ao cham-
pagne, foram saudados pelo presidente
dr. Belizario de Souza.

Respondeu á esta saudação o jorna-lista argentino Souza Reilly.
Depois de ligeiro descanso, tomaram

de novo os automóveis, fazendo uma
rápida visita a vários pontos da ci-
dade.

Após este passeio, recolheram-se os
nossos hospedes aos hotéis em que es-
tão hospedados.

A' noite voltaram os jornalistas por-tenos e uruguayos á Associação de Im-
prensa, de onde sairam em visita aos
jornaes matutinos, sendo em cada re-
dacção recebidos festivamente, trocan-
do-se saudações e servindo-se cham-
pagne.

O dia de hoje foi destinado á visita
ás obras do porto, pela manhã, e á
tarde, visita aos ministros do Iuterior e
Exterior, ao prefeito, ao presidente do
Conselho Municipal. A' noite assistirão
a um espectaculo de gala.

São estes os illustres confrades, que
ora nos honram com a sua visita: Leon
Lenain, director de «tReforma Finan-
ceira», e director de «La Argentina»;
Henri Papillaud, director-chefe do
dCourier de la Plata»; Juan José de
Soiza Reilly, rodactor e propiietario
de «Fray Mocho»; José M. Lapido,
administrador de «La Tribuna Popu-
lar»; Francisco J. Villamild. de «La
Nacion»; Carlos Schaefer Gallo, de
«Caras y Careias»; Vicente A. Salaver-
rl. da redacção de «La Razon»; «El
Siglo» e «El Telégrafo Marítimo», de
Montevidéo; Nicólas Barros, de «La
Razon»; Fraucisco Merlini, da «Ultima
Hora»; Ernesto Mangudo, director da
«Tribuna», de Buenos Aires; Dr. Carlos
Lagos, advogado, da redacção de «La
Capital», de Rosário de Santa Fó; Al-
varo Melian Lafinur, director da Biblio-
theca Popular do Municipio eda ro-
dacção de «La Manana»; Julian Noguei-
ra, de «El Dia», de Montevidéo; Dr.
Julio Hansen, da redacção de «La Ar-
gentina»; Edo Facio Hébequer, de «La
Nacion»; Armando Tombeur, Hóctor
Villagran Bustamante e Juan Carlos
Garay, advogado da Sud Atlantique.

PAULISTAS &\

de

üm diadema...
empacado

Do nosso correspondente:
S. PÃulo^ 2 Parece ter ficado of-

flciaimente resolvido que este anno o
Congresso não votará nenhum au-

ksslm, no conceito yankee, lei fica sen- gmento de vencimentos, attendendo-
Ca-cprcssão da vontade de legislado- J se ás condições financeiras do Es-

tado.
ado

tes sob pressão,
E' portanlo, intenção dos Estados Uni-

dos desacreditar e destruir todos os casos
de semelhantes usurpações, continua o su-
cce.tsor de Taft, A intenção de Woodrow
Wilson é... garantira ordem, não só no
México, como tambem cm qualquer ou-
tho loyar deste continente, o que asségu-
rara a paz na America e o constante des-

Ao ministério da Viação foram re-,
mettidas, para o competente registro
no Tribunal de Contas, as copias dos
contractos celebrados com os srs. Edu-
ardo Lorena e Ramiro Costu & Fi-
lho para fornecimento de material à
directoria geral dos Correios.

Os deputados, cujos no
mes figuraram na lista dos
que abandonaram o recin-

to da Camara, durante as votaçSes, anda-
ram a papaguear desculpas, justificando
a falta.

O mal, porém, estava feito e nao houve
desoulpas que bastassem.

O caso ô que a Camara votou até ús
5 e 10, isto é, atô á hora do encerramen-
to de seus trabalhos.' Ha muito que n8o
suecedia isso 1

SABAO ARISTOLINO, para a barba.

Pelo director geral dos Correios fo-
ram mandados á inspecção de saude
os praticantes de 1 • classe da directo-

Confereneiaram hoje com o presi-
dente da Republica os ministros da
Guerra, da Justiça e da Fazenda e o
prefeito do Districto Federal.

Eleição
no Piauhy

Da Agencia Americana:
Therezina, 2.—Foi publicado o edital

convocando o eleitorado para proceder á
eleição de um deputado federal, na vaga
aberta pelo fallecimento do dr. Gayoso.
Essa eleição effectuar-se-ha no dia 20. do
corrente.

¦—¦ I

0 director geral dos Correios mau
dou admittir mais um estafeta distri-

Os jornalistas argentinos vão ser obse"
quiados pelo sr. Lauro Muller com um
lindíssimo garden-party nas Furnas. •

Ora, até que emfim o nosso chanceller
quer fizer alguma coisa, mostrando que
ttudo nos une,nadanos separa» de s. ex,

O dr. Paulo de Frontin pretende emho-
menagem aos jornalistas argentinos mos-
trar uos nossos confrades o quanto é su-
perior a Central.

O desastre em homenagem aos nossos
confrades será levado a effeito com con-
seqnencias até agora ainda não apre-
cisdâs*

E' o ciou .dos festejos, que s. ex. pre-
para...

*
—Que sorte tiveram os jornalistas ar-

gentinos.-1
—O marechal esti em Petropolis..>

Si o Sabino quizesse completar a me-
dida de publicação dos nomes, mandaria
acompanhar os deputados, que fogem á
votação e publicar o togar em que pas-
sam a tarde e a noite.

Que escândalo nao seria 1

&

Conhecido joalheiro desta capital,
prevendo naturalmente que brindes e
presentes seriam offerecidòs à exma.
noiva do marechal, mandou preparar
um lindíssimo diadema, uma obra pri-
ma de ourevisaria, de pedras e lavores
finíssimos.

Dizem os entendidos que o precioso
objecto de arte excede em concepção e
arte ao que foi offerecido á esposa de
d. Manoel por um grupo de capitalistas
seus admiradores.

Succede, porém, que o casamento se
está a apprcximar e o diadema, com
todo o deslumbramento, não encon-
trou ainda bolsa bastante generosa,
que o ache digno da corbeille da futu-
ra Mme. Presidenta.

0 mez é de dezembro, mez de ba-
lanços, de suspensão de subsidio, a
época é de crise e de demissões.

Mas não haverá então por ahi al-
gumas sobras para ser adquirido o
bello presente ?

Nunca esperaram os joalheiros que
fossem victima? de tão funda dece-
pção e que vissem chegar o dia 8, sem
vender a preciosa obra d'arte.

Nào é de crer que a miséria por
ahi seja tão grande.

Faltam ainda seis dias.
Em seis dias poz o sr. Frontin agua

nesta cidade e não é muito que em
seis dias se compre um diadema.

foram negadas pelos próprios inimigos
do regimen monarchico, tendo mesmo
grandes distineções em todo o mundo
civilisado.

A data de hoje não póde passar es-
quecida mesmo pelos republicanos.

WÊy

Ka Camara:
Que tristeza I.. •

-71
Entramos no ultimo mez,).i

Ah menino 1 Se continuas com tuas
travessuras, publico-te o nomel

Nâo admira que se fal» novamente no
João Cândido.

Estão estourando as verbas, veio ver
que barulho ó este.

D. Pedro

m

A ephemeride de hoje marca a data
natallçla de J). Pedro de Alcântara, se-
Jühdo é ultimo Imperador do Bra-
zil.: As qualidades moraes e as virtudes
do venerando velho, que morreu pou-
co tempo depois tia exilado, nunca

Os deputados fluminen-
ses, bahianos e pernambu-
canos, ajudando hontem o

sr. Moreira da Rocha, do Ceará, gritara
contra o governo do marechal!

Já tardava, que essa gente dósse um ar
de sua graça.

A opposição até agora tem sido feita
pelos sss. Mauricio de Lacerda e Pedro
Moacyr.

Mas isso durará ? Quererão mesmo os
deputados fluminenses e pernambucanos
fazer opposição?

PARA A CUT1S, Sabão Aristollno

Entre Itacurussá e a respectiva esta-
ção da Estrada de Ferro Central do
Brasil, no Estado do Rio, foi creada
uma linha postil com serviço diário e
custeada por 365$000 annuaes. >'

¦¦¦¦ áW Ml- 

Foi exonerada d. Adelaide Assum-
pção Rego de agente do Correio de S.
João Marcos, no Estado do Rio, sendo
nomeado para substituil-a Bernardes
Loyalla.

«Jornal do
Commeroio»

A edição datarde do Jornal do Com-
mercio entrou hontem no quinto anno
de vida jornalística.

O decano dos jornaes desta capital,
alem da visita matutina ao publico, re«
solveu apparecer à tarde e então sur-
ípí um jornal leve, cheio de boas in-
formações, abundante em excellente
serviço telegraphico, procurando tra-
zer os leitores sempre a par dos mais
palpitantes successos de ultima hora.

Ao illustre confrade O Século envia
saudações, formulando votos de sem-
pre crescente prosperidade.
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t.

Collegio
Baptista

Realizou-se hontem a festa do encer-
ramento das aulas deste instituto.

A solemnidade teve logar no vasto
edificio da rua dr. Josò Hygino 332 e
começou ás 8 horas da noite.

Depois de aberto os trabalhos pelo
presidente do «Club Literário» foi exe-
cutado o seguinte programma :

Primeira parte
I—Hymno cantado por 22 alumnos

do Jardim da Infância.
II-M. Gottsckalk—Radieuse-Vh-

no á 4 mãos por dd. Sara e Lydia Pe-
res.

III-Pingos de Chuva- Poesia--?or
Theotonio Marsicano.

IV-I like little Pussy—Poesia -Por
Ondino da Silva.

F.R. Braungardl—Murmure des
Bois— Piano -Por d. Persida Pires.

VI — O narigão — Monólogo — Por
Eduardo Bahouth.

VII Garibaldi- Ballala -Piano á 4
mãos por dd. Emma Paranaguá e Ame-
lia Bahouth.

VIII—O medico—Comedia—Carlos
Silva, Cecy Duarte, Luiz Gonçalves e
Wadi Abuyaghi.

IX—C. Gomes—Sinfonia do Gua-
rany—kry : de Raffaele Puzone. Para
2 pianos á 8 mãos por dd. Lara,Lydia
Persida Peres e Mirocia Santos, sendo
depois, entregues os certificados de
exames aos alumnos do curso primário.

Segunda parte
I-V. Monti— En Famille — Valsa

Eara 
4 bandolins e piano, por dd. Sara,

ydia Peres, Rosa Miíian e Emma Pa-
ranaguà. *_ *_ Z

II Dr. J. Oiticica- Fíibub- O Gallo
e a Coruja- Por João Cabral.

III Olavo Bilac — A Avó— Mono-
logo D. Nellia Franklin.

IV-? Chopin Nocturno— Op. 37 pia-
no Por d. Lydia Peres.

V- Castro Alves O Livro e a Ame-
rica—Poesia por Annibal Moreira.

VI- Ressurreição de Tantalo—Poesia
por Orlando Villela.

VII -S. Rachmaninoff — Prelude —
Piano, por d. Sara Peres.

VIII - Comedia — Exame de Pan-
cracio- Por d. Livia Vianna, Brigido
Gripp e Jcão Ribeiro.

IX—Wagner- Marcha de Tanhau-
ser—Dois pianos a 4 mãos, por dd.
Emma Paranaguá e Sara Peres.

Esse programma muito agradou ao
auditório, provocando constantemente
prolongadas salvas de palmas. Em se-
guida o dr. J. W. Shepard fez a en-
trega dús diplomas aos alumnos e
alumnas dos cursos superioras.

Aos presenfes foram servidos doces,
sorvetes, etc, terminando a festa ás
11 horas da nolíe.

O director e o Cvirpo docente foram
cumprimentados peio suecesso dos re-
sultados colhidos durante o anno le-
ctivo.

Pinto da Silva e Valentim Pires de Oli-
veirá Filho.

— Os sócios que pretendam alistar-
se como eleitores e os eleitores do Dis-
tricto Federal que, tendo perdido seus
titulos queiram requerer 2* via, são at-
tendidos, diariamente, das 3 ás G ho-
ras da tarde, na rua do Hospicio n.
109 Ia andar, por um dos directores
do Centro.

Politica

Os mm cinemas
HOJE BOJE

Rei Ko KÓ, EPISÓDIOS BRI-
LUANTES, DH FINO HUMORISMO, PELO
IMPERADOR DO RISO, MR. PRINCE', A
sombra do morto, scena de
COMMOVENTES LANCES, EM 2 PARTES.
Paihé Jornal, ultimo numero;
SALIENTES ACOLNTBCIMENTOS MUNDIAES
SOBRE MODAS, SPURTS, ETC.

AVENIDA
HOJE BOJE

Os sinos da morte, poema
CAMPESTRE E HERÓICO. EM 3 EMOCIO-
nantes partes; As velhas ruas
árabes no Cairo Egypto,
BELLISSIMO FILM NATURAL; ConjU-
ração gorada, emocionante
drama; O casamento do Ju-
qulnha, delicada scena cômica.

cearense
Apoio ao

governo
Recebemos ò seguinte telegramma:
Barbalho,30-A Camara Municipal,

as classes commercial, agrieola, opera-
ria e industrial, o povo em geral de
Barbalbo t-legrapharam ao presidente
do Ceará, manifestando espontâneo e
decidido apoio ao seu justo, sábio,
progressista.enegico e humanitário go-
verno, assegurando-lhe absoluta soli-
dariedade em qualquer emergência.- -
Autonio Sampaio, Sampaio Filgueiras.
Antonio Correia, Sebastião Sampào e
Simeão Macedo.

Granja, 30 — A Camara Municipal
de Granja acompanha plenamente o
governo do coronel Franco Rabello, hy-
pothecando perft ita solidariedade con-
tra a situação que arbitrariamente aba-
lou seu fecundo governo. — Fortuna.
presidente; Barreto Oliveira. César
Passos, Marques Gouveia, Coelho.

Na Camara

portação de fazendas que não eram de
uso próprio, e sim para commercio.

Madame Julieta recorreu do acto do
inspector da Alfândega, e, por empe-
nhos, conseguiu que o ministro da Fa-
zenda mandasse restituir os direitos,
considerando as fazendas como deus5
particular.

Notas
Theatros

A recita de ji Brito- J. Brito,
autor da revista Politicopolis, faz hoj-»
a sua recita no theatro S. Pedro.

Se iá representada a revista, havendo
mais a Hora literária, a Hora da cari
catura e a Hora theatral.

do turf
nos dias
dade.

de corridas daquella socie-

Para disputar corridas no bippodro-
mo da Mooca, será enviado brevemen-
te para S. Paulo o cavallo Orvieto.

A directoria do Jockey Club, hontem
reunida para o julgamento da ultima
corrida, resolveu chamar à secretaria
os jockeys Domingo Suarez e German
Fernandez, o primeiro para dar expli-
cações por ter, na recta de chegada,
cortado a luz ao Goliath quando, no

mra e a «ora meairai. pareô Prado Fluminense, montava o
Na primeira, o Emílio de Menezes cava[lo iavejado. e o segundo para re-

dirá tres sonetos ínélitos de sua lavra. ceber afjm0estaçOes pelo modo barba-

Com o mesmo destino seguirá
vavelmente o cavallo Wandyck.

pro-

ODEON
BOJE

A porta fechada,
BOJE

0 Ctefo
Pari s

vlpflvp
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HOJE HOJE

Mãe, ou Sacrifício inu-
tll, TERCEIRO FILM, DA SERIE DA NO-
TAVEL ARTISTA BETTY NANSEN, FILM
D'ARTE N.99 EM % LONGOS ACTOS E
702 sorprehendent.es QUADROS. IN-
TENSO E COMMOVENTE DRAMA DA VIDA
SOCIAL-

INTENSI-
vo drama da vida social, interpre-
tado pela Bella Hesperia, em 3
longas partes; Vou fazer a
barba, engraçado film cômico;
Destino trágico, possante
drama; Indoslon Merldlo»
nal,FiLM documentário; Miúdo
e o manequim, esfuziate
COMEDIA INFANTIL.

Atheneu
Instructivo

Juvenil
Na séde desta novel aggremiação.rea-

lizou-se domingo ultimo, mais uma das
agradáveis reuniões, que ali se tèm
realizado.

A sessão foi aburta ás 6.30, fez-se a
chamada, em seguinda a leitura da
acta e a abertura do expediente.

0 sr. Fructuoso Dantas, orador offi-
ciai do Atheneu, apresentou ura reque-
rimento no qusl {índia fosse concedida
licença (por tempa indeterminado) e
exoneração do cargo de orador.

0 sr. Tito Silva apresentou uma
emenda ao requerimento do sr. Dan-
tas, dizendo que ello podia ausentar-se
mais não exonerar-se do cargo de ora-
dor, que com tanto brilho e compe-
tencia desenvolve; foi approvada a
emenda do sr. Tito.

Usou da palavra o sr. Dantas, que
se despediu dos seus collegas de Atbe-
neu, dizendo que elle partia para lon-
ge, mais levava comsigo as gratas re-
cordações das palestras ali rcaíizadas.

Foi uada a palavra ao palestrante
sr. Pedro Costa, que discorreu sobre
«A literaratura brazileira, desde as pri-
meiras eras.»

Fallaram ainda os srs. Osmany Silva,
que fallou sobrf Augusto Comle, Ri-
carrio Bomüeld e Tito Silva, que se
despediu do sr. Dantas que parte sab-
bado, em viagem de instrucção a bor-
do do Minas Geraes.

O sr. Mauricio de Lacerda tratou
hoje, na hora do expediente da sessão
de hoje da Camara, da politica do Cea
rá, atacando o projecto intervenção no
Ceará.

*
Está inscripto tambem, na hora do

expediente,o sr. Thomaz Cavalcanti.
4-

Esteve hoje reunida a commissão de
finanças.

O sr. Ribeiro Junqueira relatou as
u timas emendas do orçamento da Fa-
zenda.

Conferência

B<stú3 Tigre dirá versos alegres, e J
Brito dirá um provérbio rimado,

A de Caricatura será illustrada pelos
lápis de Calixto e Raul e a theatral
será preenchida por Abigail Maia e
Eduardo Vieira.

A graciosa actriz brasileira, obse-
quio*amente, em gentileza ao autor de
Politicopolis dirá os versos de J. Brito.
—As tuas mãos tão pequenas; Eduardo
Vieira dirá outro provérbio rimado.

Haverá depois «Canção Brazileira»
que é a musica brazileira para salão;
ha, na sua organização, versos de ra-
pazes brazileiros, musica de maestros
brazileiros e interpretes brazileiros.

A «Canção Br*zileira**. compõe-se
hoje do seguinte: O beijqjLp vinho
versos de Luiz Eimundo^Busica de
Luiz Moreira; Não ¦ ei... ver>os de
Raul Pederneiras, musica de Raul Mar-
tins; Canção do leijo e dos sentidos.
versos de B-stos Tigre, musica de José
Nunes; Recordações, letra e musica de
Luiz Moreira, e O Beijo, versos de J.
Brito, musica de ¦ hiquinha Gonzaga.

A recita será honrada com a pre-
sença dos jornalistas argentinos, che-
gados hontem pelo Lutecia.

J. Brito pnz tres frizís á disposição
da Associação de Imprensa.

literária

A Saúde da Mulher
munstr-uüs o suspensão

Para irrcgularidados

CENTRO REPUBLICANO
00 DISTRICTO FEDERAL

Realizou-se no dia 29 do mez passa-
do a sessão da assembléa dos sócios
do Centro para a eleição de um mem-
bro da commissão executiva, na vsga.
do tenente-coronel Moreira Guimarães,
que renunciou o seu iQgar de 1 • secre-
tario. , , .

Estiveram presentes sessenta e dois
sócios, tendo sido a reunião presidida
pelo dr. Felippe Aristides Caire, ser-
vindo como secretários o dr. João de
Almeida Maia e coronel Aprigio de
AraUJO. „ -r, , • , -.

Para á v3ga referida foi eleito, por
sessenta votos, o dr. Brenno dos San-
tos. ., ,. .— Foram conferidos diplomas de
sócios effectivos desta aggremiação po-
litica aos seguintes eleitores da fregue-
zia da Candelária:

Dr. Adel Barreto Pinto, Antonio Car-
los Madeira, Antonio José Chaves, Ar-
lindo Pereira Pinto de Mello, Adolpho
Castro Leal, Agostinho José Rodrigues
Torres, Arnaldo Josó Soares, dr. Ame-
rico Galvão Bueno, dr. Adherbal de
Carvalho, coronel Bernardo Pires Vel-
loso Sobrinho, dr. Carlos Cupertino do
Amaral, dr. Didimo Agapito Fernandes
da Veiga, Edmundo Dias Moura, tenen-
te Henrique da Costa Pereira Braga, dr.
Ibrahim Carneiro da Cruz Machado,
.'(osé Firmino de Abreu, José Willem-
i*ens, dr. José Anisio de Aguiar Cam-
*,*ello, José de Almeida Xavier, dr. José
tedro de Carvalho, Josó Ribeiro de
ÍSouza Basto» Netto, dr, João M. de
Figueiredo, dr. João Baptista de Ssüi-
:*alo Ferraz, capitão Jofto Washington
Soares Pinto, João de Souza Abalo, dr.
;oaíí*tfm Olympio Leite, Joanico de
\raujo Vianna, Juvenal Gomes Ribeiro,
Ir. LaudbÜno de OÜveira Freire, dr,

<:,uiz Pio Duarie Süva, Luiz LC?™ ->
í ueno. capitão Manoel Floriano Jüdice,
[ax FleiusB, Mario Cofllho da Süva, dr.
loemio da Silveira, Oz*>rio José do
lego Nunes, dr. Pedro Leão Velloso
ilho, Polybio AlTonso Alves, Rufino

Incêndio
Numa fabrica

de vidros
A' hora de entrar a nossa folha

para o prelo, manifestou-se incêndio
na fabrica de vidros da firma Esberard
êc Comp., á praia de S. Christovão.

Ha pouco tempo, houve nessa mes-
ma empreza um começo de incen-
dio.

Já se acham no local do sinistro o
Corpo de Bombeiros e uma força de

policia.
Na 2* edição, daremos noticia por-

menorisada de tudo que oceorrer rela.
tivamente ao sinistro,

No edifício do Jornal do Commer-
io realiza hoje, á noite, uma confe-

rencia sobre a bahia de Guanabara, o
nosso collega daquelle diário, major
joaquim Lacerda.

A confereacia será acompanha da com
projecções luminosas de vários e bel-
lissimos trechos de nossa bahia.

¦ -^ 
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TOSSE? Bromil tibóaèluche**?

FALLECIMENTOS
Falleceu hontem a innocente Elza,

de 3 annos de edade, interessante fi-
lhinha do sr. Annibal Vieira e da sra.
d. Carmen Carelli Vieira. »

O enterro realiza-se hoje, ás 5 horas
saindo o feretro da rua Chile n. 3 para
o cemiterio de S. João Baptista.

—Victima de pertinaz e insidiosa
moléstia, falleceu ante-hontem nesta
capital o sr. Raymundo Fernandes Coe-
lho, acreditado e intelligente commer-
ciante em Piedade de Ponte Nova, Mi-
nas, de onde era filho.

Raymundo Fernandes Coelho era
um modelar pae de familia, bello ca-
racter, amigo dedicado e sincero que
pelas suas excelsai e peregrinas quali-
dades de coração e caracter, se impu-
nha à sympathia e estima de todos
aquelles que o conheceram.

Sua morte foi geralmente sentida
não só na sua terra natal, onde dei-
xou dedicações sinceras, como tambem
no commercio desta capital.

Ao seu enterramento, entre outras
pudemos notar as seguintes pessoas:
Dr. Lindolpho de Almeida Campos, dr.
José Vieira Martins, dr. ' Josó Vieira
Brandão Filho, acadêmico Cimillo
Soares Filho por si e pelo dr. Camillo
Soares, prefeito de Caxambu; Franc<s-
co Martins Junior, Custodio José Fer-
reira, Luiz Barbeitos, Antonio Jeremias,
Affonso de Souza, por Freitas Dantas
& Campos, Manoel Araujo, Antonio
de Senna Madureira e José Ferreira.

—Falleceu hoje, repentinamente, vi-
ctimado, por uma syncope cardíaca, o
escrevente da Armada, Nestor de Bom-
suecesso, quando em serviço na Gon-
t-ibilidade da Marinha.

O seu corpo foi transportado em
padiola para o Necrotério do Hospital
Central da Marinha, na Ilha das Co-
bras.

Politica |
bahiana

O discurso
do deputado

Moreira
Guimarães

ROUQUIDÃO . i»ihms ? - Bromil

Tiro casual
José Alves dos Reis ó empregado da

padaria da rua Domingos Lopes n. 61,
em D. Clara.

Hoje, pela manhã, entrou na pada-
ria o Vbüi!a(*or ^cabulante^ Gaetano
Lieges, que offereceu a fto-í **m re"
volver.

Quando o padeiro experimentava a
arma, esta disparou, indo ferir Alves
dos Reis, gravemente, no peito.

O ferido recebeu curativos na Assis-
tencia e recolheu-se á Santa Casa da
Misericórdia.

A policia do 28* districto tomou co-
nhecimento do facto.

Os mendigos
A policia do 1 • districto prendeu ya-**•-*•«» mendigos no centro da cidade, in-

*;v-. ' '¦¦* chins de menor edade
clusive dois ... arajaB ^e q„esendo apprehendi-ias* ao "-"-\íi»
os mesmos se utilisam no exercício «..
mendicância. I

Do nosso correspondente:
BAHIA, 1 (retardado).-O dr. José

de Oliveira Campos, director da Biblio-
theca Publica.em carta dirigida hoje aó
jornal A larde, rebateu a argumen-
tação produzida pelo deputado Morei-
ra Guimarães, no discuro que profe-
riu na Camara.

0 articulista transcreveu o artigo 4*
da Constituição Federal, de onde se
vAi-ifica faltar competência ao Gongres-
so Nacional para originaríamente tra-
tar do assumpto.

Accrescenta o dr. Oliveira Campos
assistirem todo o|dirèito e toda a justi-
ça ao Estado da Bahia.

Os voluntários
da morte

Morreu na Santa Casa
Na 20* enfermaria da Santa Casa.

falleceu hoje uma mulher de cor par-
da, apparentando ter 40 annos de
edade.

A infeliz ali foi internada hontem
com guia do posto Central de Assis-
tencia, enveuenada porlysd.

O cadáver foi transportado para o
necrotério da Policia.

Augmento
de impostos

ro por que conduziu, no mesmo pareô,
o cavallo Amazon, applicaudo castigo
demasiado.

A directoria deliberou mais additar
ao Código de Corridas o seguinte ar-
tigo:

«142 bis—se um cavallo durante a
corrida afastar-se mais de um metro
da cerca interna, o cavallo que vier
atraz poderá passar pelo lado interior
sem que o primeiro possa de nenhuma
fórma estorval-o : assim como, na re-
cta de chegada, os animaes conserva-
rão até o poste do vencedor a mesm»
linha ou posição com que houverem
ahi entrado, snb pena de multa de..'.
100)000 a 200*000 ou suspensão por
um a seis mezes, conforme a grávida-
de da infracção.»

Independente de ser publicado nos
joroaes, a directoria vae mandar fazer
impressos avulsos, dessa resolução, os
quaes serão affixados no prado e dis-
tribuidos aos proprietários, jockeys e
tratadores.

O artigo 142 do Código estava assim
redigido :

« Art. 142 —¦ Si durante a carreira
um jockey fizer o seu animal esbar-
rar em outro, apertal-o, calçal-o, des-
garral-o, atravessarse-lhe na frente,
sem haver luz sufficiente, ou por qual-
quer meio embaraçar-lhe a carreira, é
punido com a suspensão até seis me-
zes, si assim procedeu com o fito de
ganhar o premio de victoria ; porém,
si com o unico intuito de perturbar a
carreira de um competidor, para, des-
sa forma proteger a de outro, embora
este tambem do seu patrão, a suspen-
são será elevada ao dobro.

Add.—Entende-se por luz sufficien-
te quando um animal tem sobre outro,
pelo menos, a vantagem de um corpo
de luz, isto é, quando existe entre
elles, pelo menos, um intervallo de
extensão equivalente ao comprimento
de um animal.

Paragrapho unico.-Ainda que um
facto delictuoso não tenha alterado o
resultado da carreira, não constitue es-
cusa attendivel.»

A commissão de corridas do Jockey
Club Paulistano organizou o seguinte
projecto de inscripção para as corri-
das de domingo próximo, no prado
Mooca :

Pareô Jockey Club -Premio 1:200*
- 1.609 metros Somnambula. 55 ki-
los; Botafogo, 55 ; Evohó I. 55 ; Pas
de Quatre, 53 ; Fileuse, 53 ; Campo-
neza, 52.

Pareô Emulação—Premio 1:000*000
—1.609 metros-Zigomar, 55 kilos;
Marauha, 55 ; Badge, 53 ; Candidato,
51 ; En Course, 51.

Pareô Imprensa -Premio 1:000*000
—1500 metros-Bority, 54 kil»s ;
Vlan, 54 ; Nelson. 54; Ermitage, 54 ;
Farrapo. 54 ; Radiator, 54; Semira-
mis, 52 ; Sorneite, 52.

Pareô Combinação Premio 1:000*
1.609 metros—Grand Duc, 54 ki-

I03 ; Lilian, 54 ; Ophelia. 54 ; Biniou.
53 ; Espadas, 53 ; Fez, 53 ; Vandea,
52 ; Yola. 51 ; Comete, 51.

Para Hippodromo Paulistano.—Pre-
mio 1.000*000-1609 metr. s Moltke,
55 kilos. Corambe, 54; Vou Ver, 53 ;
Üolman, 51; MorroAlto. 50; Nysa, 48.

Pareô Mixto. — Premio 800*000 —
1.500 metros—Liberdade, 55 kilos;
Roma, 55; Boum Boum 55; Bello.
55: Jouet, 55; Florete. 54 ; Nysa. 54,
Gyp, 53 ; Divette, 52 ; Golden Star, 50:
Samantana, 54.

Pareô Consolação — Premio 800*
— 1.500 metros — Ministro. 54 kilos;
Six Pence, 54 ; Bacchus. 54 ; Kioto,
54 ; Jeannette, 52; Fatma, 52 ; Evian,
50 ; Biscaia, 47.

Pareô Clássico dr. Raphael de Bar-
ros-Premio 3.000*000 - 1.800 me-
tros — Para animaes estrangeiros de
3 annos que tenham corrido ao me-
nos uma vez no Hippodromo Paulis-
tano. Confirmação de inscripções.

ma — Prêmios 400* e 50* — 1.350
metros — Morena, 7|8, por Sirlitus, 5*2
kilos, montado por Octavio, em 1* lo-
gar; Sabiá, em 2- ; poules 24*300 o
12*400 ; tempo 92 2|5 segundos.

Pareô 13 rie Maio — Prêmios 400i*
e 50* - 1007 metros — Madrigai1
15|16, por Judeu. 52 kilos, muntado
por Laudelino. em 1 • logar; Dina, em
2* ; poules 10*900 e 5*000 ; tempo
109 segundos. A saida foi dada em
condições desastradas.

Pareô 20 de Setembro — Prêmios:
500* e 60*.-1500 metros.—Discreto,
puro sangue oriental, por Império, 54
kilos, montado por Fuá, em V logar,
Acucena em 2*, poules 18*800 e
8$200 ; tempo 99 2|5 segundos.

Pareô 24 de Fevereiro— Prêmios-
450* e 60*. 2100 metros. - Bagé 8|4,
por Nicklauss, 46 kilos, montado porÁlvaro, em 1* logar; Orest em .••
poules 18*800 e 11*300; tempo 140 e
1*2 segundos.

Pareô Extra—Prêmios: 400$ e 50j>.
1350 metros.—Pegaso, 81|32, porDessaix 54 kilos, montado por Fuá,

emi* logar; Morena, em 2*; poules6*500 e 14*300; tempo, 92 segundos.
O movimento da casa de poules foi

de 22:705*000.

Um secretario
do Pará

VIAGEM
AO RIO

Matricaria
de F. Dutra

Unico remedio para dontição das
creanças. Comprar só de F. Dutra co-
mo garantia de legitima. Vende-se em
todas as pharmacias e drogarias.
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Fazendas
de contrabando

Direitos
restituidos

IVO PAR4'
Do nosso correspondente :
Belém, 30 (retardado). — Madame

Julieta Barros, estabelecida á praça da
Republica com «tatelieri de modas.
chagando da Europa teve de pagar á-*-¦» direitos de uma grande íjp»
Alfana*j-j«. — -—. v„ü. ^

Execução
suspensa

NO PARÁ
Do nosso correspondente:
Belém, 30 (retardado) — O gover-

nador do Estado acaba de suspender a
execução da lei votada pelo Congresso,
fixando os impostos de industrias e pro-
fissões e regulan !o a respectiva arre-
cadação.

O Congresso, no intuilo de elevar as
rendas, augmentou esses impo*tos quasi
tojos no dobro dss tabellas anteriores,
sem attender ás difficullades com que
lutim neste momento tolas as classes.

O acto do governo é digno de ap-
plausos, embora nâo tivesse sido elle
alheio ao que fez o Congresso.

O odioso gravame aos particulares,
aò commercio e às industrias fica assim
attribuido exclusivamente ao Congresso,
quando é certo que rom este colla-
borou na lei o executivo estadual.

A Saude da Mulher
Inommodos nteriooi.

Para bemorrhagiis

e morte
O bombeiro João da Cruz Azevedo,

praça do Corpo, de 30 annos, branco
residente no próprio quartel ao saltar
do electricto n. 2.625, linha Bispo,
conduetor Celestino Xavier, caiu sen-
do colhido pejas rodas que o mataram
instantaneamente.

0 seu cadáver foi removido para o
necrotério do Corpo de Bombeiro;-.

Apolicia do 12* tomou conheci-
mento|do farto,

1

O cavallo Goiíatb, depois de sua glo-
riosa carreira este anno, vae entrar em
descanso, não correndo mais na pre-
sente temporada.

Só depois que está correndo com as
cores do Stud GaLpin. o filho de My
Pet levantou em prêmios a somma de
17:600*.

A directoria do Derby Club, tendo a
principio resolvido encerrar hoje, ás
4 e 1|2 da tarde, a inscripção para a
corrida de domingo próximo, delibe-
rou m-tis tarde effectuar hontem o en-
cerramento, sendo disso dado conhe-
cimento á imprensa.que deu noticia da
transferencia.

Por motivo da mudança da data ou
por qualquer outra razão, poucos foram
os proprietários que hontem se apre-
sentaram para inscrever os seus pare-
lheiros.

A' vista disso a directoria resolveu
chamar nova inscripção para hoje, ás
mesmas horas, juntando as novas pro-
postas ás já recebidas.

E' provável que o programma fique
hoje organizado.

0 paquete Araguaya, em que era
esperado dí Europa ò conhecido im-
portador Henriqne Joppert. entrou em
nosso porto á 1 hora da tarde de hoie.

Vários amigos foram a bordo rece-
ber o estimado turfman.

Os animaes Jequitaia e Mogy-Guss-
sú, do Stud Alves & Bueno, seguiram
hontem á noite para S. Paulo.

O hábil jockey Domingos Ferreira,
acompanhado de sua familia, seguirá
hoje, ás 9 e 1|2 da noite, no trem-,de
luxo, para S. Paulo.

O Stud Benedicto Novaes, desta ca-
pitai, requisitou da directoria do Jockey
Club Paulistano nove boxes para os
seus pensionistas que estão a partir
para S. Paulo. •

Entre os animaes adquiridos pelo im-
portador Henrique Joppert, hoje espe-
rado da Europa pelo Araguaya,- vem
um para o turfman paulista José Gua-
themosim Nogueira.

0 Jockey Club esteve domingo com
a justiça no prado.

Convidados pelo presidente, o dr.
Aguiar Moreira, ali estiveram cedo os
drs. Muniz Barreto, ministro do Su-
premo Tribunal, e os juizes drs. Ata-
lilpho Nápoles de Paiva e Ellezer Ta--
vares.

Visitaram varias depfndenrtes do
hippodromo e tomaram parte no al-
moço que é de costume ser effectuado

D' O Commercio de São Paulo'.
«A criação paulista acaba de perder

um de seus mais valiosos elementos
com a morte do reproduetor Gallimoor,
que servia actualmente no "Haras Ro-
sario", de propriedade dos srs. Justo
Pereira e I mão, no municipio de Cam-
pinas.

Gallimoor nascido em Inglaterra, no
anno de 1904, por Sailor Lid e Castle-
batch, foi arrematado nos leilões de
Donraster pelo jockey Herbert Arnold.

0 filho de Sailor Lad. de formas mui-
to harmoniosas e de um temperamento
admirável pela sua docilid ide. reunia
ás qualidadfs do mais veloz "flyer" um
fôlego quo lhe permittia acommodar-
se aqualqner distancia; e foi assim que,
quer nos 1009 metros do-'Clássico Dr.
Pereira Passos", disputado a 4 de no-
vembro de 1900. no Prado Fluminense,
quer no^ 2100 metros do "Premio Ma-
jor Surkf w" realizado a 8 de setem-
bro de 1907, no mesmo hippodromo, o
excellente cavallo demonstrou as quali-
dades incontestáveis que lhe valeram
os ruidosos «ipplausos que recebeu do
publico turfista do Rio de Janeiro.

No archivo do reproduetor queacaba
de morrer em Catr pinas, figuram en-
tro outras as seguintes provas disputa
das na velha pista de S. Franciseo Xa-
vier:

Premio Imprensa, 1700mptros, 1:000*
Premio Ferreira Lage. 1609 metros

1:000* disputados em 1906. "Clássico
Prefeitura Municipal", 1609 metros
2:000*; Premio Heaume. 2000 metros
1:600*; Premio Rainha D. Amélia 1750
metros. 1:500*; "Clássico Primavera"
1700 metros 2 000*; e "Premio Deze-
seis de Julho", 1800 metros 1:300*
disputados em 1907. Premio Prado
Fluminense, 1700 metros, 1:500, dis-
putado em 1908.

A importância dos prêmios ganhos
em diversas collocições nohippodromo
do Jorkny Club Fluminense, pelo brio
so animal, attingiu á somma de
16*455*.»

Do nosso correspondente :
Porto Alegre, 30 (retardado). —"Eis 0 resultado das corridas hoje effe

ctuadas pela Sociedade Protectora do
Turf:

Parei Inicial Prêmios 400* e 50*--1.100 metros — Alvorada, purosangue argentina, por Avington, 57 ki
los, montada por Aristides em 1 • lo-
gar; Guadhal, em 2*; poules 6*500 e
5*000, lempo 76 segundos. A saMa
foi dfda em péssimas condições, fi.
cando parados Condesito e Percemina.

Pareô. 24 de Maio — Prêmios 400*
e 50* — 1.100 metros —- Hury, 3i4,
por.Sparíicus. 52 kilos, montada porÁlvaro, em 1 • logar; Rubra, em 2
ponles 19*400 e 17*400; tempo 75
segundos. A saida foi má, ficando parada Azagaia.

Pareô 3 de Maio -- Prêmios 400*
e 50* —1,350 metros—Orest, 13|16
por Independente, 54 kilos;' montado
por Fuá. em 1 • logar; Diplomata em2*; poules 18*100 e 166*800; tempo
91 1]2. r

Parei 6 de Janeiro — Primeira tur-
ma — 400* e 50* — 1.350 metros-
Alter Ego,3l4. por Nicklauss, 54 kilos,
montado por Laudelino, eni* logar *
Caborça em 2* ; poules 10*000 é8*800 ; tempo 93 4*5.
^VaTerPJl de Abril ~ Pr(-mio 400* e50*-ld50 metros — Dina. puro-san-
gue ingleza, por Melton 54 kilos. mon-toda por Fuá. em 1 • loga-; Omhú em2* ; poules 7*000 e 8&800 - tempo 92segundos :

Pareô 6 de Janeiro — Segunda tur-

Do nosso correspondente:
Belém, 30 (retardado). — Embarca

hoje para o Rio, a bordo do paqueteCeará, com sua familia, o dr. Emilio
Martins, secretario da fazenda do Es-
tado.

Ao que corre, vae elle commissiona-
do pelo governador, afim de tratar do
negócios financeiros deste Eitado.

'¦¦¦'¦¦ ¦ — 1 m

Dr. Severino
Vieira

Manifestação
na Bahia

Do nosso correspondente :
Bahia, 1. — Perante numerosa con-

corrência, realizou-se a manifestação
ao dr. Severino Vieira, promovida porseus amigos e correligionários.

Em nome dos manifestantes, falou o
dr. Antonio Medeiros Netto, respon-
dendo o dr. Severino Vieira, em elo-
quente oração.

Foram-lhe offerecidos vários mimos
de valor.

0 edificio do Diário da Bahia es-
tava todo engalanado com festões e
flores, tendo a fachada illuminada a
luz electrica.

A festa esteve animada.

Recebemos o seguinte telegramma:
Bahia, 1 - Teve logar hontem a

grande manifestação que os amigos
projectavam por oceasião do anniver-
sario do dr. Severino Vieira, chefe
do partido republicano da Bahia.

Grande massa popular enchia os
amplos salões do Diário da Bahia, na
praça Castro Alves, que lhe fica fron-
teira.

Proferiu o discurso official o dr.
Medeiros Netto, que fez a apologia dn
trabalho, saudando no manifestado o
maior combatente e o mais sincero re-
publicano.

0 homenageado agradeceu mais essa
prova de affecto dos seus abnegados
co-religionarios, incitando-os a conti-
nuarem a trabalhar pela verdade re-
publicana.

A manifestação teve brilho que ja-mais foi visto a um politico no ostra-
cismo. Saudações—A commissão.

Falta de
trabalho na

Ahemanha
Oitocentos a novecentos mil opera-

nos estão sem trabalho na Allemanha,
sendo que só em Berlim ha, da classe,
oitenta mil desoecupados.

Si a eãse quasi milhão de homens
que de momento nada produzem jun-tarmos outro milhão que vegeta nos
quartéis, veiemos que o «superávit» dt}
braços na Allemanha é espantoso.

A lavoura e a industria ailemã diá-
pensam o concurso de dois milhões dehomens, deixando-os sem trabalho sem
pao ou sem futuro, premidos nas ci-dades e nas proximidades dos centrost ibrts. á espera do acaso que lhes pro-porcione-uma oceupação.

E emquanto lá se dá isso. pondo emsônos embara;,os à administração pu-blica para conter nos limites da ordemessa massa de desoecupados, poderiam,aum eeva outros paizes encontrarcollocação rendosa e seguro futuro noarroteamento destas ferazes terras, naexploração destas ricas minas e-mattas
que estão a pedir braços o apenas bra-
ÇOS»

Ao militarismo allemão, porém, nãoconvém a disseminação dessa massa deenergia pelo globo, dessa «chair a ca-non» em que se apoia no continente,
prerenndo conserval-a necessitosa edesoecupada na pátria para a guerra,a vel-a prospera e feliz em terra ex-tranha, embora amiga.

Livros impressos
Recebemos a.üg-radeoemos :

da'Saa r^erwantistos' «""gão official
ií .T L,B° Esperantista :

rhr'i««CHdaíTe'' revl3ta d*t-,aris-a de Moços ;
Associação
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Terça-feira, 2 dé Dezembro de Í9i3

TELEGRAMMAS
Nacionaes

PARA»
BELÉM. Í10 (retardado).

Segue hoje para o Estado da Para-
hvba o arcebispo d. Sanlino Gouti-
Dh0 BAHIA

BAHIA, 1 (retardado)
Serão nomeados juizes de direito :

da comarca de Alagoinhas, o dr. Salva-
dor Pires Carvalho de Albuquerque, re-
sidente na capital da Republica ; das
comarcas de Valença, Porto Seguro e
Inhainbupe. respectivamente, os drs.
Ramiro Monteiro, R^rnardino Calmon e
Paulo Rodrigues Teixeira.

BAHIA, 1.
Será aqui recebido festivamente don

jeronymOi arcebispo da Rahia. espera-
ilo de regresso de Romi quarta-feira
próxima.

(Dos nossos correspondentes).

PARA
BELÉM, 2.

0 dr. Flexa Ribeiro iniciou hontem
a sua collaboração no Correio de Be-
km, publicando um artigo sobre o sr.
Raymundo Poincaré, presidente da Re-
publica Franceza, e as suas viagens.

BELÉM, 2.
Solemnizando o anniversario da li-

bertaçâo de Portugal, do jugo hespa-
nhol, em 1 de dezembro de 1640, o
cônsul portuguez, nesta capital, deu
uma recepção na sede do Consulado,
a qual compareceram as autoridades
estaduaes e federaes, os membros do
corpo consular estrangeiro, represen-
tantes da imprensa e de todas as ag-
gremiações republicanas portuguezas.
RIO GRANDE

DO NORTE
NATAL, 2.

Foi inaugurada ante-hontem. a expo-
sição dos trabalhos dos alumnos da
Escola de Aprendizes Artífices, reali-
zando-se na mesma oceasiâo a sessão
de encerramento das aulas.que foi pre-
sidida pelo dr. Alberto Maranhão, go-
vernador do Estado, orando o director
da Escola, dr. Sebastião Fernandes.

Os alumnos, militarizados.realizaram
uma passeata pelas principaes ruas
desta capital.

NATAL, 2.
O deputado Josó Augusto apresentou

ao Congresso Legislativo um projecto
autorisando o governo a auxiliar a
erecção da estatua do marechal Deo-
doro, no Rio de Janeiro.

PIAUHY
THEREZINA, 2.

Regressaram de Floriano, os srs.
Castro Cavalcante e Francisco Cor-
reia.

THEREZINA, 2.
Está completamento restabelecido da

doença que o reteve durante alguus
dias em casa o dr. Abdias Neves.

(Da Agencia Americana).

OS EaNGl-.XATES
O sr. Leite ilibe ro

Av persegui jãb

"smart"

ao pobre
No C nselho

O actual Cons íhò Municipal- pro-nuncicu-se honte* sobre a redacçâo
final do pr. j.*fit-: -ue o sr. Leite Ri-beiro, o legislador sniart, entendeu
por bem aposentar á consideração deseus pares...

Teremos assim si o prefeito sane-
cionar semelhante absurdo, a partirde 1' de j n«iro i-roximo, nova legis-
laçào para os engrSxiírlores;

Não podem os estabelecimentos com-
merciaes ceder suas portas a esses tra-
balhadores sem s^rem cumpridas taes
ou quaes exigencios quo a futilidade
do sr. Leite Ribeiro quiz e o Conselho
tambem.

No momento actual, em que o com-
mercio pequeno luta com difficuldades
extraordinárias, esüás providencias são
de provocar mais «io que protestos.O sr. Leite Ribeiro encaixou logo na
lei favores para a creação de estabele-
cjmenlos de engr. íxádorés, dando as-
sim mirgem ao i onopolio.

Espanta que é&quautÒ assim provi-denciasse em favor dos que podemmontar esses estabelecimentos para os
pobres, para os p*queios exigisse mil
e uma medidas que serão a extinc-
ção dos engraxados.

E' um novo mujopolio que esse le-
gíslador creou.

Pros»guiiemos na analyse do as-
sumpto.

Di
luta

Hoje. em frente á Alfândega, os car-
regadores M? noel Marques e Cândido
Jo. é de Oliv* ira. tiveram uma desa*
vença e acabaram em luta.

Os rondantes -ffectuüram a prisão
de ambos, apre^ otando-os ao 1 • dis-
tricto policial.

O Me^rcado
"¦¦ sts. V-* k-

As tendas dc hontem, para exportação, íoram or*
çadas eiu 5.249 saccas de café na bases de 81000
Sara 

o typo 7, lundu lecbadn Not. York eom
0| a 21 punti.s de baixa nu. opções e com 3|8 no

disponitvl.
0 mercado ibrin bn com pouco -Mè i Tenda

calmo, tondo regulado para cerca do 2,030 saccas
vendidas a base de 8"»000.

CUTÀÇoIS
Twè........,,-,..;....'.» 8|«0

. 7 . ,", ,..",,... 81000' > • ., 7»6"W
i .9... .-,- 7$200 .

0 governador
do Pará

MAIS UM VETO .
Do nosso correspondente :
Belém, 30 (retardado)— O governa"

dor do Estado acaba de vetar mai8
tres projectos votados pelo Congresso.

Com estes vão além de dez os pro-
jectos vetados pelo dr. Enéas Mar-
tins.

-¦— —-¦———¦*-m i m .— ...,.

Bebate falso
A policia no local

A' delegacia do 1* districto foi hoje
communicado estar lavrando incêndio
em uma casa bancaria da rua 1 * de
Março, por lá se dirigindo o commis-
sario de dia, que verificou a inverdade
do facto.

Uma chaminé de um predio proxi-
mo á pharmacia Giffoni desprendia
grossas nuvens de fumo, dando cau-
sa ao alarme, que chegou até a dele-
gacia.

Nada mais houve.

Vaii^p c^uma boae per-V C11 UC"3Cfeita machina
de impressão typographica Universal,
marca A, para desoecupar logar; rua
Rodrigo Silva n. 9.

O «Bicho» no cen-
tro da cidade

As autoridades policiaes do 1 * dis-
tricto effectuaram hoje a prisão dos se-
guintes bicheiros:

Evaristo Antonio Martins e José Go-
mes, este á rua 1* <1e Março 115, e
aquelle na Avenida Rio Branco 137.

Contra ambos foi lavrado o respecti-
vo flagrante.

H S*w
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WHITE STAR COMPANY

ALFAIATARIA INGLEZA
Importação directa

?pj*Mmm
50$, 60$
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Mém

Ternos de casemira ingleza
feitos sob medida

UNICO DEPOSITO EM TODO O BRASIL
DAS FABRICAS INGLEZAS
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Entre Ouvidor e Largo da Sé il ^H
CASA DE TRES PORTAS
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Dr. Damaso
de Albuquerque

Diniz

FESTAS

ULTIMA HORA
João Raymundo

da Camara Barreto
Sobrinho

*

Olympia* da Camara Coelho, Ma-
ria do Carmo Camara Coelho, An-
tonietta da C. Coelho Franco,
Christiano Augusto Franco, Marina
Franco, Francisco V. da Camara

Coelho e *I°a° da Camara Coelho,agrade-
cera aos parentes e amigos que velaram
e acompanharam os restos moitaes do
seu saudoso pae, avô e bisavó,e partici-
pam que mandam celebrar a missa de
7* dia na egreja do Sacramento (a Ave-
nida Passos), amanhã 3 do corrente ás
9 1*2.

Estrangeiros
ARGENTINA

BUENOS AIRES, 2.
Na sessão de quinta-feira próxima, o

Cougresso Nacional concederá a proro-
gação por sessenta dias, da licença, em
cujo gozo se aeba o sr. Saenz Pena,
presidente da Republica, para trata-
mento da sua saude.

BUENOS AIRES, 2
0 aviador Theodoro Fels declarou

ser absolutamente destituída de funda-
mento a noticia publicada por alguns
jornaes desta capital, de que o mesmo
aviador tentaria a travessia da Cordi-
Iheira dos Andes em aeroplano.

BUENOS AIRES, 2.
Coramunican de Rahia Rlanca queali chegou o almirante Saenz Valiente,

ministro da marinha, afim receber o
sr. Theodoro Roosevelt e acompanhai-
o na sua visita ao Porto Militar.

0 dr.Luiz Moreno telegraphou com-
municaodo a chegada a Bahuel-Huapi.
do sr. Theodoro Roosevelt, que se
mostra encantado com a excursão queacaba de fazer pela região dos lagos.

BUENOS AIRES, 2.
0 boletim sanitário da Assistência

Publica, relativo a semana finda, diz
que o estado sanitário em todo o mu-
nicípio de Buenos Aires è o mais sa-
tisfatorio possivel, não existindo epi-
demia'alguma,nem perigo de que venha
aapparecer.

BUENOS AIRES, 2.
Tolos os jornaes publicam telegram-

mas com noticias circumstaciadas sobre
a recepção dos jornalistas argentinos
ne.sa capital.

URUGUAV
MONTEVIDEO, 2.

Tem sido muito commentada em
todos círculos politicos desta capital
a derrota solTrida pelos socialistas nas
ultimas eleições.

BOLÍVIA
LA PAZ, 2.

Falleceu o presidente da SupremaCorte de Justiça, dr. Januário Sangui-
nes.

A noticia da sua morte causou ge-fal pezar.
CHILE

SANTIAGO, 2.
Consta que o ministro da Fazenda

Jem quasl concluído um projecto con-
tendo medidas para obter a estabiliza-
Çio do cambio internacional.

(Agencia Americana)

AQUECEDOR
WMAN1ANÊC

FERVE; 1 LITRO D'AGUA EM 1 MINUTO
Preço 6$000

DEPOSITA ."RIOS *
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Na egreja de São Francisco de
Paula foram rezadas hoje. ás 9 horas,
missas de sétimo dia em suffragio da
alma do dr. Damaso de Albuquerque
Diniz.

As cerimonias tiveram logar no al-
tar-mór e nos altares de N S. das Do-
res, N. S. da Conceição e no de São
Miguel.

Presentes achavam se muitos amigos
e parentes do morto, dentre os quaes
notámos os seguintes :

Paulo Rocha, d. Luiza Novaes, dr.
Oliveira Coelho, Affonso Martins, Joa-
quim Jardim, Alfredo Fonseca, J. Lei-
te Fonseca, dr. Gustavo Aguiar e Cas-
tro e senhora, viuva Varella, major
Clementino Guimarães, por si e por sua
filha, José Nillseuseus, dr. Francisco
Lobo. Francisco Góes por si e familia,
dr. Celso Guimarães, dr. Jo.è Âgosti-
nho dos Reis, dr. Sebastião Mascare-
nhas, d. Esther Duque Estrada, Álvaro
Duque E4rada, dr. Josè Rabello e se-
nhora, Alfredo Russel, Teixeira Bastos,
Álvaro N. Filho, Manoel Bastos Gomes
e familia. dr. Pereira Faustiao, dr.
José Guimaiães Filho. Octavio Wer-
neck, Leonardo S-mpaio. senador Ber-
nardino Monteiro. Antonio Diniz, Da-
rio Gonçalves, Pedro Tçixeira Soares.
Rego Barros, dr. Catta Preta, Alberto
Ferreira, Arthur DuartePinto efami-,
lia, dr. Alberto de Sá. tenente Augusto
de Mello, Alfredo Monteiro, aspirante
Gualter Urello Braga e, Theodosio
Chermont, pelo dr. Bricio Filho.

A POLICIA
Está de serviço hoje na Repartição

Central de Policia o 1* delegado auxi-
liar.

— O chefe de policia resolveu dar as
suas audiências publicas todas as segun-
das e sextas-feiras, a partir de 1 hora
da tarde.

Nos outros dias da semana, s. ex. só
attenderá aos negócios concernentes á
administração policial.

Passa hoje a data natalicia do depu-
tado federal João Yespucio.

Passa hoje a data natalicia do sr.
Antonio Rodrigues Pereira, estimado
negociante desta praça, que por esse
motivo tem sido muito felicitado pelos
seus numerosos amigos.

O gracioso menino Jary Pinhei-
ro, filho querido do estimado cirur-
gião dentista Alfredo Alves Pinheiro,
faz annos hoje, por cujo motivo o
Jary receberá muitos abraços dos seus
amiguinhos.

Correios

Alfaiataria
Rio Branco

Ternos de casemira ingleza
50$, 60 e 70$
sob. medida, confecção

pelos últimos figurinos

RUA DA URUGUAYANA 32!
Entre Sete de Setembro e Ouvidor |s

A Repartição do Correio estabeleceu
para facilitar a rapidez de eutrega das
correspon encias de caracter urgente, a
carta expressa, como o próprio nome
indica.

Para isso, a taxa cobrada é grande.Mas esse serviço nem sempre ó sa-
tisfactorio seguüdo hontem observámos
com uma carta do nosso correspon-
dente em Petropolis.

Aquelle noss*- companheiro nos man-
dou hontem p>*lo primeiro trem da
manha uma catta expressa, que tinha
quasi metade do enveloppe coberta de
sellos de 50 réu. Essa carta, que deve-
ria ter sido entregue antes das 11 h**-
ras da manhã, só nos foi trazida ás 2
el*4dat<rde quando não nos era
mais possivel publical-a.

Outra carta, do itesmo remetteote,
hoje, á mesma hora posta no Correio
em Petropolis, nos foi hoje mesmo
entregue logo ás 10 e 30.

Como so vè esse serviço è mal feito
e daqui endereçamos esta reclamação
a quem de direito.

A única casa uo tie-j-Te de cartõe.**
de visita j 2£)00 o -.:eato, bem im
p.-essos. é a cas-a Hiidebrandt, rua Ro-
drigo Süt» n '). .ypogriiphu e pap*-*
Uris

CHARUTOS PALHAÇOS
b'o ^a:jBT,T-3ori txe. 100 be?s

Os legítimos tém o sello carimbado
com o nome da fabrica

COSTA FERREIRA & PENNA
A' VENDA EM TODAS AS CHARUTARIAS

AGENTES GERAES

7toa do Carmo 56 - Cuidado com as falsificações

PETROPOLIS
Realizou-se ante-hontom a festa so-

lemne do encerramento do anno lecti-
vo do Collegio de S. Vicente de Paulo.

Effecluouse ante-hontem a festa do
encerramento das aulas do collegio
S-tnta Isabel, cuja solemnidade se re-
vestiu do máximo brilhantismo.

Iuaugurou-se ante-honjem o Palace
Hotel, dos srs. Lobato eNatini.

Compareceram, entre outros, ao ban*
quete offerecido pelos proprietários os
srs. Arthur Rarbosa, presidente da Ca-
mara Municipal, Horácio M. Gomes,
J. Guimarães Junior, do «Jornal do
Commercioí, Sylvio Rarbosa, Gwgorio
de Almeida, do «Jornal do Brazil»,
Anthero Palma, da «Gazeta de Noti-
cias», Américo Porto, etc.

Ao «dessert» foram erguidos vários
brindes.

»
* «

Sabbado, perante selecto auditório,
teve logar, no Palácio de Crystal, a
conferência do professor Evaristo Fa-
ria Gurgel, sobre a «Instrucção Publi-
ca Primaria no Brazil-».

Inaugurou se ante-hontem a contei-
taria Falcone.

O proprietário do novo estabeleci-
mento commercial offereceu ás pos-
soas de suas relações um lauto Iuu-
quete,

*
? *

Effectuou-se ante-hontem, ás 2 ho-
ras da tarde, no grouni do Petropoli-
tano F. C, um match de foot-ball en-
tre esse club e um leam da casa Victor
Uslaender, dessa capital.

Do encontro saiu vencedor o team
do Petropolitaao polo score de 10 a Q
goals.

* e
Afim de conferenciar com o maré-

chal Hermes da Fonseca esteve ante-
hontem no palácio Rio Negro o depu-
tado Moreira da Silva.

Snbbado não houve sessão na Ca-
mara Municipal, por falta de numero.

912 1IAE jE^ftlVAE, rOKJKTIM 0'c-w SSCOILO*. 909

Os ebrios, estendidos no chão, encontram-se nos dias de festa por
assim dizer a cada passo.

E a policia não se incommoda nem se indigna com isso.
Os agentes levantam o homem ou a mulher, ou antes o bruto e

mettem-n'o num carro ou num trenó que percorre as ruas, apanhando
assim, ató estar cheio de todo, os individuos embriagados que incom-
modam a circulação.

Esta carga fica depositada na estação de policia mais próxima.
Ha alguns que apanharam muito frio e não acordam mais.
Esses são levados para o cemitério sem mais formalidade

nenhuma.
Se por acaso uma pessoa qualquer vae pregar moral aquelles in-

felizes, todos elles respondem:
—Que quer, Excellencia? somos lão miseráveis 1
A liberdade melhorará a situação da Rússia ? Far-lhe-á compre-

hender que a dignidade humana deve ser respeitada!
Assim o esperamos.
Infelizmente, um costume secular, e principalmente o rigor do cli-
fazem com que seja muito lenta esta transformação tão desejável.ma,

Francez, ttl roubaste-me a herança que me pertencia I
— Francez, tu roubaste-me a herança que me pertencia 1 Sou o

conde Yvan ZèronoíT!
0 condo de Soleura só teve tempo de se atirar para o lado para

evitar uma facada em cheio uo paito.
Mis foj apanhado no braço, e a arma, descrevendo a sua curva,

_erlu tambem a rapariga num hombro,

Era dia de festa.
O conde de Soleure tinha saido a pé.
Todas as praças e ruas estavam cheias de camponezes, de mujiks,

de artistas de todas as espécies e de mulheres mais ou menos enfei-
tadas.

Era uma algazarra, um barulho ensurdecedor de gritos, de canti-
gas obscenas e de blasphemias capaz de fazer fugir um regimento de
turcos.

Reproduziam-se a cada passo as mais horríveis scenas.
A moral e o pudor eram publicamente ultrajados.
Por i»so, nas ruas não se via nenhuma senhora de nascimento

elevado, nem uma única pessoa de distineção.
De repente, na praça do antigo mercado Miguel, o conde avistou

uma rapariga que procurava abrir caminho através da multidão.
Era bonita, graciosa, e não deixava de ter uma certa elegância,
0 seu olhar meigo e tímido era attraente.
Trazia um fato muito especial que, pelo corte e pela riqueza

O marechal Hermes da Fonseca des-
eerá ás quartas-feiras para presidir ao
despacho collectivo e aos sabbados paradar audiência publica no palácio do
Cattete.

Provavelmente na próxima quintafeira se reunirá, em sua sede, a dire-
ctoria do Sport Club Julio ttoeler, afim
de tratar da definitiva organisação des-
sa sociedade.

Para a reunião foi convidada a dire-
ctoria dò Petropolitano F. C, parase estudarem os meios de realizar,
com exito, •? implantação da cultura
physica nesta cidade.

O dr. Lauro Muller, ministro das
Relações Exteriores, virá passar o ve-
rão nesta cidade, tendo jà tomado apo*
sentos no Hotel d'Europa.

Subirá tambem, para aqui veranear,
o dr. Regis de Oliveira, sub-secretario
do Exterior.

(Do torrespondente especial)

A Papelaria Hlldebran-
dt,á rua Rodrigo Silva, 9 pede aos seus
respeitáveis freguezes e amigos que fa-
çam as suas encommendas de cartões
de Boas-festas com alguma anteceden-
cia afim de serem servidos com a cos-
tumada presteza, o que não se poderádar nos dias do fim do anno.em que a
affluencia de freguezes é extraordina-
ria.

U GOOPERATIVISMO
NO RIO GRANDE

Do nosso correspondente :
Porto Alegre, 29 (retardado).—

Chegam telegrammas de vários pontosdo Estado, applaudindo a attitude do
«Correio do Povo» no caso do dr.
Stefano Paterno.

Este dirigiu uma petição ao juiz
competeute.requerendo a exhibição dos
autographos das publicações feitas
naquelle jornal contra elle.
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Houtem, ás 3 li2 horas da tarde,
appareceu na Ponte Central, vindo
dessa capital, um individuo de côr
parda, que tomou logar no auto n.
43, tendo como «chaulíeur» Vicente
Frederlci.

Determinando que o carro subisse à
rua da Conceição, mandou depois que

Kasseasso 
pelas do Barão doAnu zonas,

[arechal Deodoro, S. Lourenço, Santa
Anna e General Castrioto, afim de
seguir para as Neves.

Ao passar no largo do Barradas,
o motorista olhando parn traz, não
achou o passageiro, verificando, po-
rém, com mais attenção notou que
elle se achava deitado no fundo do
auto com o bonet cobrindo o rosto.

E assim, foi alé as Neves, onde em
frente ó estação da M r.cà determinou
que seguisse para o Por to Velho.

E itíinal o Uxi p;.rou. o individuo
quiz püg»r 5q>000 dí pois 10*000. (•
quo nào foi neceitò; resolvendo en-
trepar uma cecula de 20*000 fu
gindo cm seguida em vertiginosa car-
reira, tUrrubaudo ao chão uma tran-

-seutp.
¦ 0'tW'ioijsla ficou intrigado cpm\C

caso, sabendo na volta quo o indi-
•viduo havia sido preso em São Grn-
calo.

Logo a^ós á chegüd.i na poule das
barcas do mysterioso, na barca seguiu-
te, squi aportaram dois ag-ntesfa
deraes, que. tambem de ..utomuvt.1
tomaram o mesmo rumo do fugitivo,
indo pnncel-o uo visinho muniu-'pio.

Ao certo, ninguém soube do/que se
tratava, nem mesmo a nossa int (1.vel
policia.

Demetrio Siyào e Juventino da Silva,
pardo, o piimeiro erabirca iiço e o se-
gundo vagabundo, foram :jnte-hontem
ás 10 horas da noite, ho botequim da
rm das Neves n. 1 e ahi; em en> rme
algazarra,viraram em frege o botequim

¦tudo quebrando o carregando, ainda por
cima, todo o dinheiro que se enconira-
va na gaveta do mesmo.

Praticadas essas prcezas,dirigiram-se
os dois desordeiros á casa n. 6 da rua
dr. March, e ahi tentaram aggredir, a
faca, José Henriquo que, por um mila-

•gre, conseguiu fugir, illeso, da sanha
dos dois valientes.

A policia do 5#districto chegou ainda
em tempo de prender os dois désor-
deiros e trancafial-os no respectivo xa-

.drez.
Mas que diabo faz então a policia

daquelle rnunicipio, tão cheio agora de
desordeiros e malfeitores, que não pro-
cura prender esses perniciosos elemen-
-tos sociaes ?

Vindo da subie'egacii do 3- distri-
cto, foi recolhido hontem, ás 9 horas
da noite, ao xadrez da delegacia da 1 *
zona, Bento da Silva Mendes, de 28
annos de edade, sapateiro e rosidente
na travessa Moreira, em Santa Rosa,
aceusado do furto de um relógio e cor-
irente !de metal, conforme o officio que
o acompanhava.

O alistamento
militar

NA CIDADE DE AREIA

O «habeas-corpus».
do Supremo

4k.ctos de
violência.

Do nosso correspondente:
Iíahia, 30 — A Gazeta do Povo no-

ticiou hoje que, apezar do governador
do Estado ter providenciado no sentido
de ser rigorosami ute cumpri lu a deci-
são do Supremo Tribunal Federal, con-
cedendo habeas-corpus aos srs. Paciíl o
Br.m tão e Hygino S uza, membros da
junta de alistameutu militar na cidade
de Areia, o senador estadual Leoncio
G;>lrfiO, qne é tambem vigário daquella
freguezia, acompanhado dos referidos
membros e de um magote de jagunços
armados arrombou o edifício üa iu-
tendência municipal, apodfrapdo-se cri-
miuosamente de seus haveres, moveis o
utensílios. |

Em seguida, dirigiram se a outras re-
partições munieipaes. arrombando por-
las e jautllas e nem poupando o cnuii-
terio. I

Os desatinos commetlidos na cidade!
chegaram ao ponto de provocarem a |
ft»ç 1 publica teli graphando então para
a imprensa dü capital dizendo-se vi-
climas.

O chefe de policia mandou abrir
inquérito e proceder a corpo du delicto
d cs edificios assalta los.

moiYQ que
assassina

a nçiva
Uma appellação

Do noso correspondente:
Porto Alegre, 29 (retardado). — 0

Superior Tribuuat do Estado deu pro-
vimento á appellação do tenente'do
exercito Luiz Delmont, que assassinou
a noiva.

Esse official entrará em novo julga-
mento. perante o tribunal do jury.

O Superior Tribunal não entrou no
mérito da questão, conhecendo apenas'
do aggravo interposto pelo fundamento'
de que o julgamento foi f<;ilo sem a
defesa do appellante.

Terça-feira, 2 de'Dezembro de 1913
propriedades
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Fazem annos boje:
—a senhorita Izalti.oa Antonia Diniz ;

senhorita Cecília Gonçalves da

O menu
de animaes

ferozes
Curiosa estatística

O «Daily Telegraph» reproduz uma
estatística, que recentemente appare-
ceu em Londres, dando o numero das
victimas feitas pelos animaes ferozes
quo vivem nas florestas da índia.

Por ella se vè que só no anno de
1911 os tigres comeram 707 pessoas o
28.832 cabeças de gado.

Eis como a espécie humana e o gado
contribuiriam para as refeições de ou-
tros animaes ferozes:

Os leopardos mataram 253 pessoas
e 42.745 cabeças de gado ; us lobos.
189 pessoas e 11.922 cabeças de gado;
as hyenas. 2.780 cabeças de. gado ;
outras feras, 721 pessoas e 5.247 ca-
becas de gado e as serpentes. 24.312
pessoas e 10.534 cabeças de gado.

Durante aquelle me*mo anno. com-
tudo, os homens defenderam-ie, pois
não mataram menos de 25.843 ani-
mães ferozes da todos os gêneros, e
171.700 serpentes de todos os tama-
nhos, pelos quaes o governo distribuiu
em recompensa a importância de...-.-
72:355».

De 1902 a 1911, o numero de pes-
soas mortas on devoradas peb<_ feras e
pelas serpentes eleva-se a 243 314.

O imposto
vacoum

—a
Costa

a sra.
a sra.

ta;
—a sra.
—a 3ra.—a sra.

a sra.
a sra.

lho ;—a sra.
—a sra.

a sra
—o sr.

o dr

H GARAGES E CONSUMIDORES
A Standard Oll Company

Of Brasil

AVENIDA RIO BRANCO N. 43

Fornece diariamente a domicilio
sua gazolina

"MOTÀNO"

Preços: Rs : 9$500 e Rs: 9$800
Conforme a zona onde deve Ber

entregue

$200 AO MEZ
«trabalhando com o MACHINA'PHOTOGRAPHICA DB COM-

U1NACAO. Tira o ln.
Hatantitncamcntu revela
¦oazo catyloa tio retratos
I lntclrnuvtuo ti Iff crente:),
I Incluindo dois tamanho.»
Io quatro catyloa tio PA-

_ 'flíV PARA CARTÕES
fPOSTAES, Bola catylos do rc-

^tratos cora Placas Uo Estanho
?Iu_íoriuito9.™^Ka<í requerendo nenhuma experien--
lia. Todoa desciam possuir photosranMu..Uralucro do nulnhcntos porcento. A MAIOR. GANHA-
DOHA UB MNHIÍIRO NO MUNDO. Um po-
iiuuno emprain do capital onsomira uni equipo com,
pleto, Incluindo ts Moohlna Pnoloüraplilca, Irlpfi
o matorlal para 150 pliotonraptilus. proporciona-
lhi; cum dinheiro no primeiro Ula nao importando
«ude resido ou qual a oecupação quo mantenha.
Detalhes o Informações Kratultamcnte, Incluindo
missivas de prósperos operadores em dlflercutea

•mL J

Amélia Costa;
Alexandrina Faria da Cos-

d. Carlota Corroa ;
d. Eulalia Silveira Niemeyer :
d. Izaura Fernandes Barbosa ;
d. Joanna Corroa da Costa ;

d. Julia Dias Yaz de Carva-

, d. Maria de Abreu Barroso ;
d. Sylvia Lopes ;
d. Syivina Bibiana Lopes ;

Albertino Fernandes ;
Oscar Godoy :

partes,USCEllE, 627W. 43d II., Dipt. 42IB>Hs»Vork, E.U.A.

y,. seguintes;
150.000$ 22 ciisiia novas, rendendo...

2.-040$ em raa próxima a de
Uruguay.

15.000$ 1 predio co^ * cjnartoi, í
salas, eto.; » rna Lope» da
Crux.

13:000» 1 predio eom 3 quurtn», i
saias, Janto i B. do Meyer.

90.-000} 1 grande predio para rosi
denoia nobre 4 raa Aristides
Lobo.

22.000» 3 prédios novos rendendo
360» E. de Casoadnra.

. Wí:000| 1 bom predio com, tros pavi-
mentos, rendendo 650». no
centro commercial ;-' 

'
"Iri.-uoó., 1 predio confortável «ru c_ti-

tro de grande pomar junto s
B. do Heyer.

230:0001 1 grande predio & rna Mar-
quez de Abrantes.

240:0001 lOpredios novos, rendendo,
1.-500$ á rua do uruguay.

45:000$ 1 casa nova com dois pavi-
mentos no centro commer
ciai.

70:000» importante predio em centro'- S ".'. de terreno a rua S.Francisco
_._.. t Xavier.

30.-000» 1 grande predio com 2 pavi-
mentos, à rna Conde Leopol-
dina.' 22.000» 1 predio com contracto á ma
transversal a de Lins de Vas-

. ; conceitos.
l.OÚOfOOQ» Grande área de terreno me-¦ 'ir dirdo ^.176.000 tnètíos qna-' drado3 de terra promptos a''••ii , ¦— serem edifleados, cbm frente

para ires estradas princi paes
a cinco íuinntos da eua lo-
ckey-Clnh.

mm l MfM^
.1  "

Comp^aiiia •&• Lot«rl*« Maolona*» „do ftrwail

.'¦:í :":¦'. ' 
' '

federal » í tiiH:xtraci;õos jxibllOB aob t fiscilízaçào
aos sabbados às S

Ri A VISCONDE DE ITABORAHY

do governo
boras, i

N. 4

NOVU 1'LAiNÜ
AMANHA

06 6

3q:oüos
Hor 1»t)00 om meios .

DEPOIS DB AMANHA
NOVO l'LANO-a05--2C

ie:ooos
'¦ 

rr,- i(ir. , ¦ ¦

Ppr 1$600 em meios

SA BBA (O. 6 DO CORRENTE
As 3 boras da iardt»

310 -3

BOãQOOSQO"
f'or 8»00Ò tm mtoiros t- quintos a «OO réis

aJ r\ . . §
Ct,KA RAJJlQAL s;ü SETB DIAS fÜH MAIS ANT1RA.S O.t tl.tt\tHl.»*-

QDB SRIAM COM A

GONORRHí

GRAM í tXTRAORDINARlA UOtUGtfllAL BMí
Sambado, 20 do corrente

A.& 3 ÊíO

—o dr. Pedro Rebello ;—o sr. Francisco da Cruz Mattos ;— o dr. Antônio José Ribeiro de
tas.

Frei-

COKKEIO INDICADOR

njecçao e as cápsulas Ciírusas

DR, aOKÜSTO HYGINO - Operador.
Residência, rna Conde de Romfim 727.

-TnlRphoa- 1103, Villa. Consult. Aven.
Passos 83. Telephone 5881 Central.

DR. PIMBNTA D& MBLLO — Medico,
consultas das 2 as 4, na rua dos Ourives
h, por cima da Pharmacia Werneck.

OOVIDOS nariz, garganta, vias urina-
rias, operações.—Dr. Peckolt.—Rna Sete
de Setembro n. 63. de 1 ás 4.

NNÜNCIOS

- DB

ViEDElKO-
CATARRHO DA BBXIGA, CíSTlTK,

Curam-se radicalmente

< SOMES"
BLBNOKRHAGÍAS
com o aso dú

1. OOiOO
Por 40)000

Í.AS lOA. TA-bDB
818-1-

OSO
Quinquagesimos a *80ü

fííí

ASDDAS

i. it. Os prêmios suporioren > lO> estão sujeitos »o desconto de l -\,

Os fi«ilidos rie bilhetes do interior dewn» ser acompsnhadus úr m-ws àOi)
reis para i> porte do correio e dirigidos ao» agentes ftoraes Nazareth k (",.. -ua

dç Ou^íãot n.)4 Caixa i. 817. Teleg. LÜSVKL.
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Um rapaz, empregado da Prefeitura,
ao saltar hontem, ás 8 horas da noite.
de um bonde na-Ponte Central, foi vi
ctima de um ataque, sendo carregado
para a secção caríil da Cantareira.

Comparecendo o auto d* Assisteoaia
e quando ia na padiola, voltou a si e
,não quiz ir ao hospital, andando am

. paraao, ainda algum tempo* por po-
pulares, até que tomou um bonde em
direcção á sua residência.

Na delegacia da l.a zona foi aberto,
honlem, o inquérito a respeito da sg-
gressão o furto de 510*000 eaa dinhei-
ro e de um alfinete no v;ilor de 250$
soffridos pelo commissario de policia
do 1* districto de Sr Gonçalo Álvaro
Gomes Pereira Reis.

i A sggríssão foi praticada ou noite
i do dih 29 do mez próximo paVsatfo

na nia Camara Coutinho, conf rm no-
ticiámos, sendo o aggre?sor.o iritliíiduc
Francisco Martins ¦ Cabeça t/e boi).

Aivaro Reis será subiüelti-j«; hoje í
exame -de cerpo deli'.'.t-.

O sr. Prudeuto Damasco da Silva
Moreira propoz no juizo federal des-ta
secção, uma acção paraanuliar oiaeto
dp ministro da Fazenda que o exe-
herou do qargo de fiscal de consumo
da 13- eircumscripção neste Estado.

Pela policia da 1- zona será remet-
tido, hoje, ao dr. juiz de direito da
1* *ara 0 processo instaurado contra
Pedro do Vai Cardoso, aceusado de
ter aggredido, no mez passado, na rua
Visconde do Uruguay a José Lopes
Teixeira.

O prefeito municipal por poi taria de
hontem, nomeou o sr. Joaquim Mo-
reira da Silva para o cargo de guar-
dião do cemiterio da Jurujuba.

Missas fúnebres para amanhã :
Na cathedral, ás 9 horas, por alma

de d. Pauliua Augusta de Souza
Leite.

Na egreja de S. Domingos, á mes-
ma hora, por alma do monsenhor Pei-
xoto.

Na capella do Collegio Salesiano, em
Santa Rosa, ás 8 horas, por alma do
monsenhor Pedro Peixoto dc Abreu
Lima.

Na expelia do cemitério do. Santis-' simo Sacramento, em Maruhy, às 9
horas, por alma de Euclydes Pereira
Pinto.

(Do nosso correspondente).

No Rio Grande
Do nosso correspondente:
Porto Alegre, 28 (retardado) —

0 sr. Ezequiel Ubatuba ataca o impôs-
to sobre a matança de vaccas. cha-
mando-o de iniquo, contraproducente
e ante-coostitucional.

as propriedades
seguintes:

32:0009 1 predio com contrato á rn-
Santo Christo.
1 predio coni 4 quartos, S sa
las em frente a K. do lie-
yer.

1 pn dio novo em centro de
terreno edificação de Inxo em
nia transversal á de Haddock
Lobo.

1 predio odiíicacio em terreno
que mede 44380, i. rua V<cror
Meirelles.
13 casas de írecu tie rot
rendendo 1.-020» no B. ú*

. Dentro.
1 grande predio e cbacara
rna do Bispo..
26 prédios, sendo 22 em forras
de avenida, renda mensal...
3.-310:» em roa central de S.
Christovão.

DBPOSITO GERAL, PHARMACIA NOSSA SENHORA AUXILIADORA *

,M RITA DA ALFÂNDEGA 243 2
2k Preço da injeceâo. rrasco.'.......  2$5O0 

'" Dnzla S4S000 
^

jf Pruço das Capsum.- C.triaaa, (rasco  6$000 Duzia 60$000 ^•V Preço do Licor de AIcatrSo Composto, frasco...... 8$000 Duxii 80$000 ^
í& (CDIDjU)0 COM AS IMITAÇÕES GROSSEIRAS) &

Ç^ua' da Alíüiiíleoa 213 e Avenida Passos 86 gj

"^Ziri.txo Biogenicp
VINHO QVE ÜA'. VIDA

fin cio dos « coMilosceutos, dal paorçei
Poderoso touico o cslimolanta da t vilaliiãi

dos « nenrasthenicos, dysiwpticos,
ido O "VINHO BIOGENICOu-6 o rostaur.

CODãil.upi.,",),
MChaxia, arterio-f-.lf-

Í4.&C0S

60.00CJ

25:000*

4«.CC0S

80:000»

380:000$

Além destes tem ontros de diversos
preços e localidades differentes, assim
como empresta-se dinheiro sobre hypo-
thecas a juros módicos, trata-se á rna do
Carmo 66, 1* andar, escriptorio n. 1,
eiephone n. 5.843.

Patek Philippe & C.
O melhor relógio

do mundo
Vendido a prestações semanaes sem

augmento de preço
—«» —

ÚNICOS AGENTES NO BRAZIL INTEIRO
ttONDOLO dc LABUUaUAtJ

Relojoeiros
71, RUA DA QUITANDA, 71

«rlrru cqid
........... -- or úaln'

ralmcDtrindüadõseiupriB qne se lem em tisla «um» molhora di natriçao, ain lovantamcnio «ora! dü
forças, ds actividade physica e da energia cardíaca..

E'o {ortiãcantopreferivel nas «convalescenças>, nas «moléstias depressiva»
neorastliunias, anemias, lymphatismo. dyspepsias, ídynaraias. lymphatismo cach'
roso », etc. , .

Reconstimicte indispnnsavel ii senhoras, daranto a grandes e após o parto, íss-.qi como ti ium
do leite.

0 VINHO BIOGENICO angmenU a quantidade e melhora a qualidade do leito. K' asr. podorosi
iuodic-üaecto bioplastico. Vide a bnlla quo acompanha a garrafa. Encontra-se nas boas piiarmacias i
drogarús.--UoposUo gorai: FRANCISCO GIFFONI*C.-RUA !• de MARÇO N: 1? Iir. d! d
neiro

mu mm oe chrístü
Uma senhora' achando-se doente hs

annos e impossibilitada de1 trabalhar
como prova com attestados médicos e
com duas filhas, estando ama tubercu
lesa e não podendo trabalhar e sem ter
meios p:;ra sustentar-se e ás suas dua»
filhas, passando as maiores necessida:
des,vem, porisso, pedir as pessoas
caridosas e ás almas bemfaxejas, paes
e mães de familia por amor de seos
filhos e por alma de seus parentes e
pela Sagrada Paixão e Morte de Nosso
Senhor Jesus Christo, uma esmola pa-
ra seu sustento e para alliviar os seus
sotfrimeutcf- b de âuaí filhas, pois que
seus a todos dará recompensa — Rua
Senhor de Mattosinhos n. 34, antigo 6,

{rimeira 
casa, bondes de Catumby é

tapirú.
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fazia extranho contraste com os vestuários grosseiros e pesados dos ar-
tifices.

Coropunha-se de uma comprida túnica ou camisa toe1- sarapintada,
bordada na golla e segura na descida dos hombros e no? punhos por
laciuh s de fita de còr brilhante, e de um avental de lã com bordados..

' Tinha ao pescoço um collar decorai formando varias fiadas, que lhe
caiiiui sobre o seio etn cascatas deslumbrantes.

A saia curta da túnica deixava vêr duas pernas finas, bem mode-
Udas e meio oceultas em botas vermelhas.

LNum relance de olhos o conde viu que aquella rapariga era da
Rússia Pequena.

Por que acaso, por que concurso de circumstancias se encontrava
ella em S. Petersburgo ?

Para um observador como o conde de Soleure, o caso merecia a
ser esclarecido, porque aquella gente não emigra por vontade.

À rapariga ia avançando através dos grupos, mas era obrigada a

parar a cada instante. -v
Soavam-lhe aos ouvidos as apostrophes grosseiras e as provoca-

ções indecorosas.
Um segurava-a pelo fato, outro agarrava-a pela cintura.
Lesta como uma cobra, ella escorregava-lhes das mãos, defendeu

do se o melhor quo podia. .'
Mas, como o exemplo do mal ainda èmais contagioso iy\- o do

bem, dentro em pouco foi-lhe impossível continuar o seu c i iho.
Então deitou em roda um olhar cheio de anciedade, ', acon-

trou o do conde.
A physionomia do senhor de Soleure tinha, principalmente naquel-

le momento, tão grande expressão de bondade que, por um movimento
espontâneo, a rapariga estendeu os braços para elle.'

0 conde dirigiu-se logo para a multidão e desviou-a com o gesto
é com a voz, com aquelle ar imponente que impunha respeito a todos.

Mal saido da escravidão, o sentimento da obediência passiva ainda
está no animo do camponez russo.

Todos se apertaram para dar logar ao fidalgo.
— Não tem vergonha, de se portarem assim ? disse o conde. Que

lhes fez esta rapariga para yocôs a insultarem ? Gostavam que fizessem
o mesmo ás suas filhas ?

Os mujiks baixaram a cabeça, sem se atreverem a replicar.
Alguns bebedos, a quem a embriaguez não deixava ouvir a voz da

¦¦;•: ¦¦¦:¦:.. -¦¦,.. ¦:.':./-:>

razão, quizeram impedir que o conde avançasse ; elle, sem dizer pala-
vra pegou num delles pelo meio do corpo e alirou-o a dez passos de
distancia, como se fosse um fardo qualquer. . . ' '- 

*
Uma gargalhada geral provou ao senhor de Stleure que o seu

acto de vigor tinha produzido excellente effeito. t
Os outros ebrios que estavam deante delle apertaram-se e empur-

raram-se á porfia, para não serem tratados do mesmo modo.
A força brutal é sempre respeitada pelos brutos.
Afinal o conde chegou ao pé da rapariga, que avançava para elle,

e recebeu-a nos braços.
Excellencia, disse-lhe ella, proteja-me 1

Não tenhas medo,' minha fitha.o conde de Soleure respoo.de por ti.
Este nome, pronunciado em voz alta, produziu um effeito quasi

mágico.
Muitas cabeças se descobriram e ouviu-se um hurrah forai-

da vel.
Havia muito tempo, como já dissemos, que o uome de Soleure

era popular na Rússia, e todos os pobres de S. Petersburgo sabiam
como eram grandes a bondade e a generosidade do conde.

Mas, naquelle momento, um homem dè hombros robustos er-
gueu-se deante do senhor de Soleure e disse-lhe:

Com que direito te apossas dessa rapariga ? Eu tambem a acho
bonita, e quero-a para mim 1

E dizendo isto, pôz a mão no pescoço da pequeno.
Ella deu um grito de terror.

Não tenhas medo, disse o conde empurrando o individuo, já te
disse que estavas debaixo da protecção do conde Soleure. "

0 aggressor, que trazia o fato grosseiro dos homens do povo,
endireitou-se dando um grito rouco.

Nos olhos brilhou-lhe uma espécie de chamma e a physionoav.i
tomou uma expressão horrível, que a embriaguez tornava feroz.

Ah ! ah ! disse elle, recuando um passo para examinar o pr-. -
téctor da rapariga, ah 1 ah ! tu és o conde de Soleure 1 ... effectiv..-
mente, reconheço-te agora 1

0 conde olhava para o miserável sem compreheader nada.
0 homem continuou:

Tu não me reconheces; pois vou dizer-te o meu uome.
E pulando como um tigre, brandiu uma faca que tiuha tirado su-

bitamente de debaixo da camisola e exclamou:

OS UNGUENTOS B SABuES MEDICINAES
QUE S&O VELHAS B ANACHKONICAS
FORMULAS QUE NAO BSTaO MAIS A
ALTURA DOS TEMPOS MODERNOS A LBM
DE SEREM COMPOSTOS DE GORDMUS
RANÇOSAS E POTASSA IRRITANTE I
CÁUSTICA.

USÂE
¦ f| - do DR. EDUARDO FRANÇA -
I I \ Adaptada na Europa e no üotiittX
IM de Marinha

™™ Remédio seni gordura. Cura ufa-
Mil caz das moiestias da

-PRECO •-IÍI |P_,elle» feridas, empigeni,
—3SOÒO—• UU fneiras, suor dos pés-— #uuu— ^wassa(jnra8) manchas, ti-
Depositários no Brazil :| I n^t(^9'

ARAUJO KRBITAS & C U1 «°"°"h«M.
Rna dos Ourives 114 stc

E SAO PEDRO
Na Enropa

- CARLOS ERBA MILÃO

VENDEM-SE 
as propriedade

seguintes:
2*0:000> 2 grandes prédios á rua Vis-

conde Rio Branco.
55.000* 2 prédios oovop á rna Gustavo

Sampaio — Leme.
380.000» grande área de terreuo cnm

124.000 metros quadrado» de
terrenos promptos pura edi-
fleaçOes camadas estaçOes
principaes da E. ?. Leopol-
dina, a , 35 minutos du ei-
dade.

60:000$ 1 bom predio novo em eeu-
tro de terreno á rua iranjo
Godim.

• ftOOCJ 1 predio 4 roa Vinte um dl
Abril, (B. Dr. Frontin).

lõ:G00j» 1 predio com 5 quartos, 2 sa-
las, etc, á rna Imperial.

17A00» 1 predio á rua Lavradio.
50;000_| 5 prédios novos, sendo 3 de

negocio com contracto e 3
de residência de familia, ren
dendo mensalmente 600^ no
E. de Sá.

420:000» 36 propriedades novas em gru-
po rendendo mensalmente
5.O00» em rua próximo a de
Mariz e Barros.

13:000» 1 predio • á rua Visctmdeiiíi
de Pirassinunga.

180.000$ 1 grande ecuniortavel predio
á roa S. Clemente.

50:000» 1 grande predio á rna Vinte a
- Qustrode Maio.

8:000* l-! predio novo & rna Aureli
SOO.WJÜ! í grando predio e ohacara

próprio para collegio ou
casa de caridade à rua Paula

Ramos.

Além destes tem .outros de diversos
pry, i e localidades differentes, assim
coiüü empresta-se dinheiro sobre by-
polhecas a juros módicos, trata-se a

1 rua do Carmo n. 66, 1* andar, &*,
[criptorio n. 1, telephone n. 5,MS.


