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0 TEMPO—-Dia de chuvas conslantes e

impertinentes. A máxima da temperatura

fride 20,2 e a minima de 19,0.

HOJE

OS MERCADOS - O café foi ven.
dido de 13$100à 13$20O. O cambio es-
teve cie 16 7|32 a 16 I3l64.
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A Colônia Correccional de Dois Rios
apanhada em flagrante
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F-'e,-;em- parle do noticiário sem-.importância
cios jornaes- as linhas seguintes:

¦¦¦¦<l;piam..rq.rnelt.iclos. 
para a Colônia..Cor-

receional dé Dou's"'R'ió.s'.'.'»'tçiniíiiacl;is com
uma lista de nomes-que indicam fazer parte
da immeiisa multidão dos infelizes sem pro-
tficçiio.

Não ha muitos mezes atraz que se dizia
que a Colônia era um logar perfeitamente
paradisíaco, onde os ânimos ferozes sc-áníáti-
savam como n>c cU; faeto a reconciliação
com1 ,a 'vicia de trabalho cm plena natureza
lhes desse, unia nova existência.

Chegavam .-ité a citar fados de crealui'as
regeneradas.

Depois disso veia unia época azeda de
queixas ie de denuncias. A ilha, era um' in-'
ferno \ivo. Havia por lá o «troiiço» c io
«bacalháo». As leis clc humanidade c de
respeito pela vida dos detentos tinluiuí sido
abolidas. Sobre a, ilha pczava o mais pro-
fundo, o mais negro despotismo.

A grila contra a administração da Co-
louia íoi tão intensa c tão terrível que
houve ali uni inquérito, tendo ido para l;í,
como homem capaz clc levar tudo de veu-
cida, destruindo todas as diiíiculclades, o
Sr. Dr, Cunha e Vasconcellos

Devido a esse inquérito a Colônia, foi
entregue a varias clirecções, até que ficou
por lá, descansado, o Sr. coronel Vieira1..

O aspecto da CcImYa
A ilha é perfeitamente paradisíaca, como

quasi todos os 1 rechòs ignorados cia nossa
opulciiiissima natureza.

E, nesse trecho encantador deslc profundo
valle de lagrimas, ha perseguidos, lia An;altnC'-
lados, ha infelizes c desgraças irrenicclia-
veis!
Mas.. • "

A Colônia Correccional de Dous Rios esiá
funda, como se sntjc, na parte ao sudoeste
da ilha Cirande, a enorrrb e su'mp.liics'a terra
localizada, ali cm frente á Mangar.itylVa„ Ja-carefiy. Angra, ele. e caie c o resguardo
natural dos diversos portos do liltoral. como
uma colossal e preconcebida obra humana.

A impressão do viaiante ao divisar a
Colônia do alto ria coluna que a sepaiV," cio
Abrahão não pode ser mais agradável. A
sua perspectiva, com os seus paicos, suas
alamedas de alias palmeiras, a divisão das
casas, ora sym'etricam'ente em 

'fila 
ou mais

afastadas, nn fim de uma ou outra at-medn:
os "morros 

que a resguardam de uni Indo,
com a formosa cascata' da Mãe clVVgua, cujo
rumor se percebe de lon^e, o pequeno ee-
miterio branquejante ao altn de um' morro e
Por cima de tudo, comn dominando todas
anucllas edeias de montanhas; o esqitesito
«co do^ Papagaio, o ponto culminante de

toda a ilha; o mar dn outro lado. ns dous
pequenos rios que a limitam — tudo com o
feverbero do sol faz com que. a alma ser,''-'line mim doce enlcio de sonho, cie-de-

alheia á amargura que c-.inpein em
feito que se debruça sobre a ru-

Rasulades das terras amanhadas com lagrimas
e c'om sangue!

A Colônia e as sra* inslallaeões
\ alameda «BclizaYÍo Tnvor.i», a cujos la-

los se ostentam en; enfiada imumicrar, pai-nteiras esgmV-v dá entrada no.pateo an-
tr-rior d,i Colônia, aberto, actuafm-ente-, p-i<-a" lado dp mar. 

'
"• ca< i de residência cio director c .-'''

em frente. Do piítro lado {in o qu.ir>l da
força, n telographn, a residench •'<¦• cí-ní-
mandante do riestJwaJnfento o t^t •v-Vpterio
<-i Colônia. Por baixo «ta r:ori cJ.-> fivjfc.'

Um aspecto geral da Colônia de Dous Rios

está ia portaria, um deposito do almoxari-.
fado, ein obras, e a barbearia. A' esquenla,
o.portão principal e á icntraçla ao paieo cen-.
trai,' para o qual dão os lados das re-
sidencias do director e do secreiario da. Co-
lonia. liste p-atco é também quadrangiilàr.
Ahi se encontram vários alojamentos de
correccionacs, a secretaria, a -escola, sala
de refeições, còsinha, padaria, lavanderia',
moradias de empregados, ahnoxariíado, -ele.
numa única fachada. Um pouco afastadas cs-
tão: ;a residência do agronoino, a casa da
farinha, o pavilhão das officinas, a scrr.a-
ria, o antigo paiol e as residências do medico
c pharmaceiilico. lia ainda nos fundos da
casa do director um1 poiiir.».- e unia estrada,
ao fim da qual, a uns 300 ineiros cio corpo
principal da Colônia, está o hospiial, que. é
tun prédio pequeno, baixo: e de construcção
lantiga..

Sobre uma descampada collina o pequeno
cemiíerio c adeante a. formosa cascata pjj
Mãe cPAgtia, onde foi feito um' desvio clc
parte de sitas águas que correm par.., a i>jixa
d'agtia, situada ao alio cie mu morro.

Cs núcleos coloniaes esícndeni'-sc pelos
morros circiimvisinlios. em miseráveis casi-
riholas de pão a pique.

I;ntreinos .porem, na Colônia.

vaneio.
cacfji

A primeira visita do <a,troin-
mo» Rocha

A nossa qualidade de «astrônomo auxi-
liar», parai vir o eclipse na iiha Grande,
levqtt-uos á presença cio director d-t Coloni»,
o Sr. coronel Vieira, muito simples, muito
sympàthico, ainda adoentado devido a um
incidente de que fô.rii victima, pois cahira
ao mar quando desembarcava a ultirira voz
ua ilha.

Logo que entrámos, c no avarandado cia
residência do director, notámos a pfdsejvçf
hizidia, estendida a fio comprido duma pa-
rede, de unia exccllónte palmatória, com os
cinco clássico; orifícios enegrecidos.

Que faria ali aquelle instrumento 
'desup-

plicio?
A conversa do coronel Vieira é ag-ra-dav^l.

Deu-nos logo permissão, como <astronomo»,
de percorrer a Colônia.

Pelos largos palcos espreguiçavam-sc ao
sol raros correccionacs. Uma turma de me-
nores, iodos descalços e sem camisa, sen-
taclos no chão, descascavam mandioca. Pelo
declive do morro descia vagarosamente um
carro de lenha puxado sem pressa por tres
juntas de bois. Sentia-se que pelos roçados
próximos havia homens na labuta rural...

Tudo aquillo era bucólico, simples, hones-
to, quieto como uma roça natal. Apenas,'des-
manchando essa impressão de tranquillidade
primitiva, alguns marinheiros repousavam
junto á porta do alojamento onde se perce-
biam as armas, os elementos da força e 'da

compressão ... •

Os erros npparecem! Um per-
seguido pelo Sr. Cunha e Vas-
CÜIKtlloS

A serviço do director da Colônia está um
preso de' cxcellente comportamento. E^ o
Manoel Jcsé da Silveira, que exerce as fmi-
cções de çope.iro cio Sr. director.

¦ O- Silveira eónta-nos o -ro-ario de coisas
o levaram á Colônia.

O Silveira íoi praça do Batalhão
como tudo; o; seus camaradas.

policia, Dr.casa do eulão delegado d
Cunha e Vasconcellos.

Ahi o.bleve,.como.copeiro, a.absoluta con-
fiança do sen patrão, que, ao retirar-se
para serviço, deixava-o armado até aos den-
tcs.

Uni bello dia, porém, o Silveira praticou
uma íalla, c, temendo as iras do seti patrão,
fugiu de casa, indo reíugiar-se na casa de
uni veiicleiro visinho.

Por ordem do Sr. Cunha .c Vasconcellos
o desgraçado Silveira íoi preso e, sem pro-
cesso algum, íoi remctlido para a Colônia.

lia coisa mais ou menos de uni me/, o
director da Colônia, çonio Silveira não cs-
tivesse lá. por mandado do juiz còmpetenle,
e como clle se portara .-ih": então miiüo
hem, imindou-o enibora, paía csi.i cajijial.

Alas o Dr. Cunha' e Vasconcellos soube c
foi a bordo, olnigando-o a seguir viagem'
de novo para a Colônia onde clle continua.

Assim Silveira já esl.i, lia nove me/es,
na Colônia, purgando uni crime .'que não
com meti era.

Isso, como se vê pela própria descri-
pc.ão, é 'monstruoso, e vem denunciar o
animo lc\'£ e a incónscicncia com que a po-
licifí carioca pune á revelia dos juizes, ira-
cio ármão, sem peiialisação maior, a Colônia
Correccional clc Dois Rios.

Silveira, entretanto, está confiado no fu-
(tiro. Quando o interrogámos elle declarou-
nos: ¦ .

— Agora só saio daqui como policia, por-
que se íòr daqui como paisano sei que le-
nho de voliar... '

Foi sepultado hoje o barão de
S. Clemení"

que

envolvido ..a
3o fhataihv.o'.

!nv
v/;o '.

ittcllá ainda mysteripsa

Naval
viu-se

revolta

U*-rsttxtBmiU!^<&Z8ieE!W

No cemitério de S. Francisco de Paula,
foi sepultado hoje, á tarde, o Sr. barão de
S. Clemente cujo passamento repercutiu do-
lorcsamciite no alio cómmercio desta praça,
e.o qual tinha ligado o seu nome, c na nossa
sociedade onde o Sr. barão cie S. .Clemente
era muítissiiiiò relacionado e estimado.

O enferro do antigo titular subiu de sua
residência á rua cios Voluntários da Pátria,
em Bolaíocrn, com grande áccmpanhàrriónto

r--j\:ro i le guerra e «e.ncfÇ ãfisol-
airw^giii-.i prrprcyar w .-a;.S4k

de seu:
\endo-s
coroas.

amigos e de sua l:Xiji'ii família, e
•sobre o cãixJo mórtuário muitas

Vm sério perigo
para a nossa in-

dependência
Como ^fatta & cqxvg&ssSo ioa

60.000 Vdom^ros t\VL&o,TaAo&

0 Sp. Firmo Braga presta-nos a!gu-
mas informações inl-eressantes
Como era de esperai-, o caso da concessão

de 62,0.00 kilomettos quadrados de terra lei-
ia pelo Estado do Pará a um svndicato. estran-
geiro, posto na bréçha-pelb depuíado mineiro,
Sr. Pandiá Calogeras; tem sido um dos mais
interessantes assumptos do dia, sendo espe-
radas com justa anciedade as informações
qjue ií Câmara dos árs. Deputados deve dar
o governo, por intermédio dos ministérios
do Interior e do Exterior.

Por nosso lado, emquanto o mundo official
se desembaraça dos mil tropeços protocollares
para satisfazer a soberania nacional, resolve-
mos tan-.bem satisfaze.r. de ante-mão a curiosi-
dade publica.

Com esse intento, fomos procurar o Sr.-
Firmo Braga, deputado paraense da facção
laurista. De que não perdemos o tempo, está
a prova nas graves revelações feitas por S. Ex.

Ü Sr. Firmo Braga, logo que formulámos a
pergunta, fez-nos ver que, se estivesse na
Câmara no dia em que o Sr. Calogeras fez
seu ;discurso sobre a Amazon Colonisatiòn;
teria respondido em defesa ao acto do gn-
vemador João Coelho.

Acha então ;V. Ex, que se trata de uma
louvável medida administrativa?

Perdão -- respondeu nos o Sr. Firmo Bra*i
ga. Antes de mais nada devo dizer-lhe que
não é disso precisamente que se trata: o
governo, nesse caso, não fez mais que execu-
tar uma lei votada o anno passado, sem op-
posição. Essa lei autorisa a concessão de cer-
tas áreas de terra a quem o requerer, me-
oiante umas tantas disposições.

E o tal syndicato...¦— Não,- senhor. A lei, se não me engano,
fala em. (requisição individual. Não lhe dou
informações absolutamente seguras, norque
não conheço bem, com precisão, os seus ter-
mos. Sei que o syndicato em questão arre-
matou de vários indivíduos concessões por
elles requeridas e na forma da lei deferidas
pelo governo, também na fôrma da lei.

Mas isso não atlenua a gravidade tía
questão...-iNão é tanlo assim. Taes áreas de terras
não são vendidas aos requerentes. Além- de
compromissos que garantem o beneficiamento
do solo arrendado, a lei impõe que, depois
clc urn determinado prazo, os arrendatários 'fi-
carão sujeitos ao imposto territorial, suben-
tendendo-se, pois, a.qualidade proprietária do
Estado. Depois —• con; franqueza—"coitsàs
muiio ceiores .se têm fçilo cm outras pir-
curfiscriprões estr.doaes, que, aliás, são sem-
pre fíivoréridas'-'j»élas- correntes iminigr-ifn-'
rias, por.uós outros attraliidas por meios in-
directòs como esse colimado pela lei de que
nos oecupamos.

A que Estados se.refere V. Ex.?
Ao Paraná, ao Mãtlo-Grosso, á Sanla Ca-

tharina, que. tèm feito grandes concessões' ler-
ritoriacs, e até ao Espirito Santo, que vend-u
mesmo extensas florestas. No nosso caso ha
ainda a circunistancia interessante: o governo
não recebeu; uni vintém com as taes con-
cessões.

¦ — Ha, porém, uma supposição, que, con-
firmada, aggrsvará nijida mais o aspecto do
caso: cíiz-se que a colonjsação é feiti gx-
açlame-nte ua região fronteiriça.,.

fia nisso com cerle/.-i muita imaginação.
Como o seiihor sabe, aquillo é um mundo,
que, de resto, permjnêcer.-t inculto, inexplo-
rado, ememanio não se (ornarem certas, medi-
das, A França caberia folga-.lamcuie deulvo'do Para, e só a ilha do- .Maraió vale terrilo-
rialmeide por-mais de uma nação européa...
Alas, afinalj como o senhor está vendo, .Iam-
bem eu necessito iilforinacões ma!s precisas,
pelas qiiaes estou (ornando providências.

E com amável promessa de nos fransmitlir
o que de mais houver apurado, o Sr. Firmo
Braga deu por finda a nossa paleslra.

Uma nota curiosa: quando o Sr. Calogeras
tratou, n.i Cárriara, di Amazon Colonisalion,
o Pará eslava sem representação naqtiella casa
parlamenlar, ac'h,ançlo-sc aqui uo Rio apenas os
Srs. Firmo Bracn c Hosannali.

Vm prédio que desaba
-909-
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O prédio desabado, o morto, Joaquim So-
ares (em cima) e o ferida, Sebastião Pe-

reira (em baixo)

A Europa está amea-
cada de uma confia-

gração
6 t)au'vco re$\s\Yaio uas \jo\sa.s

cwTo^éas i um ç^ave vrv&lclo
A paz européa continua seriamente amea-

cada com a tempestade que se desencadeou
nos Balkans. Os montenegrinos continuam
a avançar contra as praças fortes da Al.b.a-
nia. E' esperada de um momento o rompi-
mento das hostilidades por parte dos ou-
tros Estados colligados.

Assim se resume a situação nos Balkans.
O reflexa dessa situação sebre a poli-

fica europía dá a esta um aspecío de in-a-
xima gravidade, aggrar.acla ainda mais com
o fracasso das negociações conficlcnciacs de
Ouchy.

O fracasso das negociações, segundo pa-
rece, liberta a Itália cie certos compromissos
tomados para com as potências. O; navios
do almirante Viale entraram numa mpvijnerir
tação muito significativa. Fala-se que otilras
ilhas do mar Egeu serão occupaclas. pelos
italianos e que a cidade de Salonica está
ameaçada pelos canhões dos couraçados de
Victor Manuel.

O pânico formidável que explodiu sab-
bado nas bolsas curopJas é um alarmante
expoente da gravíssima situação.

A intervenção das potências, com que se
contou a principio para abafar os Ímpetos:
bcllieosos dos col ligados, poderá se trans-
Formar ro derm^i de uma conflagração que

toda a '-mopa.
Basta que se diga que a luta entre mpn-

teii.é/rihc»j u «*rcos poderia ser perfeitainenie
evitada se a Inglaterra e j-i Áustria, que
entrou agora nu-na piiase cie grandes .ore-
paralivos bellicos, preparativos que levaram
a Itália a móbilisar nf-ils quatro classes
clc reservistas, não discordassem da nota
redigida em Paris pelos Srs. Pomcaré p
Bazònoff c- a nv.e o gabinete de Berlim
deu inteiro ajiòiõ.

No e-faclo actual,'. oòdcr-sç^J r>i"erar nl-
gútna coisa dos Estados Unidos? Nuría c'o'i-
v?rsaçi»o que. Pie;re I.oti, teve com o pre-

Já está noticiado o desastre oceorrido esta
madrugada na rua Gustavo Samppjo, uo
Leme.

Naqtiella rua eslava sendo construída uma
casa na qual devia íuric-c:ionai' o «bar» cifi
Aiita^ctiea;-—Mli>-'

- Cerca de—3 -horas da madrugada aü dor-
miam os operários cstuca.dores Joaquim Soa-
res e Sebastião Pereira.

Súbito, a parte dos fundos do prédio, que
dá para o mar, ruiu com grande fragor.

Pessoas que ouviram o barulho correram
ao local.

O alarme foi grande e a noticia correu
logo, naturalmente augmentadà como 'ácou-
tece em taes oçcasiões.

Foi chamado immcdiatamente o Corpo de
Bombeiros.

Nessa oceasião desabou a outra pai'te do
prédio.

Não havendo mais perigo, populares e p;o-
iciacs que estavam no local trataram' de

ver se podiam soecorrer alguma victima.
Começaram a remover os escombros. *
Ouviram gemidos.
Proscguiram no trabalho e pouco depois

cncoitírarauro operário Sebastião que estava
ferido. ¦

Foi chamada a Assistência que o soecor-
rett.

O Corpo de Bombeiros revolvendo os.
escombros encontrou um cadáver. Era do
operário Joaquim Soares.

Não apresentava nenhum ferimento.
Não íoi encontrada mais nenhuma vi-

ctima.
O cadáver foi removido para o necrotério1,

Na delegacia do 7" districto foi aberto
inquérito sobre o faeto.

Parece que a causa do desastre é ter
o preclio s'do construído em 

'logar onde o
lerreno ali.üjj não estava firme.

Com as iiitimas chuvas clle áüateu e
dahi o 'desabamento.

,_."._¦¦ O que nos dissei-ain o ençe*
nlieiro da Prefeitura e o conslriH
eter das obras

O Dr. Carlos Petina é o engenheiro chefes
do clistricio da Prefeilura a cuja jurisdicç-àçt
pertence a casa desabada.

Quando lioje, pela manhã, visitámos r«
local eiicoiitrámol-p aconipanhoclo du agem
te da Lagoa, Sr. Alfredo Costa, em visitai
aos escombros.

S. S., segundo o que nos disse, ainda nãq
ponde ao certo, precisar a.- causas do de-<
saslrc.

—Só depois da vistoria official, que lal«
vez hoje se realise, poderei dizer-lhe po;-^
que se deu o desabamento. No em
tanlo aftriiiuo as causas á sua má cotisiru-c
cção, pois outro não pôde ser o motivo.

A responsabilidade'cabe exclusivamente acj
construcior e ao fiscal das obras, cuso o
proprielario do prédio, que é a Companhia:
Anlnrclica Paulista, o tenha.

Na delep-fcia loca1, onde estivemos tom
o Dr. Edgard Jordão, delegado, que ouvia
na oceasião o consfructor e seus operários,
conseguimos conversai com o construcior.
das obras, Sr. Abel Silva, que nos informou
que as obras es.a\am sendo feitas com ma-
teria! de primeira ordeni. que é coustntcloi"
ha -12 annos e que durante todo esse temn
no não se deu com clle accidente alguma

Não tem motivos para suspeitar de nião)
criminosa, mas á primeira visia parece quej
alguém assim procedesse.

Os seus operários, lambem interrogados)
por nós, confirmam mais ou menos o de-
poimenlo do construcior.

—Si não fomos victimas do desastre, ciís-i
scrani todos, íoi devido unicamente ao ter-n
mos .ouvido o primeiro ruido e fugirmos ;ii
tempo, pois dormíamos no pavimento Ich
reo. ,

sidente Taft, este lhe deu a entender, vm-
bora vcladamenie, que os Estados Unidos
pretendiam propor o arbitramento para re-
solver a 'questão cias reformas exigidas pe!os
col ligados para as provincas christãs da
Turquia, Será o arbitramento".uma .solução

y,'"mm
i^^'K^^^C^,-;;^ ¦

O th*c.lro ca luta entre cs turcos e
os monlenesrinos

satisfatória? As hostilidades abertas entre
turcos c montenegrinos não prejudicarão cs
et'feitos do arbitramento?

Esperemos os primeiros passos dados nrs-
se sentido pelos Estados Unidos. Erüquan-
io, porém, nada de official se fizer, a du-
Vida deve persistir.

O MOMENTO
' Dezastres de automóveis
Parece que hgora, qu? ficou estabelecida,

a doutrina do Suprem» Tribunal Federai, de
qi\z á Policia falha competência para multar
os motoristas e apreender-lhes as carteiras,
os dezastres caiizàdòs por automóveis têm-A?
multiplicado;

E' inegável pelo menos que já os motoristas
não obedeceu mais á ordem alguma dos po-
ück-is que dirijam nas ruas o serviço de
tr;.n'/i:o. lia dias houve mesmo- uni motorista
que, clerois de derrubar um homem, aíirou
cio automóvel e. b.ixo u::' popv.lar que o ia
rrerder, ci:f-'-'0'i -..:" revólver centra um
guárcjá civil, jogoú-se cie encontro a um p-oii-

l:ial a cavalo e fujin finalmente á toda velcch
dade. f

Ora, é um âbuzo inqualificável semelhanlej
situação.

Automóveis tenho eu visto que passani
numa tal velocidade que os dezastres serãoi
inevitáveis,

Precisamente neste momento a policia es*,
tava fazendo qualquer eouza de .aproveitável
nesse serviço. A direção dos veículos nasj
ruas movimentadas ia pouco a pouco mellic-)
rancio. E 'eerio que na Avenida ele deixava!
e deixa muito a dezejar, porque parece quejos"g'unrdas dele. incumbidos se envergonhainl
de manter, o braço no tir, c dar inip-eriõ/ameiH
te uma ordem aos cocheiròs e motoristasi
ficam em geral postados no refujio, o braçcj
molemente" penso ii'uin gesto tão vago e [U
mido que ninguém percebe si ele está per-i
mitindo aos veículos que passem ou não. '

Mas agora nada mais se pôde exijir. Sj eií
fosse guan;a meter-me-ia cautelozamenfe nc(
refujio e deie não sairia para nada. i

Oue adeantü dizer a um motorista qnoj
pare? Si ele não quizer parar, quem é que q
vai inullai'?

O Supremo Tribunal creou uma doutrina
funesta. Para corriiil-a só vejo dous nicios^
O primeiro é esperar que um dos ministrod
do Efjrcjio seja atropelado, pela fúria auto]
mobilista .O sêírítndd é o corretivo unicoj

,que o Povo pode dar á situação. Visto qu
não ha dentro cia Lc: meio d? castigar o
motoristas assassinos por impericia, ou, si osj
(há, a pratica o; toma inócuos, lancemos mãosj
dos meios extra legais, e, quando um desses)
bandidos cometei tròpclias como as men-i
eionadá.s acima, ,aplique-ihc o Povo a iufa-í
livcl Lei clc Lynch. Certamente depois ,dc|
um exemp'o, os dezastres diminuirão.- M. M^

Chega amanhã do Pará o Sr. seriadoi]
Lauro Sodré, para quem está sendo picp.-n
rada brilhante recepção. Nesta tomará partej
a Mr.çoneria. representada por (ocU.s as ?.u.,^
Ibias. ouc <-ão convidadas pelo Sr. se!cretar'io|
geral da Ordem em .'•nhlicação feita hojej
em outro lopai desta folha.
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A peste invade a

r Vae subir por estes dias á decisão do
Supremo Tribunal uma das causas mdis ii ti-
portantes, pelo seu valor pecuniário, une tem
transitado pc|g foro brasileiro.

A ftistoria desse pleito é muito interessan*
te; eil-a:

Quando felicitavam o Amazonas com a
sua administração, um dos Nerys -- Sii-
tve.rio ou Constantino — contratou p ser-
.viço de bondes, luz e energia de Manáos
com uni Sr. coronel Travassos da Rosa. E'
faci! perceber-se, porém, que para se conse-
guir essa mclgucira, o Sr. da Rosa preci-
sou se apadrinhar com algum parceiro, e
jiiiigiièm em melhores condições <|ite o Sr.
[|ose Maranhão, cunhado dos Ncrys, ique
fiçòu sendo sócio ou mais que isso do
Contratante;

Assumindo, porém, o governo, após a re-
tiuncia ott coisa que o valha do Sr. Cons-
jtantino, 0 Sr. coronel Affonso de Carvalho
rescindiu o contrato, sob a allcgação do
pão cumprimento de certas cláusulas c de
Recordo com o próprio contrato que -esta-
.tiiia para esse caso a rescisão, sem que fosse
necessária -qualquer acção judiciaria. Houve
faltem quizesse descobrir nesse acto do Sr.
tUfonso de Carvalho uma combinação com
jos arrematantes, cie quem' era clmigo, para
Ique estes, «apezar daquclla declaração cx-
ipressa do contrato» viessem depois cavar
ii indemnisação. Não se sahe, porém, ao
certo: o f[ii(e'é exactoi é que os prejudicados
correram logo aos tribtmaes exigindo nina
indemnisação de mais cie trinta mil contos
e já obtiveram varias sentenças em seu fa-
vor. E' esse interessaiitissimo e valiosisijU
mo pleito que vac agora pender da decisão
do Supremo Trihunal, amparado pelo ,s:i-
ber jurídico e outras valiosas qualidades
iprofissionaes do advogado dos reclamantes,
\\\\e é o Sr. Epitacio Pessoa, ha pouco apo-
sentado por invalidez no cargo de ministro
tio mesmo Tribunal.
I

-' O desabamento desta madrugada no Leme
jé mais um documento expressivo da desidia
municipal em relação á íiscalisação das con-
-stiticções. Naturalmente agora, como acou-
[teceu depois do desabamento do Pavilhão
tío Campo de Saiil'Anna ,como após o des-
pslrc do Club de Engenharia e outros, ps
Jornaes accentuarão essa desiclia e reclamarão
providencias enérgicas. Dentro em pouco tem-
jj:o porém, tudo estará esquecido, c alguns dos
nossos improvisados mestres .de obras con-'titularão sacrificando a esthclica da cidade e
ameaçando n vida dos seus operários e dos
(transeuntes, Sabe-se .que na Prefeitura appa-
íeceni diariamente reclamações gravíssimas¦peste sentido e que as autoridades incumbidas
ide providenciar, cruzam os braços, allcgnnilo
que nada' podem fazer ,porque ora o íunecio-
jiario accusaclo é vitalício, ora é protegido
Ido chefe tal, etc ..

Alas, essa desidia tem muito maior gravidade
ftesse desastre do Leme. Toda a genio desse-
pairro acompanhava com interesse a coustru-
jcçüo 

"desse 
edifício, cujos alicerces, já ha

tempos existentes ao que se affirma, foram
Jeitos para um prédio assobradado. A An tar-
jctica comprou esses alicerces c jjiandou sobre,
ielles construir o pesado edifício qtte ruiu
esta madrugada. Toda a gente começou a
(temer pela sorte clü prédio e a prever |o
peti inevitável desabamento .Toda a gente ex-
cepio um alto íunecionario da Directoria de'Oluas ria Prefeitura quê está também conslru-
indo um ou dois prédios contíguos aquellc. Sc
<j edifício d.t Antirctica tivesse desabado p-ara
icis ifttfos," vm- vez de o ser para a Avenida
Atlântica, teria se esboroado sobre um dos
prédios desse- cavalheiro;'

Até pareceria um castigo do céo, ; ;
*

O capitão B encontrou-se hontem com 10
seu amigo, o negociante A,e perguntou-lhe:Não queres nada para o Rio Grande?
Parto para lá um destes dias.

Mas, que vaes fazer no Sul ?
Vou servir na giiarnição; estou farto

do Rio; isto aqui só serve para os «moços
bonitos.) de pulscirinha no braço c de col-
Ieie «devant droil».

Nós, os velhos officiaes, só vivemos a
trabalhar, para que elles possam gosar, an-
ciar de automóvel c marcar «cotillqns» nos
bailes. Você quer ver a que estado chegou¦ ;t gtiarniçiio cio Rio de Janeiro?

Na próxima parada cie 15 de novembro é
possível que nem um batalhão ou regimento
íortne com cffectivo completo porque não
ha soldados. Os regimentos de Infantaria
Vão formar com um pelotão e uma esquadra
formando uma companhia,

E' exacto qtte dos hiap-pas das forçah
ida nona região consta que Sia n-ji' capital
cinco ml soldados. Mas, iisso é só no "nnppa,
para que haja verba para as gratificações
.laos ajudantes de ordens e oatadiés» aos
gabinetes minist-criaes c para a nnniuteiiçlo'cia 

«garágo do Ministério, como se já não'bastasse a Ggarjgo» cio Arsenal de Guerra,
•com unia porção de automóveis que ninguém
sahe ao certo para que servem. E dos sol-
dados que existem effcçtivamctitc, quasi to-'cios 

os cüns são requisitados os cie melhor
íipparencia para empregados dos officiaes,
para chauffctirs c até p<tra cosinlieiros da

.Bibliotlicca do Exercito... i
, — Essa é boa!

E' o que te digo. Até Bifaííotlvecfí'com cosinlieiros vê-se no Exercito. Ha lá'cinco soldados requisitados para empregados
caseiros do director.

Hoje, ninguém, isto é, nenhum offícíal
-clcsapadrinhado quer servir na giiarnição do
Rio; e você repare que ha vinte annos os-officiaes que aqui servem são os mesmos,
com pequenas alterações.

- Sou um dclles, c como não estou piais-disposto a trabalhar para que outros gosem.
vou descansar também um pouco no Rio

.Grande do Sul. E lá estaremos ás ordens,
eu e os quinze ou dezesseis soldados que
compõem o meu regimento.

fi pila fe desnpiluni
n'fi<;-.-iclo

DOENÇAS DOS OLHOS: Drs.
Moura Brasil Pae e Moura Brasil
Filho - Consultas diárias no largo da Ca-
rioca n. S, de I ás 4 horas.

Teleolione 3.245

OS'GRANDES ROUBOS

O tadirâo de uma joalheria de
Milão é preso em Biseaos Aires

HI.TNOS AIRES, M .(A. A) - Foi preao
Renato Donelli, quando desembarcava do
paquete «Príncipe Umberlo», contra quem a
policia recebera uma denuncia da policia it;1-
liana .eiicontrcudo-se em seu poder, escou-
didas com multa habilidade, num collcte que
trazia entre a. caiiri»-; e a camisoia de ma-

Ih.a. numerosas jóias, avaliadas em meio
milhão de francos, roubadas a uma impor-
tante joalheria de Milão.

A commissão que parte
a combater a epidemia

Bebam SALUTARIS

Algumas palavras do crjefe da
çQmmissgo

O Sr. Dr. Garficld de Almeida, secretario
da Saúde Publica, foi escolhido, • como já
se «oticiou, para chefiar a commis.são que
vae combater a forte epidemia de peste
bubônica que irrompeu na Parahyba. Essa
commissão parte no dia 1.8 próximo, pelo
«Olinda».

Hoje pudemos conversar ligeiramente com
o Dr. Garficld acerca da missão qu.: o leva
ao Norte e .especialmente dos precedentes do
pedido .<]iic pata a. intervenção sanitária fez
aquelllc Estado.

Ma perto de dous mezes, disse-nos
S. S., a Directoria tlc Saiu de Publica recebeu
do inspector ide saúde do porto de Càbcdello
as primeiras noticias de uma moléstia sus-
peita surgida cm Cslnrpijia Grandíç.', c que se
acreditava fosse a peste.

Satisfazendo requisição -do governo do
Estado para lá enviámos algum soro anti-
pcsloso. lia dez dias, lapproximadamiénfci,
com surpreza c com alguma incredulidade',
lemos tclegrauíma de que se julgava extinelo
o surto epidemico de 'que falei, f

Com incredulidade?
Sim, porque o praso decorrido era

curto de mais, principalmente em se tratando
de um' logar de poucos recursos ele 'hygiene

defensiva o de uma moléstia como a peste,
cujas invasões epidêmicas não raro se trans-
formam em ciidemias. Haja vista o que se deu
no Rio de Janeiro, ao qual cila não nrais
abandonou desde 1000 em que surgiu o
primeiro caso, e em que, como agora se
dá, após muitos mezes de vida silenciosa,
acaba novamente de explodir dando quatro
casos no espaço de uma semana.

E o pedido de intervenção?
Foi feito ,como é regular, ao Sr. mi*

nistro do Interior e delia tivemos noticia
por telegramma do inspector de Cabcdcllo
de suodo ouc quando o Sr. director geral
foi chamado ao ministério já tudo estava
resolvido na Saneie Publica.

F acceitoti sem condições a chefia da
commissão?

Naturalmente, ponderando apenas a"
Dr. Seidl que ser-me-ia agradável e, o qtto
c mais, proveitoso ao serviço serem os meus
companheiros de eotnmissão escolhidos por
tiiiin-, porquanto já o velho brocardo diz
que o »- tiniãoi faz a forca.

1; a commissão vae perfeitamente ap-
parclhad.fi para o serviço?

Para o primeiro embate sim, nus é
certo que as ultimas noticias permitteirpprc-
sumir um serviço mais demorado, maior o
mais diiíicil.

São tão graves essas noticias? '
Um tanto. De um lado annunciatn uma

mortalidade de dO p/o e Ide outro fazem crer
que outras cidades além de Campina Graiidc
já estão Jftccouímcttidas ou pelo menos na
im-minencia de o serem.

Provavelmente o doutor já organisou
uiri plano di combate á epidemia?

De um modo preciso não, c só o pode-
rei ler depois de conhecer com exactidão as
condições lecaes e o verdadeiro desenyol-
vimento da moléstia', entretanto posso desde
já acreditar qtte a nossa acção não se fará
sentir exclusivamente em Campina Grande
c Ique postos de vigilância medica devem)
ser iiístallados nos pontos de mais inlensa
coiiímiinicnção com aqitella cidade.

E esses postos, onde serão?
Um parece-me indispensável, é em Ita-

bayana, ponto de .passagem obrigado a to-
dos 'que vão do Estado de Pernambuco, c
por onde se presuma ter se dado a im-
portacão da (moléstia.

E quanto tempo de permanência po-
clcrá ter a commissão? •

• — oeria""id'uTicil prognosticar isso mas
nunca menos de um mez por mais felizes
-que sejamos.

Leva a commissão algumas inslrucçõcs
especiaes?

Não, senhor; o Sr. director geral dá-
me carta branca para agir c «dias 'qualquer
restricção á minha acção seria incompatível
com |0 posto de confiança de que vou in-
vestido e com a delicadeza que continua
pautar o [p rocctler dos chefes como o -meu

-- De modo que..
—- De 'modo que um só objectivo nos

demove, o de sermos úteis á humanidade
c correspondermos á confiança do gòvcrnoi
nessa espinhosa missão de que nos invés-
tiram, no que me diz respeito immerecida-
mente:

Si quereis comprar barato,
ide à
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Ôs eclipses influem
súhre o íekgraplw

sem fio ?
j*;-'?--' 

6 vcj.vitaAQ ifi q\&e t\\ct\o\\ a
çommuà&Sp t\or, '^dcitjTat-HQS

Ao Sr. director geral dos tolcgraphos foi
apresentado, com data de II, o seguinte !ela-
torio pela çpiTimissãp encarregada dg obsenar
ps pheiiomcnp.-; produzidos pelo eclipse patelcgraphí.i sem fio:

if_' tacto geralmente conhecido que a mes*
ma estarão r.idioiclegrapliica com os mesmos
meios obtém alcance maior durante a noite
quando a estação receptora se acha também
no escuro Ique durante o dia quando em ambas
as estações (transmissora c receptora) ou só-
mente em uma o sol estiver acima do huri-
zonle.

Seguindo o exemplo cm alguns paizes eu-
ropéus durante o eclipse total di: l'/,.de Alhál
do corrente anno, combinaram os Ministérios
tia Marinha e da .Vi.ição de encarregar uma
commissão mixta com a observação d.i in-
flttencia cio eclipse solar quasi total de liontem
.'•.obre a p-rò|Mgação c respectiva recepção das
ònttils hc'.rtzií..tias jus csiaçJes próximas á zona
do eclipse.

Ficou combinado que a estação ••adiolrlc-
grap-hica de S. Thomé emittisse siguacs cm
certos inlcrvallos c que as estações radiotele-
graii-liicas dependentes desses Ministérios no
mar e em terra firme observassem e regai-
trassem a intensidade com que taes sigiiaes
fossem recebidos.

O diagraminn junto representa os resultados
registrados na estação radiotelegrapliica. tlc
líabylonia onde se achavam dois commissio-
nados pela Repartição dos Tclegraphos o um
representante cia Marinha.

,Vê-se que a intensidade dos slgnaes, fraca
antes e ao começo do eclipse, elevou-se a
mais do dobro no momento da phase priuci-
pai, ás 1011.28', diminuindo cerca tlc 40 ."/o
ás .llh.5', mas recuperando intensidade as
llh.30', que era apenas 25 »/o inferior á iu-
iensicíade da phase principal, e que se mau-
teve afé o fim do phenomeno c mesmo até
4 horas da tarde.

Antes do eciip-sc notaram-se perturbações
clcctroatmosplicricas bastante intensas, embo-
ra não muito freqüentes; porém ao app-pxi*
inar-sc da pliase principal cessaram as pertur-
bações quasi por completo mantendo-se este
estado ate o fim.

Os resultados observados confirmam mais
uma vez a influencia da luz solar sobre a
propagação das ondas hertzianas de compri-
mcnlos das que costumamos utiüsar nas nos-
Sfis estações de bordo e costeiras, embora
não fosse mui considerável, visto qtte a iu-
tensidade de recepção se manteve apenas 25
O/o inferior ale :i.s -I horas da tarde, de Sort3 que
se precisa admütir que as condições gentes
do estado atniospherico eram hontem excepci-
onalnicnie 'favoraveisiff

Mobílias de estylo, completas, e moveis
Bvulsos, elegantes e fortes, na casa Henrique
fcoileux & Ci — Uruguavana 3i.

O cosatraüÍL® tle í/fla
Teatral»

Do Sr. Dr. Oliveira Passos recebemos lá
tarde urna carta sobre o contrato realisaçlo
entre a Prefeitura e a comp-anliia <d.a Tea-
trai». Não a podendo inserir hoje, fal-o-
emos amanhã, com os commentarios que nos
suggercm as explicações cio Sr. director do
Theatro Municipal.

VISTAM-SIL NA CASA PARIS

20$ 60$ e 70$ ivddoH i1« purn in.
Rn-i Uiiignnyaiiii, Mfi, esquina'ria rim Tlieophilo
üttnni.

& Ãí B, ü* &m*â próxima-'
mente ísma rsalittatia ?

0 Sr-. Herboso é pcia affipmativa
SANTIAGO, II. (A. A.) - O Sr. Frati-

cisco Herboso, ministro do Chile no Rio
cie Janeiro, tem falto aqui elogiosas refe-
rendas ao Dr. Lauro Muller, ministro do
Exterior do Brasil, que considera ser um
dos mais sinceros amigos da fraternidade
entre o Chile, o Brasil e a Republica Ar-
gentina." 

O Sr. Francisco Herboso diz acreditar
que o A B C será proximamente unia hri-
Diante realidade. "

Em minha clinica de lactantes tenho em-
pregado sempre, nos casos indicados, com
optimo resultado, a Farinha láctea
de Nestlé. -- Dr. Abelardo Acczlla.
Rio de Janeiro, 16 de setembro de 1911.

â quefla de um ponü-

BOLSAS PE GOSTO SO' \A CASA CARMO
OUVIDOR, í-43
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As chuvas copiosas que têm cahido ncs-
tes dous dias muitos daninos têm causado
ao leito da Central. Isto aliás já vem de
longos annos.

Basta que chova umas cinco hor.-js a se-
guir para imnietliatamcnte começarem os
blocos de terra a obstruir o leito aqui c
ali; -notadamciite da linha do centro.

Entre Rio Acima e Aguiar Moreira des-
aboujhontem pela manhã cm velho póntilhão
ali existente pondo em completa desordem
O trafego dos trens de Minas c S. Paulo,

Para remediar o accideute a .administração
da Central mandou para lá uma grande
turma de trabalhadores chefiada por um
engenheiro. \

Embora empenhados cm terminar com ur-
Vencia o levante do póntilhão não o pode-
rão fazer antes de oito dias.

Por toda esta semana os trens do interior
soffrerão baldeaçãó en Aguiar Moreira.
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0 enigma poüfko
" O Sr. Pinheira Mnchtido declarou

mie não quer ser presidonte du liepu-
blicu".
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Como se vê, nesle curioso reclamo,
ha duas figuras distinetac: uma d-: pape-
lãocom qualquer cara e outra de carne
c osso que anda escondida.,.

O INÇENDIg DO .l-"Ar,UN'UKS VAUEI.I.A.

A' Jiprd-o t|o «Çllindq» chegarain hoje ao
Rio os sobicvivcntcs da horrorosa catasfro-
phc do «Fagundes Varclla», devorado pelas
chammas a 14 milhas da costa, na qual
pereceram 16 homens da sua tripulação.

Os sobreviventes contam ainda empeio*
nados a dantesca scena. O «Fagundes Va-
fella» saiu a 6 de Maceió com- destino á
Bahia, levando um grande carregamento de
aguardente c assucar. Na sabida de Jara*
guá apanharam um fortíssimo temporal, que
attingitt a>» auge na manhã do dia 17. O
mar sacudia o navio com uma violência tal
que fazia rolar as pipas no porão. Batendo
umas contra as outras, algumas se partiram c
a aguardente que se espalhou chegou á
casa 'das 'machinas. O fogo que transbor-
dava cias fornalhas transmitiiu-sc ao rio de
aguardente. Foi o principio do incendio.

Os mâcliinislas apavorados subiram a cor-
rer para .o tonfbadilho, O fogo, com uma
rapidez áncrivcl, já linha attingiclo os po-
rões.

A tripulação ainda quiz lutar. Fechou to-
cias as escotillias para abafar o fogo. Lá
em baixo, porém, as explosões continuavam
a obra ide devastação.

Os violentos balanços com que o mar
furioso sacudia o navio espalhavam por todo
o navio n aguardente incendiaria.

A tripulação, ioda reunida no passadiço,
havia perdido as esperanças de salvamento.

O fogo ia avançando sempre. O convez
foi invadido. Todas as embarcações foram
devoradas, á t.-xcepção de uma baleeira.

O ultimo convez foi invadido.
O pânico tomou conta da tripulação, qtte

pulou para a baleeira.
O l.o piloto Alexandre Domingos de Abreu

que, apesar do horror do especlaculo, con-
servava a sua presença de espirito, per-
cenendo a loucura que seria lançar-se ao
mar uma embarcação no meio dnqiielle tem-
poral, quiz impedir que tal ?-? fizesse, Um
marinheiro, tresloucado, ergueu a jpiachicli-
nha contra elle, prompto a matal-o se o
impedisse.

O Sr. Alexandre Domingos de Abreu teve
de ideixar aquelles loucos entregues a si
mesmos, ou pagaria com a vida qualquer rc-
sistencia.

A baleeira começou a ser arriada. Vinle
c tres tripulantes occupr.ram lognr nc-Ila, re-
pelliudo ti força os outros.

A baleeira locou o inar. Uma onda enor-
me lergtieii-a, atirou-a contra o costado do
navio e iparlin-a ao meio. Os vinle e Ires
que ncllas se achavam. íoram tragados pela
vaga.

A tripulação que ficou a bordo tratou :de
construir balsas.

O navio começava a afundar, quando avia-
taram o «Azialic Prince» c o «Conde Aschu-
bak

Eram duas horas da tarde quando os
dois navios começaram a arrear as baleeiras,
que ainda conseguiram salvar cinco tripu-
lantes da 'baleeira 

que se despedaçara e
que haviam conseguido se conservar á tona
dágua 'durante 6 horas.

Pereceu lambem no naufrágio a senhora
do commissario de bordo, Sn João Ooiíics
Calheiros, que 

'descera 
para uma baleeira

do «Azialic Prince» e que não m.ais foi
vista.

Eulre os sobreviventes está o comnian-
dante do «Fagundes Varçlla», Sr. Carneiro.
O numero de morlos sobe a 10.

AsAffuasSJjòureneo,u!Sl,"
Elixir de Nogueira—Ç.nra rheumatísmo.

anniventario (ia "Casa Salgado
ZeÉa"

Meio secjfo de existência 1
Hoje, 14, completa mais um anuo a Casa

Salgado Zenha, conhecido estabelecimento de
modas e armarinho da rua do Ouvidor.

I Ia cincoenta annos que essa casa foi fim-
dada pelo Sr. Francisco Salgado Zenha, que
boje [é fallecido mas cujo nome continua
respeitade—2 querido pelas firmas suecessoras
que guardaram1 sempre o mesmo nome na-
quclla estabelecimento.

Não ha quem não conheça nesta cidade
aquellti casa de modas. '

A sua reputação está firmada para sem-
pre- uma vez que ha cincoenta annos os
ütíity ipropriclarios provam ao publico o cstne*
10, o gosto e o capricho com que escolhem
o seu sòrtimonto.

O chefe da casa, que actualmentc gyra
com' a firma j. Ferreira dos Santos & C,
é o Sr. commcndaclor Antônio Ferreira das
Neves, qttc reside em Paris e lá dirige o
serviço de compras e fornecimentos para
aqui.

O seu gosto, o empenho com que acom-
panha as evoluções da «moda» estão pro-
vndos pela preferencia que as famílias da
alta í'oda carioca dão á Casa Salgado Zc-
nha.

O actual chefe da casa aqui <' o Sr. J.
Ferreira dos Santos, intclligente c hábil com-
merciante a cuja actividade muito deve
aquclla firma.

Ao seu lado está o outro sócio da Casa
Salgado Zenha, o Sr. Alberto Joaquim Es-
teves.

E' com elle que se entendem a todo
o (momento as senhoras que ali vão. E' a
delicadesa cm pessoa o Sr. Esteves.

A todos que ali vivem, e que são muivos,
envia A NOITE as suas felicitações pelo
anniversario que conimcmoram hoje e faz
votos pelo continuado progresso daquclla
casa.

Vide na ultima pagina os preços da
liquidação que está fazendo a conhecida
Cesa Estrella.á rua do Ouvidor 134.

Castalbert bate, em Buenos Aires,
ô crecord» dos vôos de longa

permanência
BUENOS AIRES, II, (A. A.) - No con-

curso de aviação militar que honlciii se
icausou o aviador Pablo Castfijbert obte-
vc os records dos vôos de mais longa per-
manenein no ar e de altura.

}iU* * •** .1>.>*t*t*>r~U(tkií?' «f At*tV'
Piffirairií",«flc?Wí5sS.Lourenço

suo os legítimos cigarro!
iinrhaccn:-.— Encontram-se

Bebam SAt.UTAíVS

A Turquia recebe um (itiltima-
timii) dos colligados

PARIS, 14 (Do correspondente)—O tcôr
da Resposta dos colligados balkaiiicos á nota
das potências, que já foi entregue aos rc-
spectivos representantes, ainda 6 desconhe-
cido.

Sabe-se, porém, que a resposta está re*
digjda de irriodo a aggravar ainda mais a
situação.

Sabe-se também que os colligados envia-
ram á Sublime Porta unia nota idêntica re-
vestida dò caracter de um «ultirnalum», pois
çxigein qiie a Turquia faça retirar das fron*
teiras os 41:0.000 homens que estão ali con-
centrados.

Os n-oníenegritios sitiam Goti-
vings e Scutari

PARIS, 14 (Do correspondente)— Tele-
grammas vindos de Cettigne informam que
as forças montenegrinas estão sitiando Goti-
vings lei Scutari, tendo já conquistado va-
rias posições turcas que dominam as duas
cidades. Em Gouvings foi tomada a bayo-
neta uma 'bateria turca de quatro canliõcs,
cuja gtiarnição fugiu.

Estão ao lado dos montenegrinos o.COD
albanczcs «malissores».

Outro telegramma accresccnta que já for-
mararri ao lado dos montenegrinos innunie-
ros ctmirdriles».

A Jaspeina Colombo limpa qualquer calça-
de de lona. A'venda nas casas de calçado.

uniu colórtiiil.1.1 na
..„„ WJ. ,. I.l-.ITKIUAMINKI-

ItA— O.mIim i.m Ci-ii/.-íÍio—Ti-lüplionit, :t. lio.

ã Argentina vae con-
sfruii* os swwos torpe-
sl&iros poi* ooia isurreiwia

BUENOS AIRES, 14. (A. A.) - O go-
verno de accordo com o Ministério da Ma-
rinha vae mandar abrir coticurrcncia pu-
blica para a construcção cie quatro tor-
pedeiros, afim de substituir os que ultima-
mente foram recusados.

Os estaleiros iiiglezcs VChiíc, Yarrpw Thor-
nycroft preparam-se paia compelir com
o.-t alleniães Scliichaii e Germauia.

A Commissáo Nava' indicará .'iiiiaiihã ar,
modificações que devem ser introduzidas nos
novos navios cie tnierra.

1'isluhise feridas—Usar o }\lixir de Nogueira

grnBitHfntwiTTWfffiHiifiiiWictBrwaarrtmii.-airr.i abanai tmammn
CASA STANDARD

Oflieina apparelbncln para concertos de
jM:icliin:i.s de escrever e Bicycletlos.
Exímio nliiKidor de Pianos e Piunc
automáticos

5HMHNBI98flWQa
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Pl'ÍSãfl riP Üfllltl-B '-'.VfPépsIn Rtistricii, l'amip,nlatiu nu iiemie Binaqueoa», Btc. curoin-»!)
Min .'i Cnsciirina G!v-e-in.-uia, de ORLANDO
llANOKI,.

prosiíiiiã de Congresso Pau Americano tis
é vssto

A commissão central, que tem tlc orga-
nistir o Congresso Pau Americano de Odon-
tolcigia, já formulou o programma das the-
ses a serem discutidas pelos congressis-i
tas.

A commissão dividiu o trabalho por cinco
sessões, cada tuna a cargo de uma commis-
são especial, qnc serão nomeadas pela com-
missão central.

Os congressistas deverão apresentar tra*
balhos sobre os seguintes assumpios:

Antropologia, etimologia, paleontologia,
anatomia comparada, anatomia macroscópica
e microscópica normal do homem, anatomia
pathologicn. pathologia odonfologica com-
patada, anornaücs dos maxillares nosanimáes,
anomalias da cabeça dos ni/iXÍlIarcs e dos
dentes, no homem; pathologia microscópica
especial e comparada; baclcriologia buccnl,
cirurgia da bocea e dos maxillarcs; the-
rapeutica cirúrgica; obttiradores; orthondo-
tia; correcção dos maxillarcs.; tratamento
conservador dos dentes; prothcse cm geral;
piiofograpliía macroscópica e microscópica,
cstcrcosçopia, radiographia,- pholographia cm
córes, apparelhos clcclricos cm geral, cor-
rentes de alta freqüência,, raios ultra tio-
letá, hygiene dentaria e tniccal sob o ponto
de vista seientifico e social, historia deonto-
logia c littcrafura profissional.

VINHO SERRADAYRES
branco e tinto é uma «elicia

lllixiidc Nogtieira-Uri\ca cleGraiule Consumo

Bebam Ântarctica
A melhor de todas as cervejas

mi [onflicio n nm
9 L1SIÍ8

Prísíiú elo cuíisado
A policia desta vez agifi. Tanto agiti que

prendeu hoje, na travessa de S. Sebastião
n. 35, o autor cio sangrento coniliclo havido
hontem no Morro do Castcllo.

Desáe conflicto estão em estado gravissi-
mo, na Santa Casa, dois feridos.

O preso chama-se Sylvio Serpa c tem
20 annos de edade.

Hoje íine.smo o Serpa será remetiido pa-
ra a Casa de Detenção.

A prisão foi cfíocluada pela policia do
5.o districto,

11H3I: cscenttr"""
¦ ?:,Z'U ESPLENDA
Izlivir de Nogueira—Milhares de Curas,

Chegou hoje da Etirgps pelo «Asturiass o
coronei Pediíi Luiz da Rocha Osório, chefe
priitico tió P. R. (;. em Pelotas, e cx-pre-
sldente do Eslado ch> Ric Grande do Su,-;

S. S. hoápeáou-sc em casa do seu cunhado,
o Dr. Barbosa Gonçalves, ministro da Viação,
devendo partir brevemente para aquclla ei*
dade.

Ao seu oesémbarque compareceram muitos
amigos e admiradores, politicos e membros
cia colônia riograndense ao sul.

jáillíiini \wixi IpIIp a,"")" p°f,|°':'-i(-' o».JyeilinlU hUiilIU LCMC vidor, BiouinH dá rua
I Cm*»"»*, 82.

ANNIVERSAR10S

Completou hontem mais um anno deexistência o Sr. Salomüo Pereira di Fnn
seca, filho do Sr. Fernando Pereira di Fon-
seca, negociante em nossa praça.~ Faz annos hoje o menino Nlncoln filhi
nho do Sr. Pedro de Araújo Costa, ítinccinn
rio da secretaria da -Viação.

Faz annos hoie o'caricatnrisla Caliv'inCordeiro que por esse motivo terá oceasifo
de receber muitos cumprimentos.

Passou hontem o tiiiniteraafio natollcío
do Sr. Eduardo Victorino director da Com-
paiihia Nacional que está trabalhando nothetaro Municipal.

Fez annos hoiilern' a Exma, Sra. D Ma.
ria Adelaide de Andrade Braga, esposn (|0"
finado chimico mineiro, Dr. Ernesto Hvao-a
c ,mãe do Dr. Hugo Braga, ex-prinieiro tie*
legado auxiliar. , > <

CASAMENTOS

Com Mlle. Maria da Silva Pereira,- filha ciaExma. viuva D. Dametilla da Gloria Sflw
Pereira, contractou casamento o Dr. Francisco
Antônio Dias Abreu.

Contractaram casamento o Sr. |osé L
La Penha Mendonça e a senhorita PJvJr»
Luiza Tosta, filha do Sr. Manoel Tostn,
RECEPÇÕES

A recepção He Mme.- Zilda Raineri Diirite
Estrada, sabbcdo ultimo, foi brilhantemente
concorrida.

Fez-se musica e litterattirai tendo fomaclo
parle Mme. Zilda Duque Estrada Mlle. Yeddi
Oúbotto c maestro Elpidio Pereira.'
VIAJANTES

A' bordo do «Asrurias», regressou hoje ái
Europa, acoinpanhat|o de sua Exma. senhor-,
o Dr. ,A. Moitiniio Doria, advogado nos ai'
oiíonof, desta Capital.

-- Chegou de S. Paulo, cujas linhas tele-
grapliieas veio inspeccionando, o Dr, Ahretlo
Ferreira dos Santos, engenheiro chefe do res-
pectivo districlo.

Na gare da Central S. S. foi recebido pelosrepresentantes do Sr. ministro da Viação, do
director geral dos Tclegraphos e muitos amU
gos que o acompanharam até o Hotel Ave-
nicki.
LUTO

• Falleceii hoje c sepulta-se amanhã An-
gclino A. da Silva Tumba.

O enterro a mão se effectuará amanhã ás
8 112 clq manhã, sahindo o feretro da m
de S. Çhristovão n. 023

MISSAS
Foram muito con corrida'?, hoje,- as miias

(Io sétimo dia, rezadas na mafrlz da Candeia-
ria por alma do Sr. Dr. Manoel José Esoi-
nola ministro do Supremo Tribunal Federal
EM ACÇAO DE GRAÇAS

A missa cm acção de graças que 03 fimc-
ctonarios da primeira c segunda divisões man-davam celebrar amanhã a's 11 horas da manha
na igreja da Candelária pelo completo rcstibs-
lecmienlo do seu chefe Dr, José .Valentim Du-
iiham e comniemoração do seu annivcrsarift
natalicio foi adiada para tioiningo, 2ú do-
corrente, as II horas, na mesma'igreja

Manoel Álvaro CÜN;S',]^T,,i'; m
BipeFimontãí-a é

próftril-agiiiilli
Bom café, ciiocolate e bnnbnns, só .Moinho

de Ouro—t'iifil:i«io voin an itnitaçôei.

(mwm) lüquiís so' n cí\sa
OUVIDOR, 143

11ÉÍ ÉIilliies iidi

M
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Dos Srs. T. Guimarães. Irmão & C, re-
cebemos o seguinte:

«Sr. redactor — Cordeas saudações.
Com a maior surpreza. lemos na vossa

conceituada folha a noticia, relativa á fadsi-
fjcaçHÒ de bilhetes de loteria, na qual foi
envolvida a nossa firma, por denuncia de
Napoleão Fernandes tlc Souza, que, em ou--.ras folhas desta capital, se apresenta cotm
outros nomes e contando a mesma 'historia.

Basta. Sr. redactor, que se saiba quemfé K
tlciiimçiatite para 'que a denuncia não ntt-
roça fé nem atlençao. Esse indivíduo c inti
velho desordeiro, falsário e chantagista, íf>r*
lamente conhecido pela policia, em cujo ca-
dastro tem inniimtras entradas.

A nós pretendeu elle extorquir dinheiro,
que lhe não demos.

A' primeira tentativa desse audacioso,
apresentamos ao Sr. 1" delegado aiixilijí.
Dr. Hugo Braga, r»or intermédio do nosso
advogado deputado Mciello Júnior, um*
queixa circu\istaiiciada. A autoricrV-de tomou
providencias e o chantagista não mais nos
appareceii, durante ires ou quatro mezes.

Agora, voltou elle, com uma nova c lauda-
ciosa tentativa de extorsão.

Fizemos, novamente, o nosso advocfacln
voltar, no d ia 10 do corrente, á autoridade,
afim' de que semelhante indivíduo não no-;
iiiconiniodnssc, com as suas especulações.

Antes de qualquer providencia, esse r-JaP""
leão que, certamente, com as suas demiti-
cias. se prepara para algum acto criminoso;
veio até ás portas do nosso estabeleci!
mento e, ahi, nos ameaçou com publicações
escandalosas nos jornaes. Não lltc demos.
apezar do desamparo dp policia a quem |ins
dirigimos na ptison do inspector do Corpo
de Segurança, o dinheiro, que o espertalhão
nos exigia.

No dia seguinte, começavam os jornaes,
iüudidos pela lábia desse chantagista »P"'
publicar noticias em que nos vemos c"-
volvidos.

A nossa firma, altamente conhecida ecoa-
ceituada em grande numero de Estados cln
Brasil, não tem necessidade do defender-se
de ataques, a que só factos poderiam t-"r
valor; mas, julgamos que nos corre o ne-
' er de prevenir os jornaes contra a alldi-
ci;i dey.se espcculadoi', que procura fa7Cr
delles um \jit\fl instrumento de suas «clian-

Quanto ao incommodo que tios causa a
Calumnia desse espertalhão, teremos o pro-
cedimenfo lega' que deve punir os calunini/.-
dores.

Sem mais, somos de V. etc. — T Gninta-
rães ft Irmão/>
~KviTjii- 
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guerra se ge-

Uma série de accusações graves

NA CÂMARA
Por occasião de ser tentada a votação dos

requerimentos dos Srs. Soiuta c Silva e Iri-
ncti Machado, este falou.

Começa recordando a critica que fizera ap
processo ,a que respondem João Cândido e
pttíros.

Salienta que no dia 17 dc corrente será
ultimado esse processo.

Declara que no debate travado a res-
peito, só uma aceusação havia formulada
e íicara sem immediafa resposta sua. Essn
Aceusação importava cru responsabilidade cri-
jiiinai paia João Cândido.

Não dera immediaía resposta a esse rvecti-
sação, 'iptc fora feita em aparte pelo Sr.,
Maurício de Lacerda, pela circumstaiici:i dc
não conhecer o orador o depoimento do
comir.atidante, capitão de mar e guerra Kf,sy'-
liuincio Ferreira Valle,

ü Sr. Maurício de Lacerda dissera que o?
marinheiros resistiram ,-í ordem dc desém-
barque dada pelo governo.

A isso contrapõe-se o depoimento do Sr.
Rayiiiiindo Valle.

Ü orador declara que no processo não lia
nenhuma prova de responsabilidade de João
Cândido, que tern de scr fatalmente absol-
vido.

João Cândido (em na sua í.; de ofticio o
registro d.- sua baixa, erti virtude do dc-
cruto dc arnnistia que lhe fora concedida.

Depois da nota — 'sExçluido'do serviço da
Armada-, ein sua 

'fé 
de oiiiçio, esni esta

(mira: --- «Pica sem sffeitci a nota 'anterior,

para prevalecer a amnistüf).
I),.- íúmia que na fé de officin do «ai-

mirante negro» consta que fora elle anuais-
liado e (depois consta a rota que aiintilb, \i
sua baixa, dada anteriormente.

-- «A nota lançada na caderneta era tinta
indicação em que estava a praça, João Can-
elido recusou desembarcar com os demaii
marinheiros e por isso a sua baixa foi
tornada sem felicito» — aparteia o Sr.Soitirn
e Silva.

O orador continuando pergunta se pMr
ser lançada na fé de nfiieio dc aig-iiin ?..,'-.'-i-
iilicirò, a nota da sit-a' 'lítfitfa seiii que ei!.,
a tenha t ido.

Pergunta ainda se pódé per explicado
este facto, para cuia classiíioa-ção ainda
acha pouco o vocábulo - - escândalo.

Tivera razão ao cliror quc a amnisl»'! não
era para os marinheiros. Bem chainhrn a
átletição da Cantara p.ar.a o monstruoso
attcnt.-.do praticado contra o desvenfurado'João Cândido.

O orador passa a tratar do processo a
que responde o coronel Panlaleão Tclles,
começando por historiar a íormação do re-
speclivo conselho de guerra.

Declara que tem havido chicana nesse pro-
cesso, com o fim de demorarem o seu an-
damento,

Salienta que desde 24 de abril não se re-
une o conselho de guerra Pántaleão sob
fnteis pretextos.

O intento de proteger o Sr. coronel Pan-
falcão Tclles tem sido expressivo, tanto que
foram arrolados testemunhas os seus co-
réus.

Só os Srs. Cosia Mendes e Pántaleão
Tclles responderam a processo crime, cpian-
do ha outros criminosos, naquelle caso sin-
guiar praticado a serviço da politicagem
do Sr. Ncry.

O Sr. Duarte de Moraes, membro do con-
selho de guerra, protestara contra o facto
inimoralissimo dc- estarem arrolados como
testemunhas os co-reus o co-autores.

O Sr. Pántaleão Tclles coinmandava for-
ças ,ao serviço do P. R. C, bombardeando
Maníios, attentando contra as leis militares,
contra a Constituição.

Tudo isto fizera o Sr. Pántaleão para
realisação dos pianos do Sr. general Pi-
nheiro Machado, que se deliciava com a di-
ininiiição das forças adversárias, segundo as
suas lextuaes palavras no Senado da Repu-
blica.

O orador acha quc é opportuiio lembrar
a Câmara os telegrammas publicados 110
«Diário dc Noticias;, e no «Correio da Noi-
te:-, dizendo c|tte o Sr. Sá Peixoto ao se
apossar do governo tirou cio Thcsouro cerca
dc 'Ji'0 contos, que foram distribuídos por
oivers os cidadãos e urn dos quaes e p
or, coronel Pántaleão Tclles, que recebeu
'JO couto;.

Esses telcgramnins são de 30 de outiibn
cie mm.

O orador passa a discutir as condijõcs
em que se pôde dar um bombardeia c con-
deiiina o dc Manáos.

Termina dizendo que os esclarecimentos
que pede não podem ser recusados.

Afinal não houve numero pata votn.õcs,
endo os rcquerintenlos do Sr, Irineu ob-
ido pequena minoria.

O NOSSO CAFÉ' NA ITÁLIA

rabalL-a-se para diminuir a
taxa de enfrada

PARIS, 14 (Do correspondente) --
Consegui saber que, a conierencia que

o senador Alfredo Ellis leve honí
com o Sr. 1 it;oni, embaixador
lia!,a em Paris, versou Eübre a importação
café branlciro.

_ O Sí. Alfredo Elíis tratou com o Sr.
littoni da diminuição dos direitos de entra-
da, tendo o embaixador italíaúo deixado

em
da

Qs turcos passaram a fronteira
da Servia

PARIS, 14 (Do correspondente especial
d"'A Noite")—-Telegrammas chegados de
Belgrado nnnunciam que tropas turcas pas-saram a fronteira cia Servia, sendo recebi-
das a tiro pelas tropas servias.

Espera-se a cada momento que a Bülga-
ria e a Grécia íonvpam as hostilidades an-
tes que os turcos tomem a oífensiva.

A Turquia resolveu tomara oífensiva an-
tes de dar resposta ao "ulíimaturn1' .quc re-
cebera hontem, afim de poder conquistar
sobre os sérvios algumas vantagens pelo
inesperado do ataque.

Antes de se receb r aqui a noticia da
invasão da fronteira da Servia por forças ttir-
cas, já se cabia que a resposta da Sublime
Porta ao "ultimatum" dos colligados con-
sistiria na entrega dos passaportes aos res-
pectivos ministros em Conslanlinopla.

trticslina cia Silva, de 1S annos, rosldrn-
te á rua Nossa Senhora dc Çapacahann
n ."41, por ter brigado com seu namorado,
qiiiz pôr termo :í existência, ingerindo for-
ti:-'i'iíse de cocaína.

Chamada a Assistência, esta applicon-lhc
os primeiros curativo.;, pom.lo-u fora dc pe-
rig"ò, Imandando-a para a Santa Casa.

v |3 H

Â §sidíí€sss faz ps*Isêés
Foram presos hoje e recolhidos ao xadrez

do sétimo districto os grevistas Manuel Pinto
de Carvalho, Francisco de Oliveira Mattos,
Luiz Mattos, Agostinho Duarte, Antônio
Oliveira, Antônio Tavares, José Caetano,
Joaquim Silva Marques, e Guilherme Oli-
veira.

Estes indivíduos, que são operários, pro-
moveram desarderri hoje, pela manha, em
vários pontos de Ipanema, onde procuraram
impedir que companheiros seus trabalhassem
em obras particulares.

Revistados na delegacia foram encontra-
dos nos se-.;; bolsos revólveres e laças que
a policia arrecadou depois do competente
auto de fagrante por usarem armas prohi-
bidas.

Diversas ofiicjnas ra aíu, ínti-
mudas pclns grevistas

Diversas officittas de cotislritcções fo-
rait.sá (.arde intimadas p;ir,-i paralysnr os seus
serviços por um grande grupo de paredisias.

Uma dessas offiçinas íoi a situada ;i rua
Visconde de !íaii'na.

Gojni.cs.se niovimento a parede está a'tt-
lamentando, sensivelmente. ¦ >:

O Sr. marechal Hermes da Fonseca/pré-
iidente cio Republica, acompanhado pelos
chefes de suas casas civil e militar e pelo
sr. ministro da Agricultura, fez esta tarde
urna demorada visita á repartição da Defesa
da Borracha.

O Sr. Dr. Rivadavia Corrêa, minislro do'ntericr, 
que se encontra em Caxambú, éespe-

rado nesta capital amanhã, c's 7 horas da
noite, na estação inicial da Estrada de Ferro
Central.

Daquella cidade regressou hoje, pela
manhã, o Dr. Pereira Júnior, seu officiai de
gabinete e que com S. Ex. despachou o ex-
pediente de sua secretaria.

As pessoas que tem procurado o Sr. mi"
nistro do Interior são attendidas pelo Sr.
Adolpho Moita, director de gabinete do mi-
msterio.

Foi adiado o jüpy de Honorío
Pirneniei

Ús je-paiSos 
'sorteados

Feita a chamada dos jurados, verificou-se
que apenas 3?. compareceram', numero este in-
sufficiente, pois a lei exige o mínimo cie 36,
afim cie que, dadas as 24 rèettsaçõej a que
.'em direito a aceusação e a defeza, restassem
12, que deveriam constituir o conselho de
sentença.

Diante dislo, o juiz Dr. Pires e Albttqtier-
que, encerrou a sessão, sorteando mais 10
jurados para se effectuar amanhã o julgamen-
to.

Esres 16 jurados s.orjcadòs. são os seguiu-
tes: Alfredo Fertin dn Vasconcellos, Cristão
Oeolás, Dr. Arthtir Tojciitino da Costa, Dr.
Alfredo Raynmndo Picharei, Agostinho Luiz
dc Oouvêa," Agnello Gonçalves Vianna, Fratt-
ca, Dr .Eduardo Adolphó Becãnser, Dr. Fran-
cisco Carlos da Silva Cabrita, Dr. Álvaro
Lor'es da Cruz, Carlos Alves de Carvalho, Dr.
Antônio Pacheco Leão, Dr. Francisco Oito
Ferreira dc Carvalho, Çhrislino Rodrigues de
CarvalhOj Ernesto Rochini, Francisco Nttiics

nior e Carlos Marsicaiio.

Realisa-se amanhã no Instituto Bcnjámin
Conslant a leitura das provas escriptas do

paia o pro-
Íngua françeza. do

concurso a que ali
vimento da cadeira
mesmo Instituto.

ge procede

A AsscmbtêaFluminense tem
medo da chuva

Não se reuniu hoje em sessão por falia
de numero, a Asserribléá Fluminense.

O expediente constou da leitura de um
officio do Sr. secretaria geral do Estado,
íransinittindo os aulograplios das leis quese
referem ás licenças á professora D._ Serizé
Passos e ao coronel João PhilaaV.ipho da
Rocha, commandahtc da Forca Militai e
revogando a l"i li. 8S4.

ycrai

perceber boas dÍ4poii«*'je<,
Sei que o <»>>vrrTio Se S

hstat do aüur.pío Júüvo as
^.otna.

r aula vae

Conimunicam-nos da Jnspeçtori:
Navegado:

«O Sr. jnspccfor geral <'e Navegação man-
dou que o fiscal da Emprega de Ni vedação
f-iarbará Filhos, i(t.o faz p serviço de nave-
gaçSò dos rioi Ibi.culiy c Úru_-uay, informas-
se com 'itgznçh sobrç ¦;. prçcedonçiâ de tinia
reciamaç5a constante <!o noti.iinü do 'pr.\.\l

Lüii d n Alistes, r.o tis-

A questão da hervã- matte em A MANIA SUICIDA

Do Sr. senador A. Azeredo recebemos hoje
á tarde as seguintes linhas:

«Sr. redíictqr: -- Sob o titulo impróprio'¦¦O Panamá que se pretende fazer em Matto
Grosso» o vosso sympnlhico jornal publicouunia caria do meu disiiucto ainigct cjiatiicii)
Dr. Antônio Corrêa da Costa, a pioposito de informações que a NOITE publi-cara sobre a concessão da estri/da de ferro
do Porto Tibiriçá ao Porto Murtinlio |C
a prorogação do contrato da Jjqrvá mattc,
com a Empiroza Laranjeira, naqlietle Es-
tado.

Não sei ípicm dera as informações tque
provocaram a çat:t'aj do Dr. Corrêa' da Cos-
ta, em çlefeza do seu illusire irmão c ami-
go coronel Pedro Celestino, que dirige no
Estado a campanh^ centra a prorogaoão
do contrato que a cm preza Matte tem com
o .governo dc Matto Otosso.

As informações não foram dadas por mim
nem jamais conversei com qualquer dos di-
gnos rcdaçtores da NOITE, sobre a questão
do matte ou concessão Estienne, envolvendo
o nome do Sr. Pedro Celestino ou iptem
o,m>- que seja^ sobre estes assumptos iou
outros qiiacsquer do meu Estado, t: se des-
,ço açora a estes detalhes, é porque o Dr.
Corrêa da Costa envolve o meu nome no
finai "da sua carlty, de uma forma insinuativn,
como se eu tivesse concorrido para In for-
inações divulgadas pela NOiTE.

Não concorri, jamais, de maneira algum;-!:,
para o contrato e exploração dos hervaes
em Matto Grosso nem para ia concessão
Estienne, se bem que para esta eu tivesse
solicitado-a prorogação do sen praso iqite
agora terminava c procuprJo junto ao go-
verno federal auxiliar os interessados, a pe-
clitlo destes, a levarem avante a consírucção
da estrada cie ferro da qu?il são concessio-
uarios e cujo emprehendimctito não pode-
rão levar ao seu termo sem esse auxiiioi.

Sem ottlro interesse que não os do Es-
lado, ouvido sobre o assumpto, opinei pela
prorogação do praso das duas concessões,
sendo - a do contrato Estieiine s-em condi-
çõos novas, e a cia Ernpreza Miitle, com
modificações radicaes. Nem podia ser de
oulra maneira, porque tendo combatido «n-
teriormoirle b referido cor! 1 rato ainda cm
vigor, acecitaí-o hoje, uns mesmos termos,
seria faltar aos meus deve res; por isso,
quando dei a minha opinião, o fiz indicando
os pontos prinepiaes que deviam ser modifi-
Cfldos c acceitando as alterações feitas pelo
illusire pi-f.-:deníe do Estado.

As modificações propostas pelo governo
transformavam consideravelmente o contrato
da Enipreza Matte, retirando-lhe os Terrores
exorbitantes que lhe foram concedidos pelevando, desde já, quando ella ainda terii
direito a mais quatro annos de expio ração,
dc mais ou menos óÜ <\\\ do ^úe pagai
iictualmentc ao Estado, isto é, èbvaiido a
530 contos annuaes, quando os impostos p
arrendamentos andam por cerca de 360 con-
tos. Pela prorogação o pagamento será au-
gmentado , progressivamente atí q niaixmo
de 800 cónioSj nos últimos ahnós,

Até hoje o Estado não podia dispor das
(erras coiqpreliendidas na área. dá concessão
dos hervaes, nem mesmo em favor, dos
indivíduos, em grande numero, que as ha-
bitiim ha longos annos, o que é indubitavel-
mente odioso; entretanto, pela innovnção
do contrato, o governo poderá cniitfil-os
irhmediatamente fia posse das. terras nne
habitarem, satisfazendo assim uma justa as-
piração dos habitantes daquella zona pW-
vilegiada,

Pelo contrato em vigor, a Empreza Mat-
te pode crear novas industrias, fextractivaS
ou agrícolas, de mineração ou pastoril, nes
terras de sua concessão, sem qualquer au-
gmento cie ônus, mas isto lhe fora cerceado
agora pelas emendas offerecirjhjs ,pclo go-
verno, quc levou as suas cautelas ao ponto
de declarar especialmente resahçdòs os in-
teresses dc terceiros.

A Empreza solicita mais 20 annos de
praso, porém, o governo só lhe concede
16, e quanto ao arrendamento diití terras
hervateiras p'ela oiiantia de 31 contos an-
mialmente conforme assegura o illustrc niis-
sivista, e positivamente claro que assim não
ficaria, e', como nos outros pontos, este foi
egualmente modificado, no pagamento en-
globado. E se é certo que essas terras,
valem muito c que muito pouco rendem,,
ninguém ignora que em Matto Grosso, cilas
representam tuna pequena pareciPji diante da
immensidadc dc terras riquíssimas e baldias
do Estado e que não rendem absolutamente
nada. Também pila concessão Estienne, que
pelo seu contrato, embora dlfferente da lei
que autorlsou a construcçüo da estrada de
ferro do Porto Murtinlio, essas mesmas ter-
ras arrendadas ;í Empresa Matte e que findo
o seu contrato passarão a pertencer aos
concessionários da referida cstradfr o Es-
tado de Matto Grosso terá o direito snmcn-
te de perceber 60 contos annuaes, não por
um praso limitado mas pare todo o sempre,
sem o ônus especificado e ao qual e obri-

gado, durante o seu contrato, fa Empreza
Matte. ,' »,-„„-

Quando opinei pela prorogação do piaso,
do contrato da Empreza Matte o fl/. prln-
cipalmente pc-io receio de sç fazer a expio-
ração dos hervaes pnrceladcmcnte, devido
á convicção que tenho do sacrifício dos m-
teresses 

'do 
Eslado, pela reducçüo ,senão

extineção completa de suas rendas (prove-
nieiites desta industria, única bem organl-
sada no Estado. Contrario s,o parcdlamcn-

exploração clesfe serviço, prefiro .a' 
como garantia de rendes que

ó Estado niío pode dispensar, porqiianio- a
sua arrecadação, por íiquelle processo, ila-
mais'seria perfeita, senão inteiramente cie-
fciltiosa. , ¦:¦, . ,

intervindo neste assumpto, dc accordo com
a minha consciência, procurei somente re-
salvar os grandes interesses do Eslado, sem
medir o alcance dos interesse; de terceiros
por mais respeitáveis que elles sejam, e se
agora não iutervenho junto aos meus amigos
do Estado, paia se adiar para mais tarde á
continuação do debate incandescente da pro-
ropação," é porque os que nelle se phyojr
veram dirigiram a discussão pelo caminho
tortuoso do capricho que tanto irrita e da
injuria que não convence.

Se não fosse a exaltação condçmnavcl do
debate, estaria prompto' para corresponder
ao appello do meu illusire amiíro Dr. Corrêa
da Costa, não para retii-fp fi^õio que presto
á Empreza, entidade que para mim r$da vale,
e que não tem hoje, como nunca teve o
ir.cú apoio directo, mas para estiicVmos
com mais calnta e sem paixão o assumptòj
cóllabqrando todos s^m preoccttpaçôes pes-
soatí nem iiéas prícoiiccbidas.

Aml^o devotado dn paz, da ordòm e da-
cpíiclilsçilo, principal mente no meu Estado,

caria à Sr. senador Azeredo
da luta, antes das numfeslaçõcs exaltadas,
certamente teria optado pelo adi-imento; lio-
jc, porém, não sendo rnhííiu a qitestãpl e eu-
volvendo cila o prestigio do presidente do
Estado e do presidente da assembléia .Ie-
gislativa, com os quaes sou inteiramente so-
lidario, — seria um çontrasensò declar.ar-me
contrarie a uma providencia que eu a.p-
plaudo.

Agradecendo o acolhimento destas linhas,
subscrevo-me, V. Redactor, collega c admi-
rador - A. AZEREDO».

to na
prorogação c
1 f-»_i_ll_- .. Xr

«A v>rJ_''.c, dc  ... ¦ .
indo dj RI3 Grande do S:i|. rcli(l'.'i k [alia I p«:r cujo crtgrandccimcnto me tenho sempre

i diii vlacftPa uvçnsaes obrijatorU- do» vspo- «foríádo, não seria eu quem concorresse
governo _. ! d»«tlil S^WtM altei ^ RtMQ -« &>»» . j*míis rí"a a deAirmonla na familia mitto-'< 

iíS-Vr_ '• "-zi-mem- S* eu «v*s*« d« apit*f m b««

Ô discurso do Sr. Bimshee de
Abranches na Câmara

O Sr, Dunshee de Abranches diz. que se
achava ern S .Paulo quando se deu a. eleição
lp..ra a vaga de Rio Branco, em a nossa Aca-
demiti de Letiras.

Só quando regressou, foi que leu o discur-
so cm quc o Sr. Salvador de Mendonça
atacou aquclle saudoso estadista. Aguardava-
se para fazer os commentarios, que essa in-
feliz oração lhe suggeriu, na terceira discussão
do orçamento do Exterior, quando a tran-
scripção hontem feita pelo «Jornal do Com-
mercio» de uns impressos distribuídos ua Eu-
ropa e jnjnriosos á memória daquelle satt-
doso patriota, forçou-o desde já a subir á tri-
buna. Cumpre assim um grato dever continu-
bima. Cumpre assim um grato dever continu-
endo a defender ainda depois de morto aquel-
le. que o honrara em vid:t; escolheiido-o paraseu defensor e depositário seu pensamento'político perante a Câmara doa Deputados.

Nilo acredita que uma tal publicação par-tisse do Sr. Gabriel de Pi/a, tfepojs do so-
leinne perdilo que impetrou a(Rio Branco peloórgão do virtuoso c eminente chefe da Igre-
já Positivista .no Brasil. Attribiie essa vila-
tti.1 li obr.i infernal de alguns dos nniitõs
inimigos que creon o mesmo Sr. Pfza entre os
brasileiros residente? em Paris,. _ que pretendemesmo fazel-o passar pnr soffrer das facuida-
des hicntaes.

Quanto ao discurso do Sr. Salvador de
Mendonça, oulro diplomata que muito deve
a Rio Branco, diz que deixa de lado o 'trecho
em.qite aceusa .ingratamente ao Grande Bra-
sileiro Üe ser o introduclor da política de
corrupção no Itamaraly. De grande corruptor,
também fora muitas vezes chamado D. Pe-
drq,,]l pelos inimigos do Ihrono. 13 o pro-
prio Sr. Salvador Foi victima nessa 'época
desses boles ih diiíanmção facciosa, elle que,nos seus tempos dc poeta, tanto salvrisaraJà
Casa dc Bl-.'iga'nça c: a familia reinaure, c|uan-
do, apezar de republicano histórico c signa-
lario do famoso manifesto de !870,.accéitou
pressurosanienle a rendosa collocaeão dc
membro do corpo consular do Império.'

Defende Rio Branco das accusações, dignas
de serem tomadas de consideração, do 

""'Gr.
Salvador d e.Mriidniiça, quando affirma que,,depois He uns ter arrastado a um «ulíiniatúiu»
perigoso e ás porta; de urna guerra désas-
Irada, procura intplnnlar a política riimosa
cos grandes armameníos, ou melhor, da pazarmada no Brasil.

Narra os obstáculos que creott Rio Bran-
co á sua nomeação para ministro do 'Ex-
terior; descreve a sua acção tolerante, con-
ciliadora e conta nas iiegoc;-|7Ões do tra-
tado de Petropolis; affirma que, em ve?
de um imperialista, foi sempre um nregoeiro
da paz e ria cònfraterni?_çSo gerai-de todas
as Republicas das duas Ameril-,1; e conclue
dizendo que a sua obra é daquel^h ^pie
crescem á proporção que a luz da historia
se vae fazendo mais forte em torno de,
sua portentosa figura.

Uma íS#i?eTOa" d© ®&sos
S.PAULO, 14 (A. AO-Devido aamo-

res contrariados, a engomadçua Alzira Za-
nçzi, de 22 annos de idade, moradora á rua
da Fabrica n, 53, ingeriu sal de azedas, e a
operaria Cor.cr-la Pnníoza de 19 annos, re-
sidentç á rua Aristides L-obo, que bebeu
uma forte dose de creolina.

Ambas foram soecorridas pela Assisten-
cia Publica, sendo poslí.s fora de peri?o.

S.PAULO^ 14 (A. A.)-Em Campi-
nas o funecionario da Companhia Mogyana,
Sr. Heitor de Carvalho, tentou por termo
aos seus dias, ingerindo lysol, por motivos
ignorados. Foi soecorrido e salvo por dois
iacuItativos.

greve na €ümpa-
nhia «Fki hux» con-

Como nada tivesse sido resolvido cm prol
dos 27 '.matroqueiros," 

continua em greve o
operariado da Companhia "Fiat 

Lux", em
Nictheroy.

Amanhã será effeçtuado o pagamento e a
administração readmíttirá no serviço os ope-
rarios dassecções de cera e pnteos.

A altitude dos paredistas é toda paci-
fica.

O policiamento dos 4' e 4' districtos
foi ausmentado.

O Dr. Bernardino Machado, ministro de
Portugal no Brasil, procurou hoje na secre-
taiia da Justiça o respectivo ministro.

Achando-se ausente o Dr. Rivadavia Cor-
rêa, o Sr. ministro poituguez. conferenciou
com o director de seu gabinete, Sr. Adol-
pho Moda.

us IfS üiiefjjtnBT
Ulilí

stitucienal

O menor Jayme, de 1S mezes dó edade.
quando brincava em sua residência, caíiiu
numa bacia dágua morrendo afogado

O cadáver da inditosa creança ficou na
residetici a/dos pães, á rua 28 de Acosto
n. 140.

Os Drs. Noemio Xavier da Silveira, Car-
los Olyntho Braga e Malcher Baceiinr, da
commissão ft3ca!isadora dos estabelecimentos
de alienados, visitaram hoje a Casa de
Saude S. Sebastião.

A impressão recebida foi regular.

O Sr. Pnschoal Scgreto propoz, lia tem-
pos, no juizo federal chi primeira vara, um!;;,
ac;;,ío ordinária contra D. Bclmira Amélia.
Gonçalves, residente cm Paris e proprietária
do prédio da rua Luiz Gama n. 2 antiga,
arrendado áquellc empresário. Rcclainavüi.ellc
os alugueis pr>.gos dttraníe certo período*t:'m'
que não se .u.tilisoti do prédio por ter sido
o mento interdictado para rectt'o e gtfandes
obras exigidas pela Prefeitura c Saude Pu-
blica. :

Não se tendo ctbrigado a taes obras no
contraekt de arrcndiuiiculo e recusando-se a
proprietária a íazcl-as. o arrendatário re-
clamou os alugueis já pagos, além. da pena
convencional.

A acção correu os seus tramites', subindo
os autos ao Dr. Raul Martins p„r'jí proferir
a sentença. Este magistrado, porém1, tendo
ctii' vista a jurisprudência do Supremo Tri-
fumai, aiinullou hoje todo o processo' por
se julgar incompetente, visto como a ex-
pressão «Estados» de que usa a Coris/cituição,
refere-se spmcnlc aos Estados da União e
não aos Fstados estrangeiros.

A acção havia sido proposta na justiça
federal sob o fundamento de residir a ré
na Republica Françeza, sendo o autor domi-
cilíado nesta capital.

Os dias santos do
Conselho

O Conselho Municipal, instituição deco»
rativa que tem sede no antigo largo da M5«
do Bispo, nâo teve hoje numero para a sua
sessão.

COMMUN1CADÒS
Comprar na A Braxileita quer di-

zer "FAZER GRANDE ECONOMIA"

E esta,a opinião unanime da sua numerosa
clientella e será a de quantos queiram veri-
ficar as vantagens annunciadas pela

A BRAZlLElRA
-. /. r. . .¦.¦ ... . ...¦<

Largo de S. Francisco de Paula

LOTERIA FEDERAI,
Resumo dos prêmios da Loteria da Capi-.

tal Federal, plano _i5, extrattida hoje:
36-597  i6:ooo?ooo

5^01  2:oooínoo| i5St?>.... uoonSooò
3"So7  naooSeoo |. 8092... t:oooluí>o

Prêmios dc aoofooo
4Rj.|ii if)if)7 37.194 2751G "7jiG
i3;oo 37.140 44193 C451) 48660::: _-^nr)

O BICHO

Magalhães,
Resultado de rjoie:

Antigo 597 Vacca
Moderno 3_i) CanieÜO
Rio 63g Coelho
Salteado., ,, Tigre
1 1 ... 1 ¦_..._¦_,-. ., .,.11 a 1 _» ,, ,i_|___MM--W-W--_^.«___=___

Angclino A. Silva Tumba
Antônio A. Silva Tumba e esposa,

Rubens A. S. Tumba, Joüo A. Silva
Tumba e esposa, Euclides Costa Lei"

tíSfêi te esposa, e filhos e mais parentes, con-
viciam a todos os parentes e amigos pari
acompanharem os restos mortaes de Angejino
A. Silva Tumba, irmão, cunhado, sobrinho
e tio, ao cemitério de S. Francisco Xavisr,
amanhã, 15, ás 81(2 horas da manhã, po»
cujo acto de religião se confessam gratos.

O enterro é a mão e sae da rua tia SJ
Christovão n. 623, casa n. 13.

Club dos Diários
MT",, \,-m\

A Direciona avisa que haverá recepçSo
no dia 17, das 4 ás 6 1/2 da tarde.

E' a ultima do corrente amo.
Só será permitiido ingresso aos sócios, a

aos temporários pede ella a fineza àe
exhibirem na porta as suas carteiras.

Rio,9 de outubro de 1912.-O Secre-
tario, Oclavio cie Souza Le'ão,

em ?8s_iü_®
Não houve numero para votações.
O Sr. Irineu Machado enviou á íuesa repre-

presentações contra o divorcio e uma pe-tiçào de officiaes de justiça, pedindo fa-
ypres.

Falou contra a arnnistia também'. ' !
O Sr. l:\aristo do Amaral defendeu o des-

embarç-ador sul-riograndensc Pedro Bibicsc,
de accusações feitas pela «A Fpoca.

O Sr. Dunshée dc Abranches, defendeu o
saudoso barão do Rio Branco de accusações
do- Srs. Salvador de Mendonça c Pi_a e Al-
metda.

O Sr. Joaquim Osório discutiu a reorgaiTí-
sação da Justiça Militar.

O Sr. Jacques Ouriques discutiu o orça*
mento da Guerra1, falando contra p rédu-
cção do cíiectivo do Exercito c contra a
stippressão dos Colírios Militares dc Bar-
bacèna 1? Porto Alegre.

O Sr. Moreira Gijirnarães, afina!,- discutiu
também o orçamento da Guerra, nianifes-
tajidp-sc contra a sitppressno dos referidos
rólleeios.

A zona de Mãduteirà coniiniia infestada
pelos malfeitores, e, a policia locai só se
preoecupa em elfecfuar prisões de indefe-
í-os operários e homens de familia.

Hoje, temos este faclo a registrar.
Alberto Machado Coelho, residente em

Honorio Gurgel, ao passar na Villa Prole-
ciaria foi aggreclido pelo desordeiro Anto-
nio Pedro da Silva, que lhe disparou um
tiro de revólver, attingindo-Ihe a perna es-
qtterda.

O aggredido foi medicado pela Assister.-
cia e transpoitado p?.ra vje. residência.

1; O aggressor f:ig-1 a « pnJi_U do 23" di»-
Iriel'.» i_ilf.r* o úc'o

Compareceram ao Senado apenas 25
senadores e meio. O "meio", si assim nos
permittem, a expressão, é o Sr. Francisco
Porteila, que lá appareceu hoje, conscio
de que havia numero para votações e de
que, portanto, seria reconhecido, pois faz
parte, em primeiro lugar, da ordem do dia
a discussão única do parecer da commissão
de Podéres sobre a eleição para pieen-
ciumento da vaga deixada por Quintino
Bocayuva.

No expediente^ foi lido oíficio do 1'
secretario da Câmara caneando o projeeto
do orçamento da Fazenda.

E foi encerrada a discussão das matérias
da ordem do dia.

E levantou-se a sessão...
E o .Sr. Porteila ficou chuenaneto o

dedo..,
Esteve reunida a commissão especial do

Código Civil.

A C.nlceose é um poderoso reconstitiiinto
etornn o organismo refractario ao desenvol-
vimento cio bacillo cia tuberculose
A €':»!«¦<-!»•••• «ia <a;n

.i. _-oiil.'(t & ioiiip. de P*?I«
A:ha-se á venda nas principaes Drogaria»

Rouquidão? Asthma? BRO^IIL

Amai* iitiò é crime!...
O que é um grande crime- é não comprati

esta bonita valsa. Para piano, 1.^500, Èan-
dolim e -Piano, 2.i50<)0. Rua da Carioca n. óí,
secção de musicas. Luiz Silva.

Ao Guarda Chuva Club
CASA GARCIA

Ant.oi-isailo pnr cíirta-»pntsnte n 0
Sorteios nos snbbadòs pelo proinio maior
ila Lotaria Peilornl. Ü9 acconJo com os
Ires finaes cie hoje 597 foi sorteada 14 in-
scvipçHo.

' 
Com o Sr. ministro da Viação conferen-

ciou hoje longamente o deputado federal
Ribeiro Junqueira que tratou com S. Ex.
sobre o orçamento daquelle ministério que,
ao que parece, será mantido, segundo a
proposta do ' )r. Barbosa Gonçalves, titular
daquella pasta.

í':-.ttiJ;i;>
Hoje esta merendo abriu bastante firme,

com o Banco do Brasil sacundoa iti.Vifi, c| e
logo unos <i inicio dos trabalhos ;i iG 7/.Í2 de
os demíiis estalic-leci-.ncnlns bancários n
iG ?>,ll). 1 Gl3,-tí,| e Va 7':;-.» d.

As letras <!e cobertura era adquiridas a
ítii) 3a d.

Os npgpoios foram um pouco mais des-
envolvidos d > epie nos dias anieriores, tendo
o mercado ieciia-,'o linuv, com os bancos sa-
canelo aos cxlremos clu iu .5, ib c 10 7/3- d.
ÍSíi.JPíí

?-,';'o foi de toáo desprovido de interesse o
movimento de títulos, tendo-se registrado os
seguintes hpgocibs': n<) npolicds geraes a
ílCÓlÇi e l:oü_:'.. 3,7 ditas cie 1909~n 1171$.
ç)7_j5 e 97-3S. 100 ditas munieipaes de iço6 h
2oaS, 12.? Banco do Brasil a ^Lóí e 267»;! 2011
Terras a 12Í2Ó0, Soo Uocas da Bahia a
IP7SÔ00 e 10SS, 100 deberilures das Docas de
Santos a '-'ii<)5 e outros pequeno-;
diversos títulos.

Na boia ofiki.al foram colioendps
tro 1.1(14 sarc-ns e apurada-, ií tardia

'otrs cie

no Cc-n-
1.94.3 di-

ras, tendo regulado os prrço-i dê t35ioo
;3?20b para o typo 7. por airoba.

l^aníagom ein Jundiahy 1*02,009 saccas.
O w«Mrrin *,{*»y£ ealm*

EMÍLIO HF. MlíNT^KS-Wscãl
A .). Garcia & C.

CLTJR 'Io ííiiarrlas-duiva, bengalas e
o.Mpas dft bqrrnuha, jngluzas.
Prestações Uô 2§ e 3g em ::ue 55 semanas

! Recebf.m-se InscripçÔES

Rio de Janeiro

$Av. R. Branco f)3 a 97

S. Panlo
34 RUÃ DIREITA 34Ullitllfl 34 

|
mmmmm

0 GIÍIC DA ÀCTUÀLMDE
Recados, cartas e pequenos volumes enviados

pelo
Mensageiro llpbano — Galeria Cpusgjpo

TELRIMíONK 3.3i3
Transporte de bagaijens para listrada de ferro

ou vias mgrilimas
A. PINTO & CJOMl=>

LUVAS Bom gosto, va-

LEOUESf r'e^a^es e modicidade

BOLSAs| nospreços' fl* fiíffiM

nn-,B(, (TravessadeS. Francisco38
IVibiAS Telephonea. 4J9

S3-rAvènli1n Oomos Pre.im-Telephon» 93 Central"utos ito Luxo, pura passeios, casamento
o haptlsiidot

A SAI.'DF. DA MÜLHFR: Para hemorrha.
"ias e incoinmodõs utt-rinos.

I.r,rço S, :n_:daco r*.ao vu..i'
\ Hf&rytjf&sijtftt $i*wc*

L
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AVISO
Club da Casa Rio Triumphal

Adjucto Ferreira, tendo resolvido acabar
com seus Clubs, avisa a seus freguezes e
amigos que principia na próxima 2' feira
21 do corrente o 16' e ultimo Club, havendo
ainda algumas vagas no mesmo.

Rio, 14 de Outubro de 1912

A NOITr-SegfúVtÍ§-f fefr_>; Üú® Q
^i1M«*«wrí,j<ir^i_r__3a_]LC__L-_m^t__un_t__tx.- —¦ ¦ -Miüi i ii— ¦ gg__Bmmrrj,r_»___¦«____«»_____-¦_¦.
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Br. Caetano tia Silva
Moléstias do pulmão. R. Uruguayana 33—

Das;! ás 4.

íftJiMrtoflelaialiiB,^;1"^;
pau üóiisiiliónò clinico :i rua 7 <io Setembro 135,
de 2 ás !) horas. Doenças d.-i peite e «ypliills, mo-
lestias do esloiii.ig-o, nervosas « puliiião.

arvao econômico
oSMALL COAL »

E' o único
apropriado
aos fogões de
casas de faini-
lia: ACCENDE
líAPIDAiMI-NTi:,

NÃO FA'/. I-U--
MAÇA NÃObia-

.U iUI.ICilí.M,
NEM ESTRA-

CA OS FOGÕES.

Entrega immediaía a domicilio
Rua General Câmara 11,4c).—Telephone ri. 2Õ0

Únicos depositários: R*tt<t'Eu*éo i^So-
veiva .«• <T.

rilBiê
^^__S_i_l_i__^í^

Tosse ? Coqueluclie ?-BromiI,

Manoel Álvaro constriictor
Lnvroclio, 157

0 melhor nemedto para 0 eslomago. Faci-
lita a digestão, evita:

asia_, dyspepslas, exaquecas, etc.

LToformina S^S^SSSÁ
Diurelico suave e cerlo _„?i|iéci-_(!0 «Ia
InMiüflâtilenvSa restai. Preventivo «fsi
u:-euiin. Drogaria Giffoni. i" de Março, 17

1 rVIICHELIW", "PIRELLI" e ou-

trás marcas, com 90°/ de abatimento, so-, com m 1 Q b)e Qs preçQs da
labellaem vigor.

RUA RODRIGO SILVA, 32
(EnlreAssembléa e7 de Setembro)

JE 4E

Eleotrlcicfado e meeliaÉa
Encarrega-se de montagem completa, de

fabricas, usinas, etc, comj. Maeyens.—¦ Orça-
mentos prévios. Avenida Gomes Freire 47 e
49, Tel. 5.100.

DÊPUS^ÂTÍVO FERKER
Quereis pasnr ? ,Tú l.ivesles alguma doença dc

sangue ? Depurai-vos. A' venda era todas as
Jjharmaciaa.

A SAÚDE DA MULHER: Pura irregular!-
dades menstruues e suspensão.

Grande Irinte ie Brasil
JRecBpçãú dê Sofá*'* Grão Sities-

ir& Senadúi" Lauro Sodré*
Convido todos os maçons e ofíicinas para

comparecerem amanhã, ás 7 horas da manhã,
lio edifício do Grande Oriente, afim de in-
corporados seguirem para o cães Pharouxe
receberem o nosso eminente chefe o Sob.'.
Grão Mestre Senador Lauro Sodré, que
chega do Estado do Pará.

Ó Gr/. Secr.-. Cer.". daOrdV.
Muniz

ISIII1ÍI
Avenida Salvador dc Sá, 10 - Tel. 2.529
Alugam-se automóveis; rece-

bein-se carros em estadia
Encarregam-se de todo o eon-

__rfo,tendooffi_ina de Fun-
díçãoe Serraria a vapor

O Vinho -¥lai'itiss!em
se impõe ás pessoas de tratamento, tal o seu
agradável sabor e a sua reconhecida pureza.
Também os clinicos o prescrevem nas eon-
Valescenças.

Sào depositários desse delicioso vinho os
srs. Azevedo, Guimarães & C,. á rua Acre
n. 100.

DR. CASTRO NUNES
ADVOGADO

ALKAIVDEGrA.. 79

O Theatro Nacional

E' bom assignalar que 
"no contracto com

La Teatral o direttor do Theatro Municipal
somente se prcoecupou com os preços mi-
nirh.os a serem cobrados, ern recitas popuhr.es,
esquecendo-se dos preços máximos. Esses e
que deviam ser consignados no contrario.

Quancio Caruso esteve no Tliéafrp 1-yriçÒ
os preços para as recitas em que entrava o
gr.incie lenor cr.t 11111 c os preços dos otilr.is
fccilasj em que elle não tomava parte, era
outro.

Por esse erro,- e são tantos os erros fclio
celebre contracto! verifica-se que o director
do Elepliante Branco não conhece praticamen-
te o que está dirigindo.

Conta-se que no Amazonas um influente
político tinha a empregar tini afilhado .que-
era dentista. Mas, piara o ordenado que elle
queria, só havia um Iogar tccliiiico — o de
engenheiro cleclricisla. D ordenado em bom,
a competência não era nenhuma, mas o deu-
tisia íoi pura lá e por lá ficou arrancando
dentes aos amigos ,e ganhando o fclinlici.ro
Iranquiljamente.

O Theàlrp Municipal está nas condições
do jogar Ide-engenheiro cleclricisla... O seu
director entende 'de madeiras, dc cimento, dc
mármores até, mas de theatro só snbe dizer ao
Sr. prefeito municipal que os artistas nacio-
naes lhe iriam sujar o theatro!

Devido a isso a Prefeitura resolveu fazer
o contracto com La Teatral, desgostando os
autores nacionaes, os artistas, os sce.nographos,
Ioda essa multidão em fim que generosamente
tem trabalhado para a instituição do Theatro
Nacional.

-' Ora o Tlícairo Nacional 'é, ile lia imuito, luma
lobrigação a ser cumprida pela Prefeitura. Para
isso se cobra um imposto especial c para isso
foi construído p Municipal.-

Agora, com o contracto com lia Tcnlr.ii,-'e
dever imroediato da Prefeitura instituir o The-
alro Nacional, mtiilo embora seja obrigada a
alugar ou a. comprar o Theatro que está em
iconslrucçfio na Avenida Central.

Esse theatro 'é 
fjjeqiulcho e por isso inão deve

ser caro, cslando por isso melhor iippare-
Ihado para ser tim theatro .popular sem es-
'pautar o publico com luxos excessivos.

Mas, o que é fora de duvidas, é que o
Theatro Nacional e um facto e 'é 

(preciso
iá organ'isa)-o, mas organisal-o seriamente por
quem conhece o que é theatro...

A Companhia Nacional
Para amanhã já está annunoijalda, no Mu-

nicipal, uiiiii recita da moda comi [ai jecaem três actos do Dr. Roberto Gomes, /t.Ò
canto sem palavras».

Essa peça, que 6 encantadora, já não tem
os senões apontados pelos críticos, ganhando
assim cm acçiio e em emotividade.

Ainda hontem, em matinée, Roberto Oo-
mes foi calorosamente applaudiclo.

Entretanto a companhia nacional está en-
saiando, com um grande carinho, a pcpi
de João do Rio -'-' «A hella Maclanie Vai---
gas», em que ha scenas clama verdade fia-
grante sobre a vida elegante duma certíii
parte da nossa sociedade.

As toilctfes para essa peça, 'que já eslão
sendo concluídas nas principaes casas 'de
modas cia nossa capital, são encantadoras.

Maria Falcão, por exemplo, só no terceiro
acto, vae apresentar-se com uma toilcttc-mo-
ciclo que lhe custou um conto de réis.

Os scenarios para «A bella Madiune Var-
gas» são liiidissimos.

O do primeiro aclo, (que está sendo feito
por Jayme Silva, vae ser urna verdadeira!'
novidade parti a nossa ipljatéa.

As sprimíiras 
'dc hoje

A companiiia italiana, 110 Lyrico, dá ho-
ji pela primeira vez, e em recita de assi-
gnatura, a opereta «A casta Siizana»,

— A companiiia hespaiiholn de zarzue-
Ias que está trabalhando com franco {agracio
no Recreio anntmcia para hoje a operet-aí

'Precisa-se de um burgomesfpe"

exprime
ai
(ante

Pai-is7Setembro.

Clinica de moiostlas Ie senhoras
DO

Dp. Ocfaviode Andrade
Evita a gravidez por indicação scienüílça,

cem operação e som prejudicar o orgunisiiio.
Cuia radical das hemoiTlingiiis literinas, corri-
mentos, .suspensão, i>lc. som operai/ão o som clm-
Cons. ruaS. José n. SO de 1 ás 4. Residência
rua Costa Bastos M. Telephone í>.007. Cônsul-
ias grátis. Pagamento >mii prestações.

Escola de dança dirigi-
(l.i j)iio prof

Tlinatfo São
Hermano Oil.

Rua do Theatro em frente
pcdio.

Eosinam-se toda» as dansas i>ar.i shlío por
_m motliodo fácil «í rápido.

Curso completo para Iwile: 2 mezen.
Preços de 3Q lições. 12S000. Dlrige-se baile,

A.s aulas começam ás 7 e terminam ás lu lp?
aoitf.

CASA-HEIM
Telephone SOO

Casa especial do conservas e Sal chie lia RES-
•1'AÜBANT A" La ÇARTERua da Assembléa.ni

RIO DS ÍANEWÓ

E'- 'facto que ha na Europa aldeias, ás
vezes, .desprovidas da primeira autoridade
municipal. Em compensação as lutas po-
liticas locaes não raro nos revelam um
phenomeno diametralmente oppostu: dous
partidos ti'.<tc se combatem pretendem ter
cleilo cada qual o maire ou o biirgomcsírc
c assim essas localidades, contrariamente
ás 'que se vêem privadas do alto ftmecio-
nario, dispõem dc dom; que pretendem es-
tar legitimamente eleitos.

Este facto, porém;!; é raro. O mais com-
nuim é o das aldeias que não encontram!
quem queira dirigir os trabalhos do seu
Conselho Municipal e administrar os fun-
dos públicos. A explicação disso reside 110
fado de não serem remunerados os Imaircs
e ühirgpmestrcs das pequenas localidades.
Ora, os seus habitantes, quasi'todos entre-
gtics aos trabalhos agrícolas,, não querem
sacrificar os interesses particulares aos üq
collectividade * dalii os embaraços cm que
se vêem os seus edis para a escolha dc um
chefe.

Porém, se isso se passa nas aldeias, nos
grandes centros populosos a fiuicção- do
bmrgomcstre eu de iriairc c, ao contrario,
'obiecto de geral ambição. O chefe da inu-
nicipalidàde ahi dispõe de influencia, de or-
denados cxccllen(e::, de empregos a farta a
distribuir aos amigos c parentes, dc pres-
Itigio pcíitico, etc., etc. Um maire ou um
Uurgòmestrc é Jp;uasi sempre i;m futuro
deputado 011 um futuro senador. E o; em-
prego t, mesmo, tão bom, que.não raros
são aquellcs que muito embora clei.tos par-
lamentares continuam a exercer" conjunta-
mente as suas funeções íniniicipacs, pelo
menos para fazer jus ao ordenado e para
continuar ia poder distribuir favores e a
gozar dc influencia. Isso quer dizer: re-
Heição segura.

Ora, um facto extraordinário acbbai de se
passar num 11 cidade alleniü dns mais im-
portantes: nada menos que a ridade cie
Kauiigsbcrg, centro populoso de 130.000 lia-
hitaiítcs, cuia importância é tão coiísidc-
rav.el ique iá foi íneíino capital da Prússia:
K.nsnigsbcrg está s^m bui-fíomesire. E cousi
Pü\j&?) n_r,1«« úx- fous IiíVí*w

aQeM5.em_3 a^tos' musica de Stratiss 1-«Soldados de chocolate».

o^io3 
°PerCÍa é ínteirameJlfe n°ra para

NoChanfecIer, por sessões, representa-se^a primeira do vaudeville ..Alegrias do

•Uma esíréa interesfante
Está ensaiando no Apollo, devendo cs-rear amanhã na revista «O Ranzinza», aSra. Eniuia .Sousa.
A Sia. Eniuia chegou ba dias de Lisboa.

E 'ella mesmo que nos conta ,a sua paixão
pelo ithcatro:

Fui educada 110 nobre collegio do
Quelhos, em Lisboa. Mas tive sempre uma
giandc paixão pelo theatro. Ha dous 111c-
zcs devia estrear no theatro Avenida, na«Casta Suzanna». Já tinha todo o papci cri-
saiado, toilettes promptas -guando a minha
família se oppoz. Tive unia grande eon-
trariedade. Fui então até Paris c depois re-
gressei a Lisboa, resolvendo vir para o
Rio. Aqui estou. Entrei para a companhia
logo que me dirigi aos empresários _ estou
muito contente. Finalmente vou representar
niiní theatro dc verdade...

A «reviteite», ha Malsqn
Os freqüentadores da Maison Moderne li-

veram sabbado uma variedade enxerlada 110
prograiiMUa das cançonetas cias extentHqucs
goUiiineusesl c 'á voix: —' a «reviiclle» «Olvin-
pe-Brepi!» franco-brasileira, perfeitamente de
accordo em relação ao gênero icxploradc^ior
aquelle theatro.

( A platéa (dn Maison gargalhou _b'ert?im'êiite
durante os dous actos da «Oiynipe-ÍBresil»,
signal evidente de que gostou cia peça,
cuja musica reúne tudo que desde a -metade
cio século passado até hoje se tem cantada
nos palcos dos cafés-conccrtos.

«Olympe-Rrcsil» repete-se hoje, amanha,
depois !C ideppis, porque está fadada, a de-
inorar-se iuiiitot e'mpo no cartaz.

<;0 Ranzinza»
Devido a não lerem ficado concluídos o

scenario e o guarda-roupa da revisl» «O
Ranzinza» Foi adiada para amanhã, 110 Apo!-
Io, a primeira dessa revista que ipromelte
ainda as estrear, dos artistas Carmelita Osi-
ra e da actriz Tina Vale.

Gymnasio Drama.ico Nacional
Tem sido numerosas as adhesões lá icíca

proposta pelo Gymnasio Dramático Nacin-
nal, a associação recentemente iniciada-. Essa
associação conta já com uni núcleo siipe-
rior a duzentos sócios, tendo-se inscr-ipto'
ultimamente mais os seguintes senhores:

Joaquim Antônio dc Aiauio Júnior, [oa-
nuim Antônio de Araújo, D. Jacintha ,dc
Freitas, Gaspar Martins, Alfredo Rosário,
Alfredo de Castro, Marcioniilo Mello, Dona
Lucilia Pcrcs, Rufino Saraiva, Júlio dc-Gàs-
tro, Raul de Azevedo Ramos, Octacilio Meu-
donça Pinto, D. Maria Falcão, Joaquim Sal-
clanlia de Souza Queiroz, Guilherme da Silva
Santos, Eduardo Carvalho, Arthur Marques,
D. Gabriel Ia Moiitani, Sebastião Loques, Dr.
Roberto Gomes, Francisco Antônio César,
Henrique tio Espirito Santo, Francisco Lei-
te, Carlos cie W. Oliveira, F. Ferreira fclc
Souzn, Joaquim Luiz Pizarro Filho, Manuel
Bcrnarclino c Cunha Juiljor.

O Gymnasio Dramático- Nacional jpirctòn-
de, entre outras coisas, a construcção dc
11111 theatro, além de promover outros -me-
ihorameiitos em beneficio dá arte drama-
tica.

Daremos, na medida do possível, os no-
mes das novas adhesões a essa jlevaiitacla
idéa.

Espectaculos para hojet
• Lyrico, primeira dà opereta «A casta Stt-
zana»; Recreio, a opereta, cm liespanhol,
«Soldados cie cíiocolafe»; S. Pedro, por ses-
soes, a revista «Agulha cm palheiro»; Cluui-
leeler, por sessões, primeira do Vaudeville
«Alegrias cio lar»; S. José, por sessões, ia
opereta «Conde de. Caxambu'»; Pavilhão In-
iernaeional, por sessões, a revista «O cite-
gadinlio»; Rio Branco, por sessões, a revista
«Mil 'e 'quatrocentos»; Palace Thcatrc, varia-
cío; Maison Moderne, variado.

acceilar a alta magistratura rounicipab, máo-
grado a 'remuneração considerável dé que o
burgomestre dispõe e máo grado as vanta-
gens inlicrcntes a esse cargo!

Em vão cs edis appellaram parji o pjitrio-
Usino dos seus concidadãos. Em vão, pedi-
ram por via dos cartazes aos eleitores
apresentassem as suas candidaturas. Nem
um dos 180.000 habitantes de Kcenigsberg
se .apresentou! . . i !

Essa modéstia geral, que teria enchido
dc júbilo um moralista, causou, ao eon-
traria, aborrecimentos enormes aos consc-
lheiros mitnicipacs.

Estes tentaram, então, a cupidez, dos seus
administrados aug-mentanclo os honorários
do futuro burgomestre e mandando publi-
car o soldo ahmial promettido ao chefe da
municipalidade e a cifra da sum aposenta-
cloria.

Os cidadãos dc Kcenigsberg não sahiram
da sua ihdiffcrciiça descoiicertantc!

Então', a municipalidade resiguoti-se a
procurar um clicfc noutras cidades alternas,
e, para esse fim, recorreu ao meio pratico
dos annuncios nas colttmnas pagas dos jor-
naes I

Eis o specitnen dessa reclame de novo
gênero inseria num dos últimos números
da «Gazeta de Francfort»:

«A municipalidade dc Kcenigsberg (Prus-
sia) precisa dc um burgomestre.

Para obtel-o cila abre um concurso ii inna-J
tir do dia 1" dc setembro.

Os honorários são de 12.000 marcos por
annd. ')

Dc tres em três annos, serão aíigmentadps
de 1.000 marco», entretanto, não poderão
exceder de 15.000 marcos.

Após vinte annos de serviço, o burgo-
mestre terá direito a uma aposentadoria
equal a dous quintos do seu snldo.

Para ser adiniilido a solicitar esse em-
prego é necessário que os candidatos pro-
vem serem subdiíos allemães, já terem'pre-
enchido dc maneira satisfactoTia as fiinc-
ccões de burgomestre, disporeui dc conbe-
cimentos administraiiyos siifficientcs e nunca
terem sofírido cnndcmnaçãn alaiuna!»

Em boa bora o Conselho Municipal teve n
feliz idéa dc recorrer á publicidade jornalis-
tica. De facto, mal os jornaes inseriram esse
anniuirio em cuja realidade se tem difíicul-
dade cm crer, que as candidaitiiasaffltiiraiii
ans centos! Todavia, nem 11111 uilico cidadão
dc Kcenigsberg sabia da sua glaciflj in-
idif fereiiçti!

A Municipalidade eslá condeninada a eon-
soi'.r-''c

zcã teta

IVtais xxxxx exeiiaplo
«Sr. Rcdactor.
Recebei estas linhas dc um' apreciador

consiante do vosso jornal A NOITE. Nel-
Ias procurarei explicar claramente mais uma
dessas innumeras e vergonhosas scenas que
a cada instante temos que deparar quando
nos icritregamos á leitura dos jornaes.Refiro-
me á policia, esxe cinematograplio eterno,'
que jamais cessa de expor ao publico sa
sua série -continua cie factos, aos quaes ío
vulgo, Imuito acèrtadamehte dá o nome de
«fila». Ernqitánto as outras nações cnminhain
em busca do progresso, o nosso caro brasií,
apesar de vêr llamulai- 110 topo dos luas-
táréos cio Cattete o seu lemma altivo:—Or-
dem c Progresso, marcha firme, com o
convicção, talvez, de que está cumprindo o
seu dever, para o desmoronamento, com-
pleto do seu nome.

Passemos, porém, ao facto, Embora im-
possível, como patriotas, que somos, finja-
mes esquecer estas vergonhas políticas que
incessantemente se reproduzem e passemos
ao principal assumpto que constittte estas
linhas.

Hontení, quando ao abaiidon-)r o souuio
da noite me dispunh,„ a, ir yo b.anlio de mar
na praia do- Flamengo ,que fica, perto da
pensão onde moro, fui stirprehendido pela
disposição estranha em que se achavam os
moveis do «mexi quarto. As gavetas abertas
e remexidas, a minha C;,rteitvi escancarada
no meio do soalho. sobre a commuda inna
cadeira apresentando vários arranhões, o
guarda casaca aberto! ciufim tudo cur dísall-
11I10. Vcio-nie logo a i/déa dc um iroubo. Cor-
ri a verificar. Effectivamente se havia dado
o iroubo naquclla noite. Sem1 m'ais esperar
corri logo á delegacia mais proxinía. Lá 'cn-
contrando um guarda civil, perguntei pelo
cemmiss.irio de dia; apresentòu-mte então o
guarda uma cadeira pedindo que eu esperasse
um pouco. Dez minutos de espera1 e veio o
hcmemsiiiho todo embrulhado em uma toa-'lha, isobraçando um pticard de sabonete e
algumas escovas. Assusfei-uie, virá elle es-
covaMiie cs dentes? Para que scriay .-nquci-
Ics utensílios todos quando cn apenas lhe
queria expor uni facto que penso pcrlcncer
aos domínios da policia? Seria algum novo
processo, invento de algum agente?...

Não. logo após percebi tudo. O homem-
sinho espreguiçava-se, c que involuntária-
menle eti o tinha arrebatado dos br.';eos
de Morphcu. Exptiz todo o Facto; e disse-lhe
mais que deixaria tudo como havlVii cucou-
trado para 'melhor ser inteirada, a pessoa
que visualmente quizesse verificar. O homem
ouviu tudo e ainda meio confuso pelas carj-
cias do somno, meditou uni poucfví e depois
dc alguns segundos, coní voz iusolentcmente
preguiçosa deixando escapar cia, bocea um
hálito instipportavel, prometteti mandar in-
continenti um agcnlc afim de syndicar o
caso. Este agente ainda espero, é como:
toda ia policia uma dessa,-? figuras fantas-
ticas, dessas visões da fabrica Pathé, (que
apenas apparecem: na alvura do patino do ei-
nenta sem jamais nfaiiiíestar-se.

E eu até agora aind-n, espero o tal agente,
dando um saudosissimp adeus ao meu rico
ccibre que lá se foi...

Como é bem feito o policiamento no
Rio!... ....

No èníianio dizem que não temos ei-
nema nacional...

Pedindo acolhimento a estas linhas no
vosso iorual, fico-vos immcnsamente
grato.-F. M. P.»

Ji. POLÍTICA DO PARA'

A procedência da carta que vamos publicar
abaixo, fieis á nossa norma de imparcialidade
encontra--,; explicada jio dJost-~cnptum;> que
a acompanha:

Belém, 30 de Agosto,
Caro amigo.

E' possuído do maior assombro, da maior,
esriipefacç/to, cpte hoje iniço estas linlus.
Peiiitilta Deus que [amais em iiiiuiia vida
tenha eu oppqrttiriidttrle de. presenciar a es-
pectacuios '.'ánibalesçós, í-iricósj ign.otnihiOQOS
Como os de hontem e hoje. Ames de te iaz.er
conhecer, ainda que pailidanieiilc, os horrorci
das ultimas 24' horas, "justifico esta minha
pressa em escrever, por .saber que a verdade
dos factos nunca te chegarão ao conhecimento
pois. pelos jornaes daqui, «Estado do Pará.-.

O Tempo», «A Folha-; e «A Capital", que te
envio, ficvrás crente de que os «niiios», na
pclaia, foram somente os «lemistas». Pclu
telegrapho, o que pre.vejo, é cjtte só terás
ahi nolkias agéitadas pelas conveniências do
niomentoi, e o facto de serem os conservado-! os taes jornalistas 

"da 
terra-!-..',

res («lemi.stas»^ procurados por toda a cidádo
a vida o atrevimento

SO'JZA PINTO

Deve ser encerrada nesta semana a expo-
sição t'e quadros de Souza Pinto, o maior ar-
lista portuguez que. nos tem visitado, c a
França i;'i prestou Ioda.-- as homenagens que
a 11111 arlista vivo se pódc prestar.

As acqiiisições feitas siobc-ui já a mais dc
quarenta e entre os que as fizeram acha-se
o Sr. marechal Hermes da Fonseca,' presiden-
te da Republica, com um pequeno trabalho.

O senador Azerccl/rifc o Dr. Elidas Martins,
também lá figuram com cartões òm bellis-
simos trabalhos.

Não será, portanto, cie admirar c, torna-se
áté necessário que o Dr. Rivadavia Corrêa,
ministro da justiça, adquira para o nossa
pinacotlicca um cios dois bellos trabalhos
deste artista eme são: «Lc Depart pour,
le travail» c «Les eulottes dcchirées», este
com menção honrosa e aquelle com a me-
dal ha que o tornou «Hors-concours» na Ci-
dade Luz.

Como se vê, qualquer dos dois será uma
preciosa acquistção para a nossa pin^coilic-
ca, onde, a não ser uns pequenos trabalhos
dc Colunibano, os artistas portuguezes
acham-se muito mal representados.

amigo
Ao Ârchiuo Municipal foi offerrado pelo

Sr. Emilio C. Brandi, sócio da firma Marc
Ferrez & Filhos, 27 photographias dos
differentes aspectos da cidade do Rio de
Janeiro.

Constituindo taes doações precioso the-
souio para a historia do Rio de Janeiro,, é
bom de vêr o carinho com que são gúárV
dados os documentos que representarão pa-
pel salrenle com respeito ás tradições desta
belía cidade que a passos largos vae se re-
modelando.

Ao Sr. Emilio C. Brandi o Sr. director
íjeral da Policia administrativa, Archivo e
Estatística, fez dirigir um oíficio de agrade-
dimento pela preferencia da offerta ao Ar-
chivo do Distrieto Federal.

para pagar eon
pertencerem e dispensarem a sua dedicação
a tal agremiação nolüicá, obslott que púd.çs-
sem se cliriigií ao telegrapho para transmitiu
a .verdade, real.

Comiu.nlemos, sem rodeios, os seus hor-
rores:

Autc-Inntem á noite, quando o -/Messias»
(Lauro} se cliVgiia; en; automóvel, ua compa-
nhia do .Virgílio Mendonça, intendente, rdra
o theatro da Paz (!?), ao transitar a Avcnila
Nazareth, ?is que de um grupo de 4 ou 5
indiyiduof um se destaca, fazendo tregèitoí
de capoeiragem e detona para o chão uma
arma, que mo foi encontrada em seu poder...
Estava, portanto, estabelecida a balburdia ç,
parecendo ccntsa combinada, o Virgílio >: mais
dous magnatas que 'acompanharam de carro o
seu automóvel, gritaram a «nua você»: «Lauro
Sodré frrido pelos capangas do «lemismosi»
Foi cffeilo -le pnosphoro em paiol dc pólvora.

Os populares que vicíoriavam o iM_ssj_sí>;
pregador cia tolerância c da paz., dispararam
suas anuas, indo um dos pvojectis ferir urna
creança que se achava ent urna iauella, de-
baixo da qual estacionara o aludido grupo, c
Otilro ferir niortalnieim: o ingênuo que, cer-
taiueiile, pela promessa que lhe haviam feffp
de ser «p--otegido.-> (tiltiramentc, para sinipies-
mente fonuiltii um valo t: detonar uma arrai
O 'desgraçado, 110 momento e nem após a
offcria para tal empreitada, mediu as co.ise-
quencitis do acto. Resultado: os quatro jornaLs
siibyejiciona.clòs p-ela PicfcHura e pelo gover-
110 cxplonram o freio e conseguiram ineücr
em brios ns numerosos parasitas da cidade, de
par com a «flor tia miniu gente» mantida
pelo Virgílio c mandada vir de todos os
pontos do Estado pelo João Coelho.

Honièn, o dia amanheceu com pronuncio»
de anormalidades. O commcrcio, que de boa
ou má fé se deixou imbuir pelas patranh_s
dos quatro jornaes, que de jornaes só têm
o formar"), pois com toda a franqueza, eon-
fesso-te que aetualmente quem dirige os racíá
iornaes i;ão poetem absolutamente ser cuia-
lificados c'c jornalistas, pois desconhecem a
sua missa'1, o cotrtncKio. como i:t dizeade,
amanheceu totalmente fechado, em signal \ie
protesto ao <a!íeiilaclov. de que «ia» sendo
victima o seu máximo patrono ...

Desnecessário torna-se mencionar o sobre--
salto que tal fado causou ás famílias, bailando
frisar que suas cas-is, na quasi totalidade se
conservaram fechado.':, guardando mui caule-
losamc-nlc cs setts chefes seüs-tlns, Conillulo,
òs'clesoccttpitlos c os impulsivos se fizeram
á rua c cneelings- foram proje.rtados c r-ali-
zados' á tarde, no largo da Pólvora, oucle
émtilos cie Raphael c Rego Medeiros prefli-
garam o (attentado'* c appellaram para os
brios dos Iauristas («sic»).

Faço r-m-i interrupção tios succes.--os para
te orientar sobre o papel da «Província do
Pará». ,

Trato, meu caro amigo, de um órgão riquis-
situo, ius'aliado cm pre.tlio construído isolado
e exclusirameiile par;» elle. e pelo alio e pc-
queno coinnercio oíferecido, em época qtte
o «lemismo» trilhava pela estrada firme, poicm
sempre .falsa, eternamente corittid-i pelo «vi-
ms» da ambição c na qual hoje marcham,
crentes da sua segurança, as hosles que ap-
Flaudem sinuiltaiie.-utiente [oão Coelho, ex-
amicisshno do velho lemos, c Lauro Sndrc,
o «heroe» da,Praia Vermelha c oceásionador
do nosso delicioso — «Cae n'agtta!,..»

«A Provincia», o tradicional órgão da Ama-
zonia, o jornal materialmente melhor cònfcc-
çionado em lodo •.> Brasil, farto uos çctis
editoriacs sensacionae:, e cioso das suas (ra-
clieões, possuindo o que de mais moderno
cxisle nus artes gvaphicas, apparelhado de ma-
chinas Ahrinoni rotativas e machltias para
composição, «A Província», meu caro, com
o seu dolorisissimo dcsappaiecimcnto, faz com¦que o derpovoaclo Eslado do Pará! pereça po-sição de progressista que acaso a sua 'pre-
ienção prncuriísse obicr mi crear nos centro?
onde um riquicio de selvagem civilisação liou-
vera penetrado.

Apczar da necessidade que nos últimos tem-
pos tinha de çstampar ím suai colttmnas
editoriacs inflamnia.doü de indignação conlra
a situação dominanle, ora apontando o cie?,-
barato des 'dinheb-os 

públicos, ora ccnsuraii-
do as indignidades praticadas pelos ambicio-
sos dirigentes desta iitoclcrua (erra dos Incts.
o respeitado órgão bem merecia a protecção
dc garantir- dos governos da União ; Es-
fadoal, para honra do jornalismo brasileiro e
para honra dos qup se ufanam de ter nascido
na terra dos cabanos.

kerozene outras mercadorias foram saaurVH
para ser 7cvad.t a chariima' ao magestoso ií 13cio da «Á Província.-,. Hoie os joraa« reojd,ram que o iricendú; íoi'ateado, servinao 1coínbustflr vestidos de seda qnè -n i
lias tiravam dos guarda-roupas! Pobre' T'niiliasl.., Só quem viu poderá aiúisàr--factu. ' ' ' °

O certo c que no espaço de [ hora [ode *
prédio com as suas riquíssimas preeiosiilirf»de bibliotl eca e rclilo o teu labor de j", -,
de paciente;moítre[ar, para a satisfação £
meia duzrt de regulos ipie., certamente ,'breve, levarão ao lar dos que hoje 05 arnilíciem o terror de que até agora se inos rarimassombrados. Con-aimmado tamanho crio local foi invadido pela Ròpuiaéa^que v*
poucas horas tudo carregou, os salvados 7fogo, inutilizando, a niártclladas, o' mwlnismo qtn as chammas deixaram ainda dc 

'
no pavimento térreo. Hoje lá cxisleni aniMiras quatro paredes principaes. Eitão, sati«íòiíhi"orrialistas da terra!... "¦ ¦ '

Podia c horda ter dado por terminadi aempreitada sinistra; mas, quem sabe^—ov'"
giram-lhe que proseguisse- nas desírtücuM

seguiu, já muito mais ana/iic-n-Assim, elT" --¦-¦¦¦¦ '¦' - ¦m^
tada com o auxilio, segundo é voz eofren'c-de mais ic Ire/, rentenas de manifos dit-farçadamenle coirimandados por alia pátentha dias deposta cio cargo, por imposições Zliticas, e loi medonho o que se passou 111residência çánf.ortàvel c luxuosa cio 

"seiipdon
Lemos. O ataque foi selvagem; familhs vi'sinhas sahiain de suas casas'em todos òs fr_-
jes procurando abrigo longe dos acontcciincn1
(os. A fuzilaria p-ir.t a casa do velho senadordemorou-se por uns 40 minutos, depois do
que foi invadida e tr'cio quanto foi cie valiosoverdadeiras jóias de muito gosto e arte jojagde grande valor monetário, como umâ iníinidade dc relógios de ouro, bengalas de rr>rfim com ouro e brilhantes, dinheiro, w'c!
sem falar n.t copa, onde grande numero doatacantes se embebeclott com «champagne» eIodar, as bebidas fina; que lá existiam -.liôini
do saque-io parque, donde carregaram ratos.
pei'ii's, carneiros, ?te. Não satisfeitos a(ej-ram fogo ao be'ló rhalcl, tião vom ves-tidos de reda dados pelas famílias, porém entncorribustiveis saqueados das casas visirinas
clondc seus moradores fugiram, cieixandn'.iis
á mercê dos sicarios. E pela manhã de lioieo
publico cohle.tnplav'11 as rtiinas de duas dssmelhores propriedades que Belém possuía aomesmo tempo observando o sique nas ni''n;iíBello espectactilc para os adversários dos(dentistas»'.I

Durante, todo o.di.a, os emissários da tiiotl?
percorreram a cidade em grupos de 20 e 30*de «rifles» a-) hoinbro, viçtoriando o «Mcssi.i<J
e seus anostulos, çniqua-ntò a massa alheiaás depredações commenlavá o caracter dasambicioses da íorturia publica. Hontem, to, -
dos, p.tci'iaudo com o homem a quem \\([.,
querem arrancara vida; hontem, contribuirítio
com elevadas sommas para offerecer-llu o m,
lacio da «Provincia»; hontem, concorrendo emcada 17 de dezembro, anniversario do Lemos
com. centenas cie contos em brindes. '

Hoje, formando caravana a parle, exigem
das suas tropas a cabeça do seu desprendo
idolo, porque o cie hoje é o proclamada«Messias» mandam incendiar o palácio tiadádiva e a residência do seu ex-chefe, e de
lá, por meio do saque, tudo retornam, certomente p-ra novas e futuras ofícrlas...

Eucoiur; s colicrercia nestes fados?" leipibro-te que o nian.yris-ido de tioniem rjoucaou lienlmin podev. tiit.iia no aciual umiiurôq
político, pois á rua não podia pôr os ecsTodas as posições politkas estavam lomad'5
pelos seus cx-amississimos. 'A affronta íil3o<
ciedade brasileira precisava ser de tal orclcn?Constituirá moda o incêndio ás emprezas ior-
nalisticas » ás casas cios adversários?

Has de nolar que em todas as occurrcnáTíb
bando mortífero encontrou sempre o camro
franco. Pergunlar-me-lias: — E a:s garanliasídas forças enladoal e municipal? —Rssnon-
dér-te-hei •—Foram «Has, com os handiibsi
a mando 'ch 

quem pôde, que tudo fizeramO simulacro do attentado, cm virtude de trai
telegramma dahi, ameaçando uma próxima iij-
iervenção, para abreviar os acontecimentos:
enchendo de brios quem. delles precisavam,os cmee/ings», a cxtiur.ção da «tProviiKiau
do senado- Lemos e. de todos os seus amigos!
Um horror!

fl morfe do fcSoberano^
Viclimado por iitn acciclent.e morreu hon-

tem cm Porto Alegre o cavallo francez So-
berano, por Le Sainarilain e Rien Aimée.

O cxcellente «racer» correu, quatro annos
nos nossos prados, levantando 1Q0 contos
em prêmios, approximadainciitc.

Soberano era agora clestin»,;lo a um «haras»
110 Rio Grande, por ficar esgotado para car-
reiras.

Foi adquirido por 2:000.? e vendido após
unia série enorme de triiimphos jior....
10:000$.

Derby Club

ciu?,r' i&iifyt çoajfíri

Apezar do mau tempo o Dcuby rcalisoti
hontení a sua corrida. Os grandes prêmios
annuheiados foVam conquistados pelo gene-
ral Pinheiro Machado; com o seu cavallo selvágerl

indo buscar no estrangeiro um.., Piraju' c pelo Slud Democrata, cont o Cou- Os fárdrdos e o« façinws lirrpmbarfln' <i-,
Ií< li da-, commerciiC9 das iminediaçòes, e de par coVo

Ha dias que «A. Provincia» punha á mostra
O «plano» dos interessados no simulacro do
«attenlado»; ".íliibiti-t vila que seria quan 'o
o «Mess-as-, passasse triumplrilmeule, no dia
dc seu desembarque, por sua porta. Enganou-
se. Foi honrem, depois do "mceling» de pro-testo, quando os irresponsáveis, armados a'é
á iiiconsciencia, .se dirigiam, nuiS propnsi'y|-
inenle á praça Tenreirò Aranha. Encontrando
«A Provmcia» tn'aimenfo desguarnecida ex-
Icriormcnte de forcas federal e estadoal, ai-
veiaram-na com «riflei-», (arma que se não car-
rega sob yesles), pistolas c revólvers. Re-
pellidos no primeiro embato por quem ti-
nha o dever cie r.àlvagttp.rdár a sua prnnr/ò-dade, «contrariaram-se» (!) c foram pedir ati-
xilio aos 1 100 fardados do |oãò Coelho c
ás Ires centenas de «fogosos» municipans;
aquellcs, o total da policia daqui, estes, os in-
cumbiíios de apagar as chammas nas cotijac
incendiadas — o Corp'.- de Bombeiros. Com
rara promptidão, nunca nosla cm pratica pela
policia auando solicitada para acalmar nni-
mos èxalladó*, nr-m pelos bombeiros quando
são necess"rios os seus serviços, eompar-'-
ceram coirrctenleniPiifc armados c faWamen.
te municiados, fa/endo causa eommiini com
os assalariados do Virgílio, e agora ver ii
a iitilida-ie das duas dispendiosas eornora-
ções c a inconsciencia dos scelcrados parao que servem.

Alinhados, come» querendo chfrenlar tan-
corosos ini"ligos. prmelp^rani o 'iro'e'o, p e-
cisamcule ás 7,20 di noite, tirolei.» como!min-
ca -assistino; no Rii, nem iriesfnn o do ai ri'-
zanienlo ds Ilha d:'s Cobras, iniiiterrupfoi cer-
radissjmo, dándo-i por tnrminar!o á- 10 hora-!
hora em qre deram inicio á mais luiminavei

praticada em <erriiorio hm$iU;H

Em_(y.rn'u?ão: irai? ile uma 'dezena (TeniãK
tos civis foi transportada pari o necrotério)
sabendo-se que os militares, cm maior nuim-
ro, foram dircdamc-nle para o cemiferic, «cai
identificação. Os feridos conlam-se. ás -Je-
zeuas. Continuam os assassinatos dos <Im-
affeclps á situação, emquanto os inlcr^swnlos
nestes rrorticiriioi preparam as unhíi.s ladra-
vazes para inlernal-as brevemente nos cofres.

Bella siHiaçãoü!
^ A^prisão do senador Lemos, eífertiíficí.i lio-
te, as S libras, não teve imporlancia, pois do
local om'e ella foi effp.ctmiilu á cisa ¦!¦> seu
ex-amigo Virgiüo, disíum apenas uns 200 mei
tros, c no 'ocal aindn não se achava a nc-tiiMlaça e 'sim -.lgumas dúzias de prelo? capanga
doi-VirgiMo, que não conheciam o Lemos. 

"...
O resto laberás por otilra caria.
Continuo bom.
Adeus tnn abraço do teu — L.
P. S. — Depois de leres esta carta, peco-leque cortes o teu nome c residência dn en-

vclop-pc metlenclo-a dentro'dc outro e Investicaixa demii jorna' que não (ip-plàiula os lm>ro-i
res daqui.' '- caso seia 'publicada guarde sioillde envie-me um numero do jornal.Sendo--b possível, envie-me alguns iorn-ns
de 30 e 31 de Agoslo. e 1 cie Setembro. Aqui
não ha mais jornal de opposicão

§a osa bagagem?
A questão é que a Alfândega não

demore
Ha 8 dias ancorou no, Rio o paquete

«Vestris».
Um dos .nassatreiros confiadainentc dei-

xou ir para a Alfândega toda a sua baga'J
gem.
Ha S fias que esse passageiro anda correndo
para a Alfândega parp fazer retirar á há-,
igatrenf.

Tem despendido esforços inauditos, mas
nada absolutamente tem conseguido.

_ Ha- uma conplicação referente á rlassí-
ficação que ameaça prender eternamente na
armazém da. Alfândega a sua bagagem.

A Alfândega diz que a «bagagem é carga».
A «bagagem)) foi despachada como cbag<i"
gem». Falta um manifesto para solver K
questão, e, emquanto não appareee esse ma-
nifesto a «bagagem» fica como «cargan
presa 110 armazém.

Bagagem 011 carga, a qivstào é que tivcs«
sabida..

A policia d® montevidéo
prende anarehistas

MONTEVIDÉO, II. (A. A.)--Foram yn-sos vários anarchislas que promoveram ;.<'•-
orcíens durante a cop'iti*T--.r»i'.i' <ls Fer^O
que houiti.li «e K_li_Ofci n**w 
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/4 car/u regia que acaba de ser recolhida ao Archivo Municipal
«MARIA — Por graça de Deos Ráynha de

Portugal e;dos Algarves da quenr-e daléut
Mar em África Senhora de Guiné, e da
Conquista Navegação do Comniercio da
lilltiopia, Arábia e da Índia, etc. Faço sa-
ber» ie assim começa a carta de bíazão e
de armas de nobreza com- que a rainha
de Portugal D, Ma riu 1 fazia uni nobre.

Por este fe-gio acto o Brasi! ficava pos-
simulo mais itin fidujgo. .

Não sabemos se o agraciado, o alteres Mi-
guel Ferreira de Oliveira Bücno, natural da
Villa c praça de Santos] leve descendentes;

Se os houve, onde estarão hoje? Que
farão os que, sobre ó's seus nobre/ costa-
dos, têm a pesada responsabilidade de c\r-

Uma obcecada ps{ij espiritismo
tanta pôr termo á fxisturcia'

regar o nome illustre .do fidalgo alferes
de Villa?

Fm todo caso, resta-nos o fegio pergál-minho ,já auiarellecido pela acção datmii-
ficadora do tempo.

Mesmo assinr, o real documento continua
no presente a prestar serviços como os pres-tou no passado.

Hontem fazia um fidalgo. Hoje vae-, com
a sua presença enriquecer' o nosso «Archivo
Municipal».

Foi esta a offerfa do Sr. Soutcllmho quedeve servir de estimulo para muitos outros
que conservem em seu poder documentos
históricos, c, que offercccndo-os ao «archívq»,
concorrem assim para a recoiistrücçãô do
passado histórico da nossa pátria.

da Assistência, sendo em seguida, transpor-
tado, em estado r;'ravc-, rtora a F-Ünfa Casa.

A policia do 23o clistricto teve conheci-
mento do facío.

Todas a- noites Miri-i Luizt, tio 21 annos
cie etfútie, rt:s.ideiiU: ã rua -Vi - conde do Rio
Brinco n. il ii ás sessões espiritas.

f-requc-nloti com íánla assiduidade essas
sessões qu.e acabou obcecada, conversando
noiles inteira ¦¦ enrn os espíritos.

A noite passada elln teve uma entrevista
com um espiritei n rverso que lhe aconselhou
a p-ôi* termo á exisjciicia,

I: ás "i horas da-.madrugada /Maria lltiiza
enibcbcuclo as vistes cm álcool, alcou-llics
íogi.i em seguida.

A infeliz ficou gravemonle queimada por
todo o corpo.

Maria Lutei foi soccorri-.h pela 
'Assistência

¦e removida jnr.i a Santa Cisa.

Continua a
zos a maioria

ra legar com
dos trens da

rrandes
Central

atra-
(que

servem os rainacs do interior. -
Ainda hontenjj os íiocttirnos paulistas cbc-

garam ;í Central' com atrazos, trazendo o
mineiro nada menos de 5 horas sobre -o
horário. Esse mesmo trem só chegou hoie
á estação cia praça Otloni com cerca ile
tres horas de atrazo.

Secção inediíonial

S SSVÜPUNES
¦

n.

'A nossa Policia?
•-- Está boa, inniío obrigado...
Quem está mal é a Risolt-ta A1ar!a

Conceição, residente á rua do Catte'e
325.

Esta' mal porque cm sua residência levou
mm tiro ficando com a coxa. esquerda -va-
rada.

Foi indicada pela Assistência c removida
para a Santa Casri.

Também passa mal Alfredo Dias.
Este passava uelo Avenida Gomes Freire

quando uni individiio o aggrecliü a páu,ferindo-o na cabeça.
Como a outra, foi soccorrit.lo pela Assis-

tencia.
I-os criminosos que-a Policia ignora quaesse iam ahi aliciam soltos.
São oí impunes.;.

Cruzeiro cio Sul
SEGUROS DE VIDA, MARÍTIMOS, TER-

RESTRES E CONTRA ACClDENTES

RUA DA QUITANDA
Alais um sinistro pago

Apólice n. l.-IOO — Rs. 5:üüü$(3ÒO

ESTADO DO PAR A MA'
Na qualidade do curador de D. Lcoca-

dia Ferreira Pacheco Maciel,
da apólice n. 1,<10Q, emiftida pela Com-
panhia de Seguros .«Cruzeiro do Sul», com
sede no Rio de Janeiro, sobre a vida de
Rivadavia Pacheco''dos Santos Lima, dè-
claro ter recebido-da ditai companhia ipor
interrnecliq da sua Succursal do Paraná
a quantia de cinco contos de réis
(5:000.3.000), por saldo de todas as in-
demiiizações a que a ailudida beneficiaria
tinha direito pela referida apólice, a qualdevolve á Companhia para ser -canccHacla,
por ter ficado niilla e sem valor em vir-
tude do pagamento ora éffectuado.

Passo o-presente em duplicata para ¦ um
só effeito.'

Tres Barras, 2i de setembro de 1012.--
Firtuino Pacheco dos Sun/os Lii/in.

Testemunhas: João Solter Ala/toso e
Luiz Pacheco dè Miranda Lima.

As firmas estavam reconhecidas
seguintes tnbelliães: Mario Saboia
Bonifácio cie Almeida Pimpão.'

As autoridade-! tio 1S" clistricto policiai
prenderam cm flagrante na estação de Saiu-'paio o conhecido elesoreleu-o jiislino íAlves'dn Silva quando ede, a'rmado cie revólver
promovia grande distúrbio ali.

uma yicíiüia dos trens
A Central continua na sua tarefa sinistra

de .iiigmeiirnr a lolação dos hopilaes.
Ainda hoje, Joaquim Augusto de Abreu,

ao aíravessar a linlia ferrei»-, ha estação
de* Cascaclura, foi colhido por um trem tlc
íiibiirhios, ficando corfi fractiira do pá di-
vilreilo c lorti

Abreu- recebeu o
¦fmWUítMiemKimirxmmm::

s contusões pelo corpo.
iiniuctliatos soecorros

Tres Barras, 21 de seíemhro de 1012.
Illms. Srs. Directores da Companhia üe

Seguros «Cruzeiro do Suí» — Rio de Ja-neiro.
Anis. e Srs.
Tendo recebido por intermédio da sua

Succursal neste Estado a importância ide
Rs.- 5:000.8000, proveniente do seguro sob
apólice n. 1,409, sobre a vida de'meu fal-
lecido irmão Rivadavia Pacheco dos San
tos Lima, aproveito o ensejo para mani-
testar a VV. SS. o meu reconheciment-jj
pela lisura e corr-ecção com qtie liquidaram
o referido sinistro.

Cumpre-me, particularmente, relevar a
solicitude 'que a própria Companhia de-
inoustrou cm auxiliar-me na obtenção e
legalização dos papeis referentes á 

"liqtii-

dação, facío este que mais uma vez cor-
robora o bom conceito de que ella justa-ineiilc goza, sendo não menos um elo-
ciiieiiie testemunho da seriedade e do es-
crupulo com que encara e solve os seus
compromissos.

Sem outro assumpto, subscrevo-me com
toda a estima e consideração --- De
VV. SS. Att A'u° e Ci'0 Obr° '—• firmiuo
Pacheco do'< Santos Lima. *

ConcLkwnna pára o èsrabelecimünío
de depósitos dp carvão de pedrae oleo combustível no valle

do Amazonas
De ordem do Sr. ministro faço públicoque no dia 30 de dezembro prax-imq fulu-ro serão recebidas, no cscripíurio dista Su-

perintendencia, no Rio de (aneiro, as pro-
postas de todos que pretcuiicr.cin eslàbelscVros (depósitos de carvão de pedra • e oleo
combustível -para o abastecimento dos .va-
porei) que navegam nos rios-da .Amãzohiã
c que dçlles se queiram utilizar de quetratam os, ;a-rls: Cvl a 71, capitulo III do rc-
gulamenti que baixou com o decreto n. 9 52.1,
de 17 de tbril oe 191-2.

O processo para a realisacão e julgamen-to desta concurrtncia é estabelecido nas se-
guintes condições: (

As propostas deverão obedecer rigorosa^
mente ao disposto nos citados artigos, une
iào do ttôr seguinte:

Art. 61.'Serão estabelecidos depósitos <\e
carvão de pedra pan ab.ísleciménto doi va-
pores que navegam nos rios da Amazôniac que dt-lles se queiram utilizar, nos lu-
gares segniiiifs, c-u em outros que a práticademonstre r.:iem mais convenientes: Belém
do Pará, Canietá, Brev??', Chaves, Mazigão.
Ourupa, Sduzcl, Práinh-i, Santarém, Póuta
Nova, BiTsilcira, Óbidos, Rarintins, llaocati-ara, Alaníos, Gafvpcii*os\ Moreira, Santa Izv
bel, dõ Rio Negro. Ca rui o do Rio Branco, Ca-
racaraby, Bocea do Cantimã, Baetas, Boccâ
do Rio /Vacilado, Bocca do Puru's, Camuiia.
Nova Olinda; Canufama, Cachoeira; de tivu-
lan.liá, Bicca do Pauhini, Bocca do Acre,
l-íio Brarco, Seima Madureira, Coary, Te*'fé.
IJccc.i do Juruií, Juvuapc-.a. Marary, Bocca
Tarauacá Cruzeiro do Sul, Bocca dõ |utah\-,3. Paulc de Olivença, Bcnjainín Consfant
ç Santü» Antônio de iWaripi.

Art. 05. Os deposites serão fluctuant --.
afim de poi'erem ser mud-idos de um logar
nara outn, confomie m iiicreineiito-què for
tomando s navcgtçDo uest-: ou naquelle íou-
to; ter Sc a ciir.acídnde síiíNcieiife para o
moyimcrfo de !'apcres na vstação a q.ieestiverem servindo » possuirão íipparelhoí
modernos d.- bnlqeàção cio combustível, queredir/ain áo miniiiio o levanlaménio do pó e
façam perlcr o irenoi; tempo possível ao
vapor a rbastecer.

Art. (í6. Nos ponlos cm que se for fazem
do senti" a necessidade, Cs depósitos se-
rão providos de re-!crva'orios de oleo com-
buslivcl, cs quaes poderão ser (cito ha pro-
pria embarcarão que ãrmíúenar o carvão de
peilrn ou i».m pontres fliiclüantes 

"separados.
Ait. 07 O estabelecimento dos depnsifo.-

e comrnereio de íoriiecimentós de coiubusti-
vcl lios vapores scrãc feitos prir contraclo,
assignadOi rtepois d-- c niCurrencia publica,com o m.injsftriçi t!a Agricultura.

Art. OS. O iiiiiteria! flucfíiaiíic para os de-
p-ositoü-c o íointusfivel impr>r(.ido ção is-nios
dti ipdoii os direilhi: de iniporlaçao, inclusive
os de expediente,

Paragi-jj/j-ho uiiicn. O despacho nas alfnn-
dcga.s será oftleiíadc iüedíáútc requisição do
Alinislt-rii: da Agrif-ultCira, do qual -i em-
prezayc;o!i(-:u-|aiiÍL- n soiiiit.irá, pira cada 'ear-
regailferilo; con* i necessária. antecedência,
-• Ar-t. (t9. O. cG.ni.biiftive.\ impòriado pela cm-.

beneficiaria preza não naciera se vendido sinão exclusiva-
méiije jiara o serviço d;i nayegitção' fluvial.

Art. 70. Os preços máximos pelos q.nesa emprt-za lontraclaiMc venderá - combusiivej
aos vapores 7uiiki;-iíT-- de (abellas, approvi,is
aniiuálríiénle pclõ ministro, as quaes' só no-
deràô ser alteradas dênlrn do -innri por i-iu-
tivó absoluto de- força maior, a juizo do go-vento.

Art. 71. A emprez-t contractaiite nãç ficará
f.uicita ao pagamento de impostos estadoaes
ou ui.unícinads, por ser o objeclivo do seu
contraclo serviço publico fcneral.

Art. 72.^ r-iqj logS^es ern que a empreza
tiver e o- governei iiã-> (ivc- depósitos de
coii.ibusti.ve1, scr-lhe-*5 d-ida a preferencia parao fornecimento da quanlidade de que freéi-isarem o:, navios d", guerra uaciouac-s, pelos
preços por que ei tiver fornecendo aos va-
pores pai/icularcs.

Alt. 73 Em circumslancias cxlfaoi;dina.*|a.5
e a requiriçSo do governo, a empreza poráá sua disp-*isição todos os depósitos de coíri-
bustivel qre então posíuir, sendo iksdc logo
iiidcmiiiz,"d:i dò valor dá parte ou do total do
comhui-tivel cn{r:-gtie e, posteriormente, do
\alor dos depósitos que se iiuitilisarcm, mais
urna ionina corrcsoondeiile ao?, lucros ces-
sanlcs diuari.e. o ieiíino de interrupção do seu
negocio, calculados pelos tie igual período do
anno anterior.

Art. 7-1. A. concurrtncia versará çolirs os
prazos pan a jnsialla,ção dos depósitos e re-
versão clertes á U'r'ão e sdBfe os preços de
vinda cio combustível para o primeiro anno.

pelos
e José

b) dentr.ò de ti-- (Pis. depois do re&bí-mçníri da-, |M:op.'vçuí; -erão, - nor vrlit-al, pu-olicrl'.' no »Piíii'i;i Oíik-í.-iL, declauidos,. osnome;! des corfcurrcife-.'! julgados idom ò;;
. c) no scgiiiiriu -Ji-i útil após a publicaçãociesK: edital;. á* Itoras nellei fixadas, s"eh.oabertas e lidas as propostas dos concur-rentes julgados idcneòs, deante dos rffSs-mos coiiçurrci-tc- c de qtiaesqu-r inferes-sfidos que s". a'|;rcsi;i.'!cin para ass^tir a "ssa
loruiahdade;

d) cith um rio; proponentes (òii seus re-
pre:-eni'intfs> rtibrifurá *js propostits de to-
clf-s os puIioh, o que- será também ieiío pe-Io-. ijjc:;:b'o • d.i commissão iii-çaflõra;¦¦ cj as líropoá.ths cujos aiiloies não 

'ferem

julgados idõreos deixarão <lz ser abertas ••
srt-rão rcstiiuidas nos iiitéfessadns; logo de-
ppis da p-ililicaçãó u que se refere 

"a 
1 t-tra «b»;

f) se nrnliunia duvida houver sobre a
idoneiilade -)e todos os proponentes, as pro-
postas poderão ser abertas e lidas no mesmo
dia do recebimento*,

g) antes de qualquer decisão sobre a cs-
colha das uropostas vilas serão publicadasha integra, no «Diário Oíficial»;

li) sòrã*"i excluídas cia concurrencia, em-
bora os proponenles tenham sido julgadosidôneos:

I -- As priposlas que n ão estiverem de
accordo, «7111 qualouer de seus pontos, comas condiçõ-s estabelecidas nos artigos ari-
nia transrriptos, do Regulamento de 17 de
abril de 1912, 011 com as exigências deste
edital.

1!—As que fixarem para o estabeleeimen-
to dos depósitos mencionados ua cláusula
2X prazo menor de seis inczes e maior cie
dezoito mozes, contado da datae m que fôr
assignado o contrato.

i) scrã-i preferidas as propostas que fi-
xarem nmnor prazo, dentro dos .limites -ici-
ma indicrdos, para o estabelecimento dos
depósitos de que trata a cláusula 2", e paraa reversão destes á União e menor i:«çò
cie venda do combustível para o* primeiroanno; , . .

i) havenio coincidência em duas das con-
clições de preferencia, o contrato será adiu-
dicado ao proponente' qiie' offerecer maior
vantagem na terceini e no caso de ha.er
discordanc;a em todas, será adjudicado o con-
trato ao proponente que, dentro do prazo esta-
beleciçlo ro N. II tia letra «Ií» e do limite
máximo de 90 annos para a reversão, ofie-
recer preços mais vantajosos para a ven Ia
do combustível. .

Os attesfados e rr(eiTiu;'as demonstrativos
da idoneilade dos proponenles serão apve-
sentados ri mesma oceasião em que forc-vi
entregues as propostas, mas em envolucros
separados convenientemente fechados e la-
craclos, Pazendo ':ada envolucro o nom: de
apreseuíacte.

5-*
As propostas deverão ser apresentadas de-

vidamenlo selladas e legslisadas, em eifolu-
lucros íc-liados e lacrados, trazendo cada
uma o nome do a pres entanto.

As indrações dos prazos e do preço d'e
venda cio -*ombi.isti«*el para o primeiro -limo,
11 rjuc. se refere o art.' 74 do regulamento,
serão feifrs por extenso e em algarismos,
sem rasui-ts ou emendas.

6»
Os pi oponentes depositarão no Tlicsouro

Nacional a'é o dia ;-'9 de dezembro ou tia de-
legada do mesmo tKeso.tiro em Londres, até
o dia 29 de novembro um-t caução de vinte
contos de réis (20 000í;C0()) para'garantia da
iissigiiaiur.i do contrato;

Para ga***inlia da execução do contrato e.-*-*?
caução serl elevada a sessenta coutes de
réis (60'OOPS.e.OO).

O documentei p'*ov!uidn ter sido feita a
caução rari garanti-' da isskmatur.-t do con-
trato deve acompanhar os ,-ites'ados de ido-
iR-idadc ¦'. que s-- refere a ehusula tò •

A falia desse documento importarí-tam-
beit; na e::c!usão d', proposta, de çofòrmidiidécom o es>ibeletidçi na 1 ctra «ei> da cláusula 3»;

7:'
Perderá 1 caução -1 qu.; se refere, a pr.í-mèira' parte da cláusula 0a c< propotieiile quetuna vez. 'meceita a sua proposta não as-

signar o "oniraio respectivo dentro do prazode Quinze dias do convite que, para ç.,se | jectado;fim, lhe sr tá dirigido pelo «Diário Of/iciáf».
8«

O contratante que na data líxid-i no síu
contrato imo tiver estabelecido todos os de-
posiros d * que fra'a a cláusula 2» deste edital,
ficará -stljePo, salvo vaso -te forca maior, 9
juizo do governo, á multa de 5',0.'»! por dia de

BÚJMMfaaSkÜ
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nisterio b S|colfÉ, Inteíiia e

Superinteader-cia da defeza da borracha

Concurr-encia pgpa o estabelecimenfo de
fabricas de riptefaefos e de usinas

de refintaçáo de bonraerja
De ordem do Sr. ministro faço publicaque no dia 30 de dezembro próximo iiitu-

ro sè);íp recebidas uo escriptorio desta ju-
pciiramiaencia, no Riu de Janeiio, ar. propôs-tas de todos, que pretenderem estabelecer
qualquer £|ns fabricas de artefaclos e das
iiáiiJásyíJe reiiiiaçáo dè borracha, de que tratamos .;ns. 2'j a 2rj, capitulo único, titulo II, do
regulamento'que baixou com o decreto 11
9.321, de 17 de abril de 1912.

O preces-o para a realisacão e julgamentodesta concurrencia é o estabelecido iias con-clições seguintes :
1" —-A» propostas deverão obedecer rigofo-samente ao disposto nos citados artigos; >que

sao do teor seguinte:
Art, 23.— A' primeira usina de refinação de

borracha seringa que se estabelecer em cada
uma das cidades de Belém e de M.ináos e
de borracha de maniçoba e de manga beira
que se estabelecer em cada um dos Estados
de Piauliy. Ceará, Rio Grande do Norte,
Pernambuco, Bahia, Minas Geraes e S. Paulo,
bem como á primeira fabrica de artefaclos de
borracha que se estabelecer em Manáos, em
Belém, 110 Recife, na Bahia e 110 Rio de |a-neiro, serão concedidos oí seguintes prêmiose favores:

a)'até -100:000$00O cm dinheiro para as
usinas de refinarão de borracha serin°a;

até 100:000*000 em dinheiro paru ns.usi-
nas de refinação de borracha de maniçoba e
de mangabéin;

até 3O0S000 em dinheiro para as fabricas
de artefaclos de borracha;

b) Isenção dos impostos de importarão
inclusive os de expediente, na fôrma e pelos
processos descriptos nos artigos > e 91°,
combinadameiite, conforme o caso, para todos
03 m.neriaes, machinismos, utensílios e ferra-
incutas necessários á construcção e completa
montagem da fabrica, bem como para todas
as substancias cliimicas, tecidos c hiálerities
diversos, coinbusfivel e lubrificantes,' indis-
pens^veis ao custeio e funecionamento da
fabrica, durante n prazo de 25 annos;

c) direito de - desapropriação por iiiilid--.de
publica, na fóriijà du legislação vigente, do.-
terreno-i e bemfeitorias' periencenles a par-ticuiare.s, que forem iiilg.iilos apropriados e
ncccsfnrio.s ;í montagem da fabrica c ás sins
dependências ;

d) preferencia dada pelo governo para a
comi ív. dos pròduclos usados nos serviço?
do c-xerçiçi.to, d.t marinha e das rcnartiçóes
publicas iedcraes que forem manuíacttiradds
pelas fabricas, quando possam competir em
qtrlidade com os similares estrangeire-, sen-
do o contraio de fornecimento acITidicido
ti-itnnaimetne a eacla fabrica, para 

'aquclles
de seus proiluctcs que forem classificados em
prim'eiio logar nas exposições de que trata
o artigo 93 ;

et isenção.de todos os impostos esiaduaes
e municipaes pelo mesmo prazo do favor
tía letra çb>; por ser a fabrica considerada
um serviço federal.

Ayt. 21. -Pari fazer ju'3 a estes favores o
industrial ou sociedade que pretender montar
unia ou mais fabricas deverá sujeitar-sc ás
seguintes formalidades e condições;

Ia — Apit-scuiar ao ministro da AgrirtiHura
requerimento prévio acompanhado 

' 
dos do-

cumentoj abaixo:
a) projt-eto de cotijunclo, detalhado, das ta-

brieas'-;
b) orçamento da'.s despesas de primeiro esta-

bslecii.iicrto;
cJ-TticiVrrtf^-déyrripliv.-i na qual se declare

a c;;pa!Ít!;.d,- de prodiieçã¦:> da labnea, o.-, prin-clpaés ob-jcí-iiís que se pretende fabricar, o
preço mínimo p:lo qual se propõe a lavar e
refinar a borracha, que deverá ser reduzida
para cada qualidade, a um tvpo único e su-
pcíior de expor ação, e sejam em geral pres-tadas todas :s informações'que possam liabi-
Jitar o governo a fazer um juizo -seguro da ,na-
tiircza e importância do estabelecinieiiío pro-

mento das propostas, seião, por edital pm -
blicado no «Diário Officíal», declarados 03
nomes dos concorrentes julgados idôneos.

c) 110 segundo dia ulii após ,1 publicação!desse edital, ás horas melle fixadas, serãc»
abertas c lidas as propostas dos concurrentesf
julgados idôneos deante dos mesmos concur-i
rentes e de quaesquer interessados que sej
apresentem para assistir a essa formalidade,,

d) Cada um dos proponentes (ou seus re-i
prcicntaiites rubricará as propostas de todos)
os outros,;o qtie será também feito pelos rnem-j
hros áa cominicsão julgadora

e) A.' proposi-is cujos amores não forémt
julgados idôneos, deixarão de ser abertas ai
seião refiiiiiítií-s aos interessados logo depois
da piiblicaçüo a que se refere a Ielra>b», 

' 
<

!) Si iK'iiliut,!:i riuviçlá houver sobre a Mivfl
iií-id.tde de locio.^ ,us proponentes, as propòstáí»
poderão ser aberias e lidas no mesmo dia dor
recebimento.

g) Antes de qualquer decisão sobre a es+j-
colha das propostas serão cilas publicadas m*integra no «Diário OfíiciaP; ;\

li) Serão excluídas da concurrencia, emtíoraf.
os proponentes tenham sido julgados idôneos3

— As propostas que não estiverem de*
accordo, cm qualquer de seus pontos, comi)
as conetiçõo estabelecidas nos artigos acimaif^
traríscriplo.*?.- do regulamento de 17 de abril
de 1912, ou com as exigências deste edital. ¦;;

II — As que fixarem pira á montagem com-í
pleta e definitiva inauguração do estabeleci-)''
mento, prazos inferiores a doze mezes e sú-i)
periores a trinta e seis mezes, tratando-se dei'fabricas de arlefactos, e inferiores a doze me-i/es 011 stmenores a vinie e auatro mezes tra-*'(ando-se de usinas de refinação. i' i) Serão preferidas— pára a montagem 'defl
fabricas de ariefactõs e de usinas de refi4nação--as propostas que fixarem o menotj
pra/o, dentro dos limites acima indicados, paraVa inauguração final do estabelecimento. ' 

!
I) Si houver coincidência do prazo menor»'caberá a preferencia, quanto ás usina;, á ipro-í

posla que fizer o menor preco para a lava*
gem e refinação da borracha e, quanto á*labncas, aquella que p.-opuztr nas suas espéci?!ficações e planos inanufactureiròã maion '
quantidade e diversidade de produefos.Paj'agrap-'i.o único. \ venda dos productc'5 ;ac Go.vc-rnOi nos casos previstos no art 2rM'ic-ttra 1/, do regulamento de 17 de abril?!de 1912, nunca poderá ser feita por preço»!superior ao do similar estrangeiro cif emC'
qualquer porto brazilciro em que tiver de*tser feito o fornecimento; d

1;) Si ainda nesses pontos houver coinriâ'dencia caberá a prefeiviicit á (|i-.é propuzèiffmaior capital para a íuiulacâo da fabrica 01^urina, o que sei'á julgado á visla dos pro-^Jjccto;, crçmnenlos e memórias dcsoriptivasE
a que se referem as Iclru a, b c c U cònSciição — do artigo 2-1 do regulamento de 17Mde abril de 19! 2. |

3- --0; :*líc;|a:los c r: fercricMs demonstra*]
tiv.os da icioncidaclc dos projíonentes ia-t. 2Ú}1" condição, letra d) ser.io apresentados naf:mesma oceasião cm que íortiu entregues asj1
proposta.?, mas em i.iv'o'iicr."s s-p-arados, con-i'vc-iiicnuti.enie ícchacloa e iai-ra-.los, trazendocada invólucro o nome do a; r.s.mi.n.e. ;¦'-As p.ropdstas ou reqiicrimeitios e óaj!lentos a que se referem as letras aJh e ç, |a condição, do art. 21, devidamente»sei,.-idos c legalizados, serão apresentados/
lar:ih.em em invólucros fechados e lacrados/
trnzcMdo cada liiii o nome dò' :i|-.i-.-.-,eiu.!iiiei

A ii-.ditação dos prazo-, preços d.- lavagem*
e reljnaçáo tie borracha, porcentagem a'que?'
se rerere o paragrapho único dá li'tr,t j, (dati-/útilii 2'), e do cipiii] a que se refere a loira lrVserá feita por exienso e em a'gar.'5mos. 45' —Os proponenles depositarão in Tlieí*'
aotiro Nacional ate o dia 2) du novembro òifna delegacia do niesmn Thesouro em Londresjl
ate 30 de outubro, uma ciurão da vinte com"
tos de réis (-20:000,-?) ou dez. contos de réisí
(10:000$), part garanti.*; da assigiialura cloj
contrato comorme se refira este á fabrica defarteíacíoscu r. la-im- de refinação üe. bonachai

Pari garantia da execução do cimt.am essasf
cauçòe., serio rcspectivamonlc el-ív.ulás a ceitifjcontos de réis (100:0008), Iratan-.lo se áet
fabricas de artefaclos oti usina-; de refinaçãcí
de. borracha seringa', c a trinta contos t'e réis]!
(30:000,*?). quando se (ratar cie usina de refU

doem

ixeesso a'é 30 dias, de 1:0008 por di:> <lp
excesso além dos '10 até 00. e de 2:000$
por üh de excesso além de fiO até 90 dias.

Esgotado esse- ultimo prazo, consid;ra-^>
rescindido o contraio, pwdcndo o contratante
a caução *i que s». refere a segunda parteda cláusula (V1, e ficando além d!;"so obrigado
a 'resiituir o valor dos direitos cb tódó.i
os materres que tiver importado com *js
isenções previstas no art. nS do regulamento

d) atte-stados e referencias que demonstrem
a completa idoneidade profissional e íirian-
ceira do pretendente.

2"—Obriga-se rio contrato que fizer como ministro dn Agricultura, á cláusula da re-vcr.-ão- findo o prazo combinado' u-nciue-ar ao íunceioiiario nomeado

üe dr abril.

Dos deposites mencionados no art. 01 se-
rão eslíibelecrMoí üeiOc logo os de Belém de
Pará, Sáníaréin, ír.t-í?tiarii; iViauáos Carvo-
ciro, Teffé, Bpcca do liitahy. Bocca-do i\ri-
ptianã, Porto Velho, Campina, Librea, P.oc-
ca do Acre, Juriiapeca', Mararv c Bocca de
Taraüacá e denlro cio prazo de'cinco annos
os rest-mte*, indicando o governo cada mino
os logaiv-s dos que deverão ser e'stabelec!do?
no anno nèguinte.

A escolha das propostas obedecerá ao cri-
(crio seguiu''.':

a) antes de (ornar conhecimento das pm-
poslas a commisião julgadora examinará a
cftiesíão th* idoiiéidade dos proponentes;

A caução de que trata a segunda -arte
da cláusula 61 será infegralizada no prazomáximo dc trin(a dias quando desfalcada,
quer pelas multas previstas na cláusula 3».
quer rclar multes de 500-S até 5:000S, oue
poderão r-er impostas ao çoiitrannle pelasirifrneções oue; corninslicr contra o disposto
nos arte. fift e 70 dn regulamento.

A não íorégrálidadé da caução importa
egu.ilmehh cm rescisão dri contrato, com
perda do saldo restante da mesma e detodos os favores rrncedidòs

lO-i
Na épo-a da reversão, peh qual tienlfu-ma indemnizarão caberá *io contratante, alémda que corresponder ao valor do stock decombustível exisléfite nos dcpoíitos e cal-ctilaclo p-clt-. preço d*, tabeliã approvada, todosos depositas e ins*allacões fixos refereni 's

no serviço cjntratadó deverão se achar em
perfeito csl.-do de conservarão.

Rio de 1'inciro. 2'\ d» Setembro d" no- Raymundo Pereira da Silva, Siipcrin"I tendeu'" '

pelo governo para a fiscalisação á vista dasobras, no período d.a construcção, afim tíeser verificado o custo real das'despesas do
primeiro estabelecimento e determinado, o va-
lor do premiò pecuniário, que será em qual-citier dos (res casos egual á quarta partedesse custo, não excedendo os limites fivi

nação de borracha de maniçoba c tnangnbeiraíf
Os docimienlos provando lerem sido 1'utosj-os depósitos para garantia da assignatura do:"

contratos devem acompanhar os atWados d
idoneidade a que se refere a clausiilu '>.

A falta desses documentos importarj tam*
bem na exclusão da proposta, de coníormida-
de com o estabelecido na letra «é», clau/.
stila 21. ,-•

(y.i.... Perderá a caução a que se relere am
p.--imeira parte tia cláusula 5- o proponentw
que, uma vez acceitu a sua proposta, nã*
nssigriar o contraio respectivo dentre.'' dof
prazo de quinze dias do convite que para esse?
Ijm, lhe será dirigido pelo «Diário Ofíirial»í

7-1--O corilnMante cnit, na claia fixada eu?
 •¦ i-;scii contraio, deixar de fazer a inni-nii-n-nridos na letra «a», do art. 23, bem como a visita definitiva dò estabeleciin.cito " "M'i<*

00 estabelecimento, depois de inaugurado, | salvo caso de- fon

EMÍLIO RICHEBOURG

S7

" 
SliGUNDA PARTE

0 visconde de Sanzac
¦M

¦'• • - ¦ vi I
—Não falemos em semelhante coisa, repe-

íiu ella como um éco.
. —Aurora, queridinha, amo-te!

—Também eu, papá,- amo-te muito.
—li comludo, apesar de estares nos meus

braços, vejo-te triste. .
—Tenho .alguma coisa aqui... disse ella

levantando a mão á fronte.
-Na cabeça?
-Sim.
—Que tei-.*! na cabeça, lindinha?
—Nüo sei, não posso dizer.
tlis '.omoii-lluj a mão. dm alguri-*- p.iiü.it

:p*ra ci sofá, <> senta-am-v? urb-»,
Picaraa; algum iitsíáolftí •rf!-.iu'.-ioso:)--op««

Jcfldo eatr»; x% mu* & <x&m ,ti fíjh*

—Papá, pòrgtiniou cila, lembras-te do meu
ninho de toutjnegrasí

—Certainente... Eslava na avelcira, ao pé
do caramanclião de madresilva.

—Havia lá duas grandes toutinegras;
quando uma eslava 110 ninho, com os pe-
qtieniiios quenlinhos debaixo das azas, á
unira cantava, saliitando nos ramos da ar-
vore. O ninho era tlc ambos, não 'era?

—Sim.
—firam- pae e mãe?
—Sim; pae c mãe nas toiitiiiegrinhas.
—Qual era o pae?
—O que caniava.
—-E a outra mãe, replicou Aurora com in-

finila doçura na voz. lira nliáe. que cuidava
(auto dos pequeninos, e nem só um instante
abandonava o ninho!

O conde s cntiii um aperto de coração que
quasi não o deixava respirar.

Aurora ficou um momento pensativa; de-
pois (Crgucnüo a cabeça, perguntou:

— Papá, eu lambem tive mãe?...
Foi um choque violento que o conde re-

cebeu em pleno peito.
fez-se liviclo.
-- Só as ayesi.*;has é que têm mãe, fniír-

murou Aurora, rolho une rcspcvíJcido á
ma própria ifilerrcr^ação.

O conde" esí.ava «m verdaiíçírc* (••T?w:'ai^.
fiirtas vi^é yja»i «rtia n.'.!* rnorr¦¦«.» t;-

<va*v*ía ",M xiw ta/^— ^kt«í ç»'>wt^.*~thr
'.iJf.VJ *4í» t L#.(

Os grandes olhos de Aurora, fixos nos
seus, interrogavam com persistência.Sim, respondeu elle, tem; ma-.-.

O olhar da joveií fiilguroti com brilhan-
tismo.

-- Tenho mãe! disse ella com ineffavel
inflexão de Jenr.ira.

O infeliz pae sentia reabrirem-se iodas
as ferida:-, do seu coração.

-- Papá, replicoo Aurora, retTnaiido do-
cemente a cabeça sobre o licjiibro elo conde,
se lenho mãe, porqiie não eslá cila aqui,
junto de niim? Porque iião faz cila como
a niãe das totitiiicgràs |<;.:qtièriirias^ que
iíiiitça sac do ninho?

Desta vez o conde esteve prestes a per-
der a sua coragem, e respondeu com voz
mai segura:

Perguntas por que (ua mãe não eslá
aqui a teu lado? Não posso dizer.

Por cp.ie?
Porque ha cousas que não compre-

henderias, cóusas cjiie não deves saber.
Amaria tanto minha, mãe!

F, cleixarias de me amar?
Oh! não!... Sempre! exclamou cila,

cinginJo o pescoço dò pae com o eollarllos
se".is braço..-.

Pois bem, escuta: tornei urna grande
resolução.

Ah'!
Não ficarás mais aijüí.

Ellí abriu mi;i*.-> <-g scl:
toirpívlfev^i,

>
viva

Olhes.

Em breves dias deixaremos
Levo-te para junto de tua

Aurora bateu as mãos
uma demonstração d

E ficarás com ella.
fi ficarás com ella"Sempre?

—- Sim (Sfmpre.E comligo?
— Eu., .farei uma longa v

tarei.
- Oh! sim, vollará:;!

fi depois, terei qua-!*noticias tuas.
Onde eslá minha mãe?Em Paris.
'Paris, uma das

cidades do

para eme elle possa constatar, quando o jul-
gue conveniente, que os máteriaes-importados
com isenção de impostos são effeciivamenle
iitilisados em uso e serviços exclusivamente
da labrica

•l°- Enviar aiinualrneníe ao min:s|erio; porintermédio do referido fiscal, um quadro es-
(atistico, no quai sejam especificados:

a) a quantidade, a qualidade e a proceden-cia da borracha utilizada como matéria p.-im.t;b) i| espécie; a quantidade e o valor dos
produ.ctos saídos da fabrica para o consumo
interno c para a exportação;

c) o numero de operários nacionaes e es-
trangi-jros elfe"c|iyaincii'e em serviço durante
o arino, com especificação das respectivas
categorias,

Art 25.—O prêmio cm dinheiro será pa-go, logo depois de inaugurada a fabrica, nolitcsotiro Nacional ou 111 delegacia fiscal do
b dado, em que el'a estiver s't!*ada, mediante
atiforisiiçíio dp ministro cln Agricultura.

Art. 26.—A escolha das propostas obedecerá
ao critério seguinte:

a) atiles de tomar conhecimento das pro-
postas a coni.mfs ão julgadora examinará a
questão da idoneidade dos proponentes;b) dentro d.' ires dias depois do recebi-

esta casg..
mãe.

o que era
aJegria.

nella

ira 111 ente na testa

ncarã sujeito^
rça maior, a jii-zo do governoja multa de íim conto de réis (l:00lJ.sj por tiiaj

de excesso até 'M dias; de dois cóiltOG ele réis!
Í2:0005í) por dia de excesso além de 30 até)'
.60; e de tres contos de ré's (3:000$) por dial
de excesso de 60 até 00 .dias. Esgotado esse/
ultimo prazo considera-se rescindido o conw
(raio, prieifi-.do c- contratante a caução!
de que íiaia a sègéhdí parte da cláusula 5Q
ficando além disso obrigado a resiituir o valótj
dos direitos de iodos o; matéria es que tiverj
impòriado com as isenções previstas na leíraf
b, artigo 23 do regulamento de 17 de abril,,

S-r—Oiprázo de reversão a que se refevejn segundo condição do artigo 21 do illm;
dído rcgujaniénlo será cie 00 annos', a contáiKi
ela. assignatura dos ceínlralos, tanto para as»
fabricas de ailcfactos como para as usinas dej'
refinação 1]

0' --- Na época ele reversão tinto as fabricai:
como as usinas deverão possuir Iodas as ins-ii
fallaçõe-, inclusive ccljficios c acccssr.iios emjf'
períeiio estado de conservação. j

1O1.-.. Aá catições a que •:,.• refere a segundai
parle chi cláusula 5' serão restiltiülas aoá
contraiatites logo depois de inauguradas as?
fabricas ou usimis J

Rio de-Janeiro 21 de Agrislo de 1012 }íRaymundo Pereira tia Silva 
"superiulcndcnteji

da fi-

iiigeni; mus vol-

iodos os d 1,1as

e ntaís bellasniaiore
universo, capital da França,

nossa pátria; tem qtiasi dous milhões de
habitantes. Ou(r'ora, cliaiiiava-se Luclecia.
\:\ airavessada por v,m rio-, o Sena. Os seus
prineipaes mommenfos rão: Noesa Üenhprá"
o Lòiivre, as Tulhcrias, S. Sulpicio, 3. Pan-
ti''.'-, o PalaisrRoval, o palácio de Lu;-'
xcmburgo, Sanlo Éustaclílo, a Bolsa. E' isto
papá'

lamente-!
íeni vês, tenho boa memória

-- ' • contente. Olha, pega 
"

iim ' " .
Ao.' ..,

sonhadora
, — Ainda ieiw alguma sc;^.:-

elle tocando
lha.

Não tornaremos mais a es(a casa? per-
gtmtou cila.

Não. Nunca mais.
Então..

O quC-?
Adriano ficou de voltar.

O conde teve um sobresaito.
li quando elle vier, pfoseguiu Aurora

tristemente, que dirá se não me encontrai*?
Chorará!

Se bem que isto lhe custasse muito, o
conde sentiu que devia responder alguniti
eousa.;

Minha queridinha, disse elle, o teu
amigo Adriano iião virá aqui, porque saberá
que estás em Paris com tua mãe.E depois? perguntou cila pensativa,come procurando, coinprehcnder.

"ortaitto, não é- aqui, porque nos rc-
Pu-:- q'ue

--- Apanhar
nos canteiro.;.

algumas tlores que ainda li*»

tira:: cs destes sítios, mas cm
más q teu" amigo Adriano.

iJar,

Exac
Ah!

ia mais

.urnuii-sc siibilamenfe pensativa,

ira í
1! e p^ra 

'Paris 
que elle tninfaem

-- Sim, mais (arde, quando ti:-; es cs-
tud;-te!a basiaide, quando sotibercs mi!*tàj
co".'"s. • •

— Eílé \ol(ará.. Tornarei a vel-o! disse
ella 'halcndo 

as mãos.
di

teinuro que não via nada!..J
-* Ciuilherme viesse para incA

voz alta:
ãii jardim, m'.nl.i,*i fi'hn:

a meu lado, Tenho ;
vemff
iild.Uj

Para quê?-- Para as pôr 110 scpulclíro das horbttfí
letas o dos escaravelhos. k

Os olhos do pae molharam-se de lagriJ
mas. '^ '

Pobre creança! pensou elle COm dôr.i
E quiiiicld na-
Foi preciso qu
abrir os olhos.

Replicou em
—- Logo irás

scutaiMc aqui,
que dizer-íe.

Aurora obedeceu,
Parece que esqueçesle que cm í!;reH

ves dias deves estar junto ele tua inãe/dissef
o conde. '

• Ajown abanou a cabeça c sorriu.Não, respondeu ella, não esqueci a fuviklmessa que me fizeste. °
Fnião estás satisfeita?

Cila levantou os olhos para o cén, apoiou'
a extremidade dos dedos nos lábios, ç fez ,nj
mcymcnlo de uma creança quebeijo.

Ser-a num rccordaçào dos dias passado**

envia u rn

cm

l.evanfcii.-çê ¦
¦ Onde 1 -ie.

Ao jjrdioii
-- ?**>* «a* '«•"«' m ''A^ioT

nirigm-se para a poria. 1 pae
perguntou o conde;

I. iverdia ?
Oue c-^tás
espantado.
Fíiviu um

efl*

t,i *em'

beijo á QtR

"cr-.MMtloii-lhe q

ri, '«spnodf

¦¦-;.

m

Si

'i

i

*feü-,v -,..:_:!:.,:.. ,-.-.. . ...
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A maio. e mais verdadeira liquidação que actualmente se faz nesta Capital.
Convidamos os nossos freguezes a virem examinar e julgar (Ia veracidade d.

que afunilamos. S
Extraordinária venda com grandes i-educçôes em todas as mercadorias

Todos os nossos artigos sao de primeira qualidade, tendo para esta liquidação
todos os preços soíírido enormes abatimentos, o que poderá ser verificado

fazendo o publico uma visita ao nosso estabelecimento

Ligas americanas «figer», par ...'.'.
Liga. fraiice_a-, typo especial, par . '. •
Cubicles para calça e paletot, a l$-00 . . •
Porta gravata «Biddeloo», 
Gravatas modelo York, padrões modernos, a
Gravatas modelo York, pura seda, a . . .

» regatas, pura seda, a .... .
» regentes, pura seda, a . , . '.

Camisas beije, peito fantasia, uma . . .
» de percal inglez, com punho., tuna

Chapéos de palha, francezes, a . . . .
» » » ingleses, a ....

Ceroulas de cretoune íráaçe_, 3 por . . .
» » zephir, artig-o bom, 3 por . ;
» >¦> » » fino, 3 por . '.

Pyjamas tle zephir, a começar de ... ;
Costumes para crianças de 3 a 8 annos a ;
Aventa.es para crianças, artigo novidade, a
Colchas para solteiro, artig-o superior, a .

» casal, qualidade fina, a . . .
Lenços de seda, para bolso, 3 por . , ;

» imitação de linho, 1/2 dúzia . . ;

$.00
1 $000

$soo
IS.ÒÒ

$800
2$000
1S200
1S500
3$800
5S500
5S500
6S..00
6S800
C$800
9.000
4$S00
5S500
2SS00
5S600
9$000
. $500
1$400

Terno.*1 de legitimo brim lussor, paleiot
ou jaquelão 

Meias cruas, artigo superior, 3 pares . . .
» pretas, artigo fino, 3 pares . . . .
» francezas, cores fantasia, 3 pares . ,

» artigo superior, 3 pares .
Suspetisorios Guyot, par
Escovas para barba, a .". .

> unhas, •¦'¦'•'.'*
Chapéos de palha, para crianças, a . . '.

> °» » a . , i
Collarinlios de puro linho, 3 por . . . ',
Paletotsde reps, para verão, a . . . '. '.
Colletes fantasia, a 0$, 5$ e ..... '.
Toalhas íelpudas, para rosto, 3 por . ;

» banho, uma , .
Esticadores para calças, uni .....'.
Lenços inglezes, de pura seda, 3 por . ;
Meias fantasia, para senhoras, 3 pares . .
Camisas de meia crua, artigo superior, 3 por
Guarnições com 3 pentes, para barba ecabello
Guardaiiapos para chá, 1[2 dúzia ...«ti

35Í0OO
2S500
2$5.0
3S00O
3$500
1$800
$400
$500
5S5O0

2S000
3S200
4$000
2SS00
3S500
3$800
3$500
6SÚ0O

.. 6S000
1$000
1$000

AMANHÃás il b.oi?as
Aos nossos eslimado..: njnigo.. c íVeguozcs ap. eacnlaroos esla üsia de

probos de <?n.slm_.<._, :ve_!ido_ % muilos oulros «rligos, qno pro.a que 0
"AO i- JBMV\T__li.O"nfio lem oonpurrèriçia e ríaõ Ia/ liquidações ínn_
las_Íca_.

imr ar rW Ei

_Hi.i^llí_. *ÍV*^M

Meus olhos se tornaram claros,
figorusos d brilhantes depois i\üts co-
ir.!'i:ei h usar a "Água Sulfatada
Maravilhosa" de L. JíO-cmlia.
]•*,' o súbei-Hnodos reme-ios iie olhos:
oura toda a sortu tl. pnrgáçOès dos
olhos, ti':a a c.aspa, a coiuioliíio, bel-
lides, as dores nevrálgicas; final»
mente, é o grande resttuirador da
vistii, único premiado ua Exposíçâc
Nacion:',] de 190S'. •

Qualquer irritação nos olhos de-
lapinece com a aplicação de 1 gotta.
Vende-se uas piincipaes Drogarias e
. huruiacia*.

t.:n-e _____ _ Ir. fitoU.
Approvado pela Saude Publica

ã
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CURA RADICAL
DA

1GOKORRHÉA
Certa e infailive.

A venda em todas as pharm-
cias e drogarias

DEPOSITO: Casa Standard
93 OUVIDOR 95

RIO

O «t-bietite magnético iuW.ive) tom» as fó ros as dos pensamentos humanou1 e, se 08
patmaa-eufcis foreui oondousadoa 003 nossos Acoumuladoros Odieos Mentaea, adquirem,
. niaoeir. da «apor t-oodtjnaado em locomotiva, um pownciol cousideravel agindo como tor-
pedos iü_jliu«-OÍJidu» pel» mcenç&o que oa creou, e portanto trabalhando como espíritos uo
tuusiilo id_w«_ até realizarem qualquer dezeio ds pe_soa que comprou os Accumuladorea.

O ACOH^lULADOR N. õ ó eapeciai para neutralizar oa males da inveja e prodsair
amor 00 tw^io. O d. N. 6 convom para fazer facilmeute ganhai dinheiro em qualquer ne-
eociu ou prnttmulo Quando esteBdois Accumuladorea eBtào reunidos em poder de uma mesma

pe-K>_. su« »irt.udes a_o entlo extraordinárias, visto que di. inteiro -poder magaetieo. .

Re-ult_1pi« garanud.is poi uotabilidades. üm acoumulador büzidIio dá reauludo; mas oa
dois (u. 6 e B) reunidos, tendo t"W diw. vezes niaior^ são de eleito rápido e muito mais
encJe» pura qualquer fim. Proço do Olfi., 33_000. Proço do. dois, 66S000 ra. Pa_-80

polo m. sn.o preço a remessa pelo correio, com todas aa instruções em portuguez. ¦#&

Os pedido-, ceio correjo devera ser com o dinheiro an valoposialou carta de valbr .
¦ í. aí-, -__ - __fl*WE__13C_5 tb C.í m» da Asseaibloa 4o

14S000 Elegantíssimos e
superiores sapa-

tos cm Icii-gftim onveriiisndn n em
verniz; saltos do solas e Luiz xv,
canos de cdmui^a mairon o cinza.
—Ailigo quc «in toda u p-irto se
vende a IÍÜS000; 120 A. Avenid.-i
Passos. Casa Guipinar (a une íem
um macaco á porta).

ís pi.jiiii__ peia iiip

támaA&y

A AgCHcirt Foi-ioccdo-
i-H ¦¦'1»K<m_.4*i«B» H. _;-l. !»iiiu-
liCr» attemlc c tiú execução a
pedidos para a exlincção de
formigueiros antigos 011 mo-
dernos, para o ejuetem pessoal
competente. Garante a extin-
cção j»«»r coi>i{>-^ «n-ol)i-iin-
do se apenas o foriniciiia em-
pregado.

Para que todos saibam:

O n_.ell-.or» pvT.__g-ia.tiyp que
se pocle tomar o aaonselhax* e a

__ SJ

HOSPIC
'^Ft_kJr^*^s_s__ssf!^^

preparada na pharmacia MACEDO

RUA FRANCISCO IIUGHNIO, 131

Falorica e deposito cjeral das

"úOTTÃS CÃSSÃU'», paJC o esi_«i_so
___ !NJEOÇ .OWAC.._-0,í'-.r--G_n.ppi.éa_

DESAFIO AOS GOl-CÜRRES-TES
Costumes de cheviot de lã e de algodão, forrados a< |
Costumes de pura lã, forrados . . • :
Costumes de superior casemira ingleza, eom forros a.
Cos umes d. sarja de lã, forrados de seda a
Costumes de lã, tecido esponja, alta novidade a.
Vestidos dc sarja de lã forrados a . .
Vestidos"de seda, artigo riquíssimo a .
Vestidos de lã c seda, listados a .
Vestidos de velludo preto a . . .
Vestidos de ling.rie, bordados a . .
Vestidos de cores, a !. »
Vestidos de nansouck bordado a. . n
Saias dc lã creme a . , , • _
Saias bordadas desde „ .
Saias de linho de cor a» ;- ,
Blusas brancas bordadas a . . .
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Saias de linho confeccionadas a .
Maünces brancas com rendas a 7^000 c .

._.__:
Costumes de linlio de cor a $.$000, lOIjOOO e

12 $500!!
3o$ooo
54^ooo
7.0$ ooo
70$000
45SOO0
(.5$00Q
35$000
3B$000
18*0(30
241.000
l..$500
16$S00
3*800
3*600
1*500

s$aoo
? . 

•dói»

. , ; 12$ooo
Crêpe da china largura .1.10 metro . . i « . t t •'*
Tafíetas de seda, todas as cores metro. . • i ' «-..:.Ji
Linho e seda . i . • *
Foulard de seda estampado metro . . ? • -. ' '¦-. '
Messaline de pura seda, todas as cores em perfeito estado, metro .
Tussor de seda metro (,,,-. -. a i» , ,
Tussor de seda, largura 0,80 metro . . i'"'._: a I. :
Shantung de seda, artigo superior, largura 0,S0( metro. « l.

J_.XCBJPCiOI_-__.I_
Corpinhos com.rendas a l$'òoo;.è:; gt;;i !_$?•&'
Corpinhos com mangas. :;r -: « ¦'•¦«':
Corpinhos bordados ... V
Calças finas com rendas .
Grande sortimento de combinações desde .

_ l 
'<¦'¦:! -i 

ííjí .

. i i !v*'t_

.ii ' '• ;!

•i : i i-ii'_!.
. I -. i |."-..l ' Il ¦>!.

íi f.» 6$000
;, 3$200

!. ¦ 2S100
li 1$400

l$9oo
¦ 5$5oo
i 7$ooo

.. ¦ .;i 15$000

¦)*%: íifí gi : ,1$200
,¦ ' "i 'i l$5oo

. ¦ 2$ ooo
3$ooo

.¦¦ 5$2oo

Si
Camisas francezas, finíssimas, enfeitadas com rendas .
fitns, Ij2 dúzia
Meias de cores, para senhoras, par '.'
Meias ile cores rendadas, par,
Meias de cores, sans dessons, par .,.".,,
Meias pretas, fio de escocia, par
Meias tle seda, pretas.e de cores, par
Li Use de seda, todas as cores, metro
Grande e variado sortimento de galões de seda para vestido,

desde metro ....".
Linho para vestido largura 1..0 metro
Fustão estampado, cores firmes, metro

BU_P_3_FlIOn CRETONE

•i

16,.. 00
8000

] ,s*ooo
ipo
3SO0O
7S000
3J400

§200
ljjOOO

JtljOl)
_P_f\_rlA

MARCA COROA
LENGOE

I)

1»

)(
))

Largura &f4 metro
7[4 <k
9|.4 «

. 111.4 .
Legitimo nioriin Presidente, peça . . ;
Atoalhado adamascado, largura 1,60, metro ,
Guardanapos de linho para chá, diizia . .
Colchas de fustão superior, a , , , ,
Colchas de tricot 140*190, a .... .
Cortes bordados para blusa, a . , .
Poulardine com barra, alta novidade, corte
Sarja de lã, largura 1,50, metro ....
Linho para lençóes, largura 1 ,G0, metro .

li o _¦- n
„ ni., ,

>> o -;n "

Guarnições de selim e guipur, a , ,
Cortinados de crochet para cama, a . ,
Filo para cortinado, largura 4,5o, metro .
Tapetes de algodão, a . , . , 

' 
t

Toalhas bygienicas, Ij2 dúzia , . ,

N. 2 pega com lo
Ri. 3 pefia com lo
N. 5 pesa com io

.!_. 9 peSa com Io
M_ 12 pesa com Io
!_. 22 peSa com Io
W. 6o pesa com So
N. So peSa com Bo

• »*.«»• •¦«•

'. i i i
. . i i

..
> •

i
i
¦
¦

' i
i
•
¦
i
i
¦

¦

_ $500
1$700
::$i00
2$ 100

.:
li
li
>i

il
><

II
íi
¦
li
•
II
II
!¦

i
\«

i

.1
i

»

i

•
i
i

.$S0O
1$900
I..200

C$800
.$400

_ $400
7$000
S$500

3$500
3$90O

100$000
26$000

4$.S0Ü
S$500
3$S00

URA SEDA
metros
metros
metros
metros
metros
metros
metros
metros

llooo
BfSob
2$000

5§Soo
7^500
9$ooo
12$00O

&OF

Visitciii o 1- andar, onde enconSiaraò Kudissiiiios chapéos, maníeaux,
coslumes, sombrinhas, ecliarpes, blusas e muifos oulros

artigos de fino gosto
I-cn.eUen___se amostras para o inloriol'

AVENIDA RS O BRANCO, 96, 98 e 100
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ALLÍS GHALÊVSERS GO.

Material uas*a s3eÍ!'üOí,ãat!& — Turbinas e rodas hydraulicas,
geradores elecliicos, turbõ-géradores transformadores, quadros de distribuição
e nccessorios. MaehSmàs tíivérsaà  Motores a vapor, gaz e óleo,
compressores e freios de ar, rnachinas para mineração, usinas cie assucar,
briladòres, moinhos para trigo, guinchqü e guindastes elcetricos.

YORK RflFG- CO.
installações fiigotificas e machinismos para fabricação de fgelo, descia

a menor até a maior capacidade de producção do frio ou gelo ,
Pequenas rnachinas para fabricar gelo em caca,

W: .¦..:.. ¦-¦;:¦¦¦¦ '¦¦¦¦' v.^-tí, . ;*¦ f-;'..-'.'¦:-.- -.'::. .í '3-3 ^M 333333.3:..:v¦•

»^,„..i„,il ¦¦ — ., „-, ^.^..^^^..^^^..i,,.;, .—.—...I ii mi.

(C KELLY" MOTOR TRUGK CO,
AUTOMÓVEIS — Omnibus para passageiros,
Garros para mercadorias.
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Bilhetes á venda em todas as
casas iotericas.

Cura radical em p.oiieos dias
M;'<o piecisa injecção! tó' o único
especifico j.iiIí - blenorrliágico Jt|iie cura radicalmente, ern putt-cos dia.;, todos o.< eorriuiontos
rec-f-ntos ou clironicos, flore»
liltincás c. relensão do urinas.
Nno é injecção.T.iinft-SH lão só-
iiienta ires vi'/,,--s ao dia, e eai
sua composição não oiilniui in-
fíjvdioiiluíi i|iii! possam prejn-dicnr o RMlomncn ou inlesiiims.

Depositário: Pliuriitaciii o dro-
Caria do A. Ruas & C. (aniiga
idinrinacia Simas), piaça Tira-
denies 9. Cuidado ooai as iliii-
jçõea i

Um bom par
mJJ3\J\J\J' de sapatos, em
lona, maiTon-ciriza ou xadrez, para
homens e senhoras-120 A, Ave-
nida Passos-Casa Guiomar (a
que tem um macaco á porta).

B taj.

1— —1

AVENIDA CKNTRAl., 12

l.indos sapatos de pel-
lica italiana, pretos e

anlarellos, salto alto, de abotoar ao la-
do. 120 A Avenida Pasmos — Casa Guio-
mar (a que tem um macaco á por-

PIANO, mUSJCA E
SOLFEJO

Lma senhora Içccióàa tlieoria,
Sollcjo e plano pelo svstcma dc
Instituto Nacional cie Musica.Ruo
Barão do Uoai lícliro n. y|, esta-
\*o do tiii"enl;o .Novo.

IEiMlSiA--,rc
de Figiieiredo. e4trr.cc.ies com-
hletamehte sem dor e outros tra-
bnllios garariticips. preços mocii-
cos, em pre.stVções; na rua tio
Hospicio222, esquina da Avenida
Passos, dar 7 da manhã tis 9 dá
ooite.

Trabalhos comrnerciaes e ar-
tisticos. Mappas, plantas, car-
tas topographicas, etc.

Chamados á

IliSiilB 11
Frederico Rego.

Chies saptllinhos prelos
e aniarellos, t-em salto;
paia cr.-aiiça (de numero

Compnigiiie dc Nu venal ion

il ATLANTIOUE
IíIKHÁ PftSTAIi

PÃQtlirCES C0RIÍ1U0S FAZENDO A I.I"
NUA ENTRE BORDr.AUX, LÍSBÒA,RlO
nu Janeiro, indo a Montevidéu

e Buenos Ari:s
Vinfrens rápidas, sendo: entre Lis-

l,oa e líio de .laneii'.., 10 dias o lio-
ras. Emre Rio d^ Janeiro e Boi-
dèaiix 13 e meio dias.

SaStiiías para a lafja
Bnrnlfjála a 4 do Xov.
Divona  a l!) de »
l.a G.-iscogne a '¦', d« Dez.
La Brat-iigue a 17 de »
BUrdlgflln ti MO de »

0 rápido e luxuoso naf|tiatfl

ül a 20 )—120 .\-.-AveiiRla
t':iW.os— Casa (iiiiomar-(:l «pie tem

[ uni iuaca.ro ú parta'

de 17. COltorii dadas
Siiliido de Bordunux a 5 rio cor-

rente, aqui chegará no dia iy, par-
li tido paia Motliiviiiêo e Buenos Ai-
res no inosiiio dia. De volta do Rio
da Praia partiiá para Daíciir, Lislioa
é liordeaux no dia <t de Novembro

IiIKBi A COifü SI Si SI C1A Ij
Partidas cpii/.ennes alternadas com

as dos paquetes da linha postal.

Saivdac para a Huropa:
r.irrer . .
Se (Viana
Canina. ,
Suiiiara.

IV

í d« Nov.
21 d.) Nbv.
á de Dez.

I de Dez,

0 PAQUETE

saindo de Bordentix escalando em
Vigo, Leixões, Lisboa, Daliar « Per-
nambiico, aqui chegará no dia 20 do
corrente, seguindo paia San los,
Monlevidéo e Buenos Aires.

A sefrtiir.te partida de Bordeatix
será a 1? de Outubro, escalando em
!,a Coriinlia, Leixões, Lisboa, Dalc-ir,
Bnhiit, Rio (1« Janeiro, Santos Moii-
tevilléo e Buenos Aires.

Todos os paquetes desta Companhia tâlll excellnnlesaccomodnçõe^ para
passa"-êiios 1)0 l- classe, o -J- intermediária, e alojamenlos do tu dos de
todos.Os requisitos livgaenicos |iara os de ?,¦ elas-;.!. Ollbines de Inxo,
caiiiarótes paia unia su pessoa, ele. Camarotes do duas camas na 2' cla»3á
e. na Intermediária.

ús paquetes desta CoinsanWa airacam no cães do Porto' Aíjeníes A.Ví-a^Xí-.S D'0» SAiVJPOS Oi i\
avenida Ri.-> tiraiico, 14 e n. Rl«» DIS JANEIRO

WM»lü llliíí'( Mm 0 79 S, \m-lü ii J, U'ê l, 29

0 maior e mais importante do
Brasil Occupando a melhor si-

tuação na

AVENIDA RIO BRANCO
Servido pov elevadores electri-
cos. Freqüência animal de 20 mil
clientes! Diária completa a par-

tir de 10$000
Effld. Teieg. &wmà

RIO DE JANEIRO

^ /?*i Chineltos de
f II bszerrinho,alto" sêM relevo, belbu-

tina e chagrin,
]iara senhora—arli.eo que outras casas
vendem a 2?-,r;o : 120 A. Avenida
Passos, CasaGuicuaar (a que tem um
macaco ;'i ]3orta).

Fabrica a vapor de Moveis
Artísticos o Serraria

Eraurcsn .i; Serraria e Marcenaria
Tuii es

Deposito de Madeiras A acionaes
r FstrantteiriT.

R.;a Santo Clirlstn n. MS a 10)
TEI.PPHQNR 5í6

parada por Jayme Patadcda, ap-
provada pelaExnia. Junta tle Hv-
gièné Publica desta capital, lnnu-
meros certificados de médicos dis-
lincios e de pessoas de todo cr
terio attèstam e proclamam o SA-
BÃO RUSSO para curar queima-
duras, nevialgias, contusões, dar-
thros, empigens, pannos, caspas.
espinhas, dores rheurriaticàs,dores
de cabeça,leriirentes.sardas, clia-
gas, rugas, erupções cutâneas c
mordecktras de insectos venenosos,
etc,etc. A uivca e melhor AjtJjn
lio toilo<íc, reunindo em si to-
das as propriedades mais alama-
dás.Yende-se em todas as droga-
rias, pliarmncins e lojas de per-
uninrias. Fabrica e deposito: rua

D. Maria, 107, Aldeia Campista,
Caixa do Correio, 12.14.

M .^rtvr^ts-fii

PARA

DOMSSTIG-CaAL

0 «Domestic-Coalxéum carvão es-
pecialpara c»?.inha, muito próprio
para ca-.it do íamilia, fácil de ac-
cernlerô de grande duração.Únicos
agentes- Francisco Leai & C., rua
Primeiro de Março n. 01, sobrado1
telephone n. 531), deposito,Avenida
do Mangue (Cáes do Porto); entre»
gas a domicilio.

Brilhaníina Triumpho
para acastanhar o cabello bran-
co, frasco 3$; vende-se nas per-
fumarias Ba?.in, llermanny, Ciiio,
Nunes e A' Noiva.

AIÍSTRO-AMEDICMA
Serviço de passageiros

Entro Europa i Salteicn ;
TF.!.nORAPHO sem fio a Bonoa

de todos os vapores
% % 

Snliítlas para a Europa
FRÁNGÊSCA iqdeO.it. '
ÇGLUMBIA  ii)de.\ov.

Sabidas para o Rio da Prata
COLUMBIA 2bdeOut.
SOFIA HOHEtNBERG 7 de Nov.

O RÁPIDO PAQUETE

Kaiser Franz Joseph I
17.000 tons. emarcha de 19 nós
Esperado de Buenos Aires en»

21 do corrente, sahirá no inesmii
dia, ái hoia da tarde, para
TeneriSTc.

Barcelona,
i\a|iol(-H

e Trlrste

Cabines de luxo, jardim dc in«
verno, sala de gvmra-ttica. Radio*
legraphia.Orchestra etc.

Esp:ciaes acconuuodaç.ões para
:>' classe

Viagem até Fa às (via
Bíircelo-na) 12 dias

Viagem até Naro'es. . 12 »
Viagem até Vienna . . 14 »

Para mais informações com oa
agentes:

ROMBAUER & C

84, flua Visconde rie Inhaúma, 84

I \j%J\J%Jf e superiores sapatos
fie pclliçn preta e ama:ella e de kan-
puni taml-,eiu preto e ,.marello, parahomens; séiilipras e i-apases, ~ 120 a,
Avenida Passos, casa tinioraar (« qmtem um macaco á porta),
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i—Segunda-feira, 14 de Outubro de _9i2
****'***l**l**********ffi**^; A MOITE

4-ÍO-1862 14.1O-Í011
uommem'oráhd.-ò a data anniv-prsaria da soa íundaefto a CASA SALGADO -ZE:\HA resolveu,' como brinde aos seus fregue/es. fazer

redíic-oao nos prè-eós de Iodos os -artigos
*¦*» li* ÍTl

uma grande

nJ&mS^ '•Pte^rLa jjtij&gigJ 1s_eí5 %gy

Annelm

Queress ler boas Musicas per-
furadas seio erros e comi ainterpre-
laçao aiUhenlica dos Compositores?

E' procurar as musicas em rolos
F. i. r. s.!.

Pois são feitas conforme o au-
ctor escreve e não arranjos, como ou-
tros fabricantes, pois sem bôa musica
nenhum piano automático presta.

Estas musicas são editadas pela
casa (jr. fticordi, E Sonsogno di Nu-
poli.

Bre vem ente acha-se á venda nos
agentes e únicos importadores

CONCERTAM-SE PIANOLAS E AUTO-PIANOS

ua da Carioca 65
¦*">..'.-'ti.' 

:.*-;• .iv^ií. «¦

CURA TOSSE
Bronchite, coqueluche, as-
thuia, escarros sangüíneos,
tuberculose, hemoptyse, etc=.

A' VENDA EM TODAS AS PHARMACIAS Vidro. . . . 2S000
Laboratório: 115. AVENIDA MEB& DE SA', 115

Loterias da Capital Federal
Companhia de Loterias Nacionaes do Brasil

Amanhã Amanha
239-40'

Por $800

SaUado, 19 do torrente
231-29'

5Q:OOOSOOO
Por 4$000

SABBADO, 26 DO CORRENTE
Als 3 horas da tarde

227-13*

Por 8£*06o em décimos

m _j

3So:oooJi000
D© üier-Batelas -por menos de custo

Na presente época, eni que se procura resolver o
grande problema sobre a carésüá da vida-os proprietários

,;da.feM MAISON ItíMpfGÉ, árna do Tliealro n. ÍÍ7,
resolveram ir de encontro ao desejo dos que estudam
a sòkieaò domesino problema.

K assim como um acto de heroísmo sem préoc**»
cupaçâo de prejuizos, os acreditados, negociantes Srs.
Ribeiro £-(iaIlo estão vendendo ein seu bem montado
estabelecimento A\SA MAISON iV0l.fei3 a enlrefja de
fazendas c artigos de modas e armarinho por preços
baralissimos e ao alcance de todas as bolsas.

Sâo mercadorias no valor de üiíoiooogooo vendidas
qt.ási de jjrafrai e por menos do seu custo real.

Resta agora comparecer o publico

efioíãiiiiiiiiliiislliiiftlí
37, rua do zbsxolq, a?

Com estas liquidações fantásticas que imperam neste com-
mercio do Rio de Janeiro

O CHÍC S. JPK13MO
chefe dos queimas Marca Registrada sem fazer

liquidação vende mais barato e desafia quem provar o contrario

Ternos de casímíra de pura Sã a 60$ sob
ntedsda* Ternos sõq tirSsn de linha de 2S& a
55$ Sob medida. Venha ver para certificar sa

12, Avenida Passos, 12

Teleplione 5333

Remeltcm-se amostras para o interior—Rio Je Janeiro

E¦ rfa_» taf ***¦**, a n %g
ENGENHEIROS E iiV.PG.-_TDOF.ES

REPRESENTANTES de fabricantes europeuse noite-
americanos.

IMPORTADORES de machinas e materiaes para estra-
das de ferro, officinas, fabri.isde qualquer natureza, inslallaçòes
electricas. esgçtos, abastecimento de água e de material naval.

IMPORTADORES de tintas, óleos, vernizes, materiaes
para construcção, metaes, etc.
87. Rua de 

'Si 
Pedro, 87 — Tely. Elqueüo

É Íl! fe
liou»* pcíxa-iii-. e Sinas lia-

CiiUiosi.-ffi.-'
Bons vlnlios verde, virgens e
luram**»*. JLivo-f. «le f'<n.__o

e o**r__s todos os dias
ívSíiuhí.'»» c jantar

SO NO

CAMPESTRE
Completamente reformado

37 RUA DOS OURIVES, 37

iílllli
Em 22 de outubro de 1912

L.GO^TH5ERâ,C.
HEHRY & ARM.1N- 0, snecesse.-ss

Casa fundada em 1807

__»_Bl»_I'_r__KM___SX__

45, ia Luiz de Camões, ..
Os Srs. mutuários podem re«

formar ou resgatar as suas cair
telas até a véspera desse dia.

HHUMUHMHNHM_________SIM-_^^

CINEMA THEATRO RIO BRAHCÜ
Empresa William & C—Avenida

Gíímes Freire 13 a 21.
Director e ensniador, o popularissimo
actor BRANDÃO. Regente da orches-
tra, maestro Paulino do Sacramento.
HOJE Soguncla-fBira. 14 ile outubro HOJE

Tres sessões 7, S.40 e 10.30
A ultima palavra em especta-

culospor sessões ! Enchentes con.
seculivas ! Luxo, graça c mora-
lidadé.

58a, 5ç)n'e Go'' representações da
sumptuosa revista em 3 actos, 7
quadros euma brilhante apotheo-
se. original dos distinetos escripto-
res Carlos Bittencourt e Cardoso
de Menezes, com 3o números de
musica, original do inspirado ma-
estro brasileiro Paulino do Sacra-

mento

1.400! 1400!
Tomam parte os festejados artistas
Brandão, Augusto Campos, João
Colas e toda a companhia.

Estupenda mise-en-scène do popula-
rissimo actor Brandão, o énsaiador in-
exccdivel ua montnarem destas pecnis;

A seguir - PAPAE GRANDE,
revista de João Cláudio.

Eniensaíòs-O RIO C1VIL1SA-
SE, de Raul Pederneiras.

THEATBO APOLLO
Empresa Theatral • Fluminense

Direcção dc José Loureiro
Espectacuios por sessões

Companhia de operetas, mágicas
c revistas

Direcção musical do maestro
CAPITANI

Rtlencão — Não tendo (içado
concluidu o scenario e luxuoso
guarda-roupa da apparatosa re-
vista em 3 acíos de Armando Re-
eo e Álvaro Pères, musica de Luz
Júnior,

ORANZiNZA
só terá lo#ar n 1!> ropresentação

AMANHÃ,; tcrça.feira
Para maior brilhantismo, a em-

presa conlratou n ii.tu-.el artista

CARMELITA OSIRA'
que se apresentará nos seu hai-
les gitauos e tlánsas cosmopolitas
c.vhibiiido ricos e variados trajes, j

Ultimo suecesso de Eu-
«¦nos Aires

E.lrta da actri.TlNA VALE e
da seaborita.EMMA DE SOUZA.
jPr.ços dc. cinema— Filtrada» per- j

THEATRO RECREIO
EMPRESA THEATRAL —Dire-

ceão Jose' Lioui'_ípo
Grande companhia hespanhola de

zar/.uehi "e opereta PABLO
EOI3!!/'— Maestro director e
cóncerlador, SEVERO MU-
GÜEZZA — Director de scena
LUIZNAVAI.RO
i;i representação da operela

aliemã, em tres actos, musica de
Oscar Stíatiss

SOLDADOS BE
GH0H0LATE

Esta peça é completamente nova
paia o Rio de Janeiro.

A acção passa-se na Bulgária—
i.pocn actual.

Scenarios (o-los novo*. Luxuoso
jju >rda-roupn

A's 83/4 l':> noite.
I5:'!icles á venda na bil' :t_ria

t'o tliealro.
P.nn-.íu.i geral 1S000.

Amaaaw--MASCOTTE*-- Quin-
tá-fôra, 17 .» ?,'.íüs_-.!- ia visüi.

THEATRO MUNICIPAL
Companhia; nacional — Empresa

subvencionada
EDUARDO VICTORINO

Amanhã Amanhã
Terça-feira, í5 tle outubro

Recita da moda
4i( rcp.esenlaeão.da peça em tres

ac.o_ de Rob'-rlo Gomes

0 oanfo sem
alavras

Na projiim.. semana

Bella li. Vargas
r\e João dLo Fiio

Os Lilheles á veodo Dfl t.lor-
-i'/.i do Bva»:'*-

CINE^ATOORAPHO PARISIENSE
Fundado ein 1907 _fi ^ ^ Proprietário J. R. STAFFA

BÕj| PROGRAMMA j ||0j2j
_, orgaulsaclo com E |

FÜI ' ^^M Film flArí

íl Iil D111 IPeça em 3 act°se 251 quados I liIIIIII11II
«FILM DART N. 45, da NORDISKS I • • •• ••• It -• I ¦****p-***'

$ Scenas da vida real e a valonsa- i\''"ffl ção do amor materno S^W

com a arrojada e extraordinária peça em 2 actos e 264 quadros

mr O MAIS FORTE
FILM D'ART <* 6. DA NORDÍ.SK

EMPRESA PASCHOAL SEGRETO
Espectacuios por sessões, a pregos de cinema

HOJE'— Seganda-Seira, 14 dê ouíubro — 1QJS
10 CilIElfl T1E1TI0 90 JOSE'
Companhia nacional de que fax

parte a distineta actriz brasileira
C1NIRA POLÔNIO

Direcção scen'ca do actor Do-
minqos Braga. Maestro director
cia orehestra José Nunes.

A mais completa victoria do thea-
tio popular

A's 7,ás 83|4 e ás iu i|2 da noite
Subirá á scena a hilariante ope-

reta

I0I1I1I
Definitivamente, irrevogável-

mei.tj ultimas representações.
Grande suecesso de Ginira Eo-

lonio e Alfredo Silva nos dous
principaes papeis.

Suecesso de gargalhadas
do principio ao fim

Espirito fino

Amanhã, a pedido geral—CO-
MES E BE!:!ES.

ilIlIO flíiCISl
Companb'a popular de opere as,

mágicas e revistas—Direcção
scenica do actoi- CÂNDIDO
NAi.ARETH—Maestro director
da orehestra, AGOSTINHO
DE GOUVEIA.

E3HT0 ASS^LÜfO!
A's 8 e ás 10 da noite

A engi-açadissima revista em

íilEOAOÜQ
As copias da senhora do ca»

choi-ro : A canção dal'•¦'«¦<¦' '1/*•'••
!/ií',\ío- Virginia Aço. O côroduS
foguetes!

Montagem deslumbrante
Duas horas tio mas franco bom

humor

OAmanhã e todas noites
CHEGADINHO.

mjgmasmn_—_>*_r<ni*'--»"~**

PALACE THEATRE
(Snutb Aniericaíi Tour)

HOJE ' 
outubro'.le^isíi.16 HOJE

A's 9 l-.oras em ponto
GRANDIOSO ESPECTACULO

3 Importantes estréas 3
LA BELLA CISCASIANA

Coupletistae baÜaiina oriental
TILDE MANC1NI

Canlo.a italiana

CARMELITA 0SIRA
Dansarina hespanhola

ri*:ntre'ede.
NITA FALZON

Chanleuse à voix
E

The 3 fireat Arleys
com os seus cães amestrados

Grande partida de FOOT BALL
Tomarão par'te iodos os artistas
da excellente iroupèi

Sexta-feira", 10 dèoutubro—daas
.íniarianacs estiéas -- Paulelte
.""•-«-, í.ttaiitciií.e.jfonir.ieuse, .lane

1 i»i«« _, «_i(.9teusi*. iie urn*.«_
J'r-*5*«. »*i) c» iiii-ut,

TllliATIIO S. NálHIll
Emuresa Moraes & G.

Direcção—José Loureiro
Espectacuios por sessões

Grande companhia de nperetnsj
mágicas e rewstas

Direcção musical dos maestros
LuZ J.Ü.NIOR-c LUIZ.MOREIRA.

A's 73/4 e [).'> 4
A revista que mais 'agrado a

enchentes 'obteve no theatro |ie-
creio ! Graça sem pornógraplu:..

lo1 e ii-1 rcp.èsèntaçtes nesta
tliealro e por esla eon**"-nniiiadarc.
vista pprtugiièzaein 1 resaCtos, oito
quadros e .'o 11.une;o. de musica

Extraordinário suecesso por esla
companhia

Amanhã e todas as
Agulha empji.i.ito.

noites —

Preços de cinema
Em ensaio-O NOIVO IV Oü-

TRO,*,.., vaudeviiie-opereto em
ties actos, de Et-yne u, :r\i.sics dfl
Luiz M /cir.i.


