
inno si Rio de Janeiro Sabbado, 30 de Novembro 1912 431

0 TEMPO —O dia amanheceu bellis-
simo, á tarde, porém começou a ameaçar
chuva. A máxima foi de 25,4 e a minima,
de 23,0. ,/C?__ iP

FIO J15

OS MERCADOS - Café a I2$000
Cambie I6 5[16 a ,16 llj32.

flSSIGNflTURflS
i*or mino  22S000
Por ecmestre.  12S000

NUMERO AVULSO 100 RS.

Redacçâo, Largo da Carioca, 14, sobrado — Reinas, rua Julío César (CarmoT 31
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0 corpo da Sra. Hermes é õequiiibrioeu
 - ;: ,s; ropeu

1 UtsClILtsC Appeiií

A NOITE
é composta em macliinas TYPOGRAPH,

0ROMEERG Si COMP,
da casa
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em câmara a
Antes do enterro—Os preparativos»Asvisitas ao palácio 6m

Desde o amomiecer de segunda-feira inté
a noite de hoje foi seguramente a preoceu-
paçao máxima da cidade a cruel enfermi-
dade da distinçta senhora do chefe cia na-
ção. . j .

Pondo de lado o miindol official, os que
por simples dever de cortezia subiam dia-
rianieiile a rua Guanabara e as legiões dos
que andam1 á cata de opportunidade ¦'para
a adulaçãjae g-jara.a cxhibição, — a verdade
é que os fúnebres ecos sabidos dos trisí-
tes aposentos em qtie, cercada de soluços,
agonisava a esposa do presidente da Repu-bicai, ecoavam dolorosamente na cidade, dan-
do-lhe uns tom cie magna c tristeza.

E para essa impressão., não bastava íatireola-.de sympafhia em que era envolto
o nome de D. òrsina, mãe extremósa, typo
modelar da matrona brasileira, intensamen-
te relacionada na nossa sociedade, onde fJeixa
iiinegavelmènte sentido vácuo: mais do quetaes razões para que o. *ovo se eommoi-
Nesse, havia a do nosso sentimental ismo, tão-
violentamente iposto a prova durante estes
seis dias mono.polisados na -attenção -fixa
•sobre as maiores afflicções de um lar, em
luta sinistra e angustiada com' a morte, "sabi-
üatnente tyrannica, Snarredável, invencível.

Alguns traços biographicos-
D. Orsina da Fonseca era filha d ocoro-

ne! Pedro Paulino da Fonseca e D. Fran-
,:isca Francioni da Fonseca, fiásceu em '17
de dezembro de 1858, ria visinha cidade de
Nictherov, tendo se casado com o; Sr. ma-
rechál Hermes da Fonseca ,então capitão,
no dia 10 de abril clc 1879.

Do seu matrimônio teve a distinçta se-
nhora os seguintes filhos:

Mario, Maria e Joscphina,- já fallecidas, a
primeira nascida em Bótafogjol í- a segunda
no Estado da Bahia, quando commanciava

.o Arsenal 'de Guerra desse Estado o-'Sr.
¦marechal'Hermes; Leonidas, Fuclyid.es e Her-.
mes. Desses o único casado1 é o 2° tenente
Leonidas Fonseca, cujo consórcio deu á íion-
dosa senT.ora o .seu primeiro e único neto
Pedro, que conta mezes

presidente da Republica,- e pelos seus amigos
Íntimos. '

A essa Jiora a romaria ao palácio Guana-bara era grande ¦,tendo o ministério todocomparecido em visita de pezames, muitos po-linoos e tamigos da famiiia ora em luto, comoos Srs. general Pinheiro Machado, Dr. Gctulio
uos Santos, Bélisario Tavóra, etc.

Chegam iio Guanabara |0 Sr.
presidente da Republica e seus
filhos

_/A's 9 jrVfira,sc 'pouco chegava ao palácio-Guanabara o deputado Mario Hermes, acom-
panhado do Dr. Getulio dos Santos em se-
guiida, o Sr. presidente da Republica cm com-
panhia do Dr. Pedro de Toledo e Dr. Dutrada Fonseca.

_S. Ex. trajava sobrecasaca preta,- e entrouvisivelmente emocionado, occultando o rostoaos presentes que se achavam por todo pvasto saguão de entrada.
Assim, o Sr. marechal Hermes,- dirigiu-se,«irectamente á sala da musica, onde se achava

o corpo de sua Exma. esposa.
O quadro ahi, teve muito de tocante. O'Sr.'

presidente, preso de emoção, debrucou-sê so-
ore o corpo de Mme. Orsina; com os olhosrasos.de água. S. Ex.,. em seguida, sérifou-sèj.abatido, numa cadeira, ao pé, c pediu que o
deixassem só ali, pois desejava alguns mo-mentos, para velar, apenas com os seus, ocorpo de sua esposa.

Satisfeito esse pedido, ficaram na sala. ve-
landio, o Sr. marechal Hermes, seus filhos cdemais parentes em quanto a sala nobre do
palácio, era transformada em câmara ardeu-
te. .,;,.: ,

!."_.¦' O Sr. Ruy Barbosa pede ínfor-
mações c prometle comparecer ao
enterro

O Sr. senador Ruy Barbosa,- muito cedoainda, telephonou para o palácio. Guanabara,apresentando pezames ao Sr. presidente da
Republica, cm seu nome e no de sua Exma.famiiia..

S. Ex. perguntou.ainda,- a libra Uo 'enterro;,
promettendo comparecer. ,-.'.;

i A câmara ardente . "'-'•
¦ lA-TJamara ardente foi, pela Santa Casa,

feições que no seio da Brigada -contava
a illustre extincla, que sejam levantadas
as punições disciplinar-es.
.Além disso, a Brigada levará ao túmulode D. Orsina varias coroas, comparecendo

ao enierrameiito todos os, officiaes dos cor-
pos c repartições.

Em Nictlieroy >
Do correspondente:
Ecoou dolorosamente cm Nictlieroy o fal-fecimçtitb da Ê.Vma. Sra. D. Orsina da Fon-

seca, espõjsa do Sr. marechal Hermes da
Fonseca, presidente da Republica.

F.' que a digna senhora que conhecia a
visinha cidade, desejava o seu progresso, e
isso manifestara ás pessoas de suas relações.

Todo o seu intuito era que o governofluminense cuidasse c!c transformai-a çmuma (.idade moderna com magníficas edifi-
cações, esgotos, água em abundância .para
a sua população e outros melhoramentos
indispensáveis ao, seu desenvolvimento.

A Câmara Municipal,.testemunhando o seu
justo peitar pelo seu fallccimento approv.ou
po.' indicação dos vereadores Américo.Fróes
e Júlio Vianna, que se íe-egraphassé ao Sr.
marechal Hermes dá Fonseca, apresentando
condolências e que b Tespetivo presidentecoronel Francisco Guimarães comparecesse
ao enlcrramento.

Desde 'ás 11 horas da noite de honteml
que grande era o- numero cie pessoas jjqiiciaté ás 2 da manhã, na ponte Centrai,
aguardavam a chegada das barcas da Can-
tareira para ferem noticias do estado tia
estimada senhora.

O 'Sr. Oliveira Botelho, presidente do Es-
fado do Rip, altas autoridades, represai-
taiites do Congresso residentes naquella ei-
dade e membros da • Assembléa Fluminense
comparecerão ao seir enlcrramento.

.... , Os representantes do governocearense

O Sr. coronel Franco Rabello, presidentedo Ceará ,incumbiu por telegramma os Srs.
Drs. Moura Brasil sBeiisário Tavora, Aga-
pito dós Santos e Moreira da Rocha de 

"re-

presentarem- o Estado-do-Ceatá- nos.;furte-.

i-se para uma conte-
rencia internacional

NAO SE ACREDITA NO SUCCESSO DAS
NEGOCIAÇÕES PARA A PAZ
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0 Brasil deve defender-se
contra os assaltos á suasoberania

Declarações do Sr. Sylvio Homero

A câmara moriuaria armada no Palácio Çuanabara

apenas.
Uma nota

.Mme. Hermes Cia Fonseca completava no
próximo dia 17 de dezembro 54 annos de
elide. Commemorando essa .data ,o seu fi-
llio Euclvdes da Fonseca ,aspirante do Exeri
cito ,tencionava casar-se nesse dia.

A trasladação do corpo para o
palácio Guanabara

; Al- 7 c 40 minutos cia manhã o corpo -da
Sra. Hei mes foi trasXiçkido da residência par-ti.niir cio Sr. presidente da Republica para(; palácio Guanabara,

A essa hora chegou a ambulância do Hos-
]>i(al Centra! do Exercito em cuja padiola.
fui cnllócado o seu corpo, envolto apenas em
«ma mortalha branca.

O trajeclo, dahi ao palácio Guanabara foi
teito a pé 'sendo a paciiola carregada á mão
pelos Si;«. Álvaro Teffé, Gaslão Teixeira, co-
mnel Barbedò, Rivadavia Corrêa, etc, além
dos padioíeiros do Hospital.

Ioda a família da extincla, inclusive o Sr.'
presidente da Republica, conservou-sc em suaresidência, onde, depois desse primeiro acto
íunebre ,uiclo ficou como mergulhado na
mais profunoa tristeza,
.Aquelle que perserutasse por ali, no jar-.cani, teria mesmo ouvido abafados soluços

Sue partiam 'do interior da bella vivência..
No palácio Guanabara—As vi-

sitas
fogo que chegou ao palácio Guanabara o

enrpo de Mine. Hermes, ali se achavam varias
pessoas, parentes e amigas da extincla. As
I* c 20 as Sras. Albertina Fonseca, irmã de
D. Orsina, Mme. Hyppolito da Fonseca, viuva
Olympic da Fonseca, coadjuvadas por Mme.
Álvaro de Teffé, deram começo ao revesti-
tnento do corpo, com ricas peças de seda preta
çrivi!i; de pérolas e com uma mantilha Iam-bem cie .^eda da mesma cor.

O corpo, proviscriamente assim vestido, foi
Oolloc.db .mesmo em padiola, na sala daiiiiisicn do palácio Guanabara, onde ficou ve-
li<l. apenas por pessoas da família do Sr.

sumptuosaniente erguida no salão nobre do
palácio Guanabara.
gas e pesaoas paredes foram revestidas 'de lar-
gas e pesadas faixas de crepe e os pequenos
focos oe luz mortiça desprendida dos vários
candelabros, allúmiando vagamente a sala em
penumbra, o altar acceso ao lado, o aspectd
sombrio emfim que envolvia o ambiente, dizia
tudo, da tristeza que por ali ia.'

O corpo de Mme. Orsina da Fonseca foi
para ahi transportado, sendo então a. saio
franqueada ao publico, que affluiu, desde essa
hon ao Guanabara ,cm visita ao corpo da
éxtineta.

A remaria esteve solemne,- pelo tom da
magna e de respeito com que todos fran-
spunham os humbrnes do palácio, entrando
na câmara fúnebre, onde a famiiia do Sr. pré-
siclente da Republica velava o corpo.

Como iicou resolvido o enterro.
O Sr. Fonseca Hermes,; a principio, declarou

qiie o enterro da Sra. Hermes, seria feito
com pompa, seguindo o protocollo.

O Sr. presidente da Republica, entreíanlò,
manifestou o desejo de ser esse acto ré-
vestido da maior simplicidade ;por isso ficou
assentada essa resolução, realisando-se o en-
terro á^ 5 horas ida tarde sem protocollo sa-
indo o feretro do palácio Guanabara para o
cemitério de S. Francisco Xavier.

Não haverá, ainda, luto official, 'nem 
para

o acto serão expedidos convites especiacs.
As primeiras coroas que chega-

ram
As primeiras coroas que chegaram ao pa-

Iacio Guanabara foram as dos Srs. Francisco
Salies e famiiia, Dr. Lobo Botelho, Pas-
choal Segreto e djp vários parentes da ex-
tiucta.

As manifestações de pesar da
Biigada Policial

Na Brigada Policial, onde D. Orsina ida
Fonseca era verdadeiramente estimada, pelo
muito bem qtie espalhara, durante p com-
marido do marechal Hermes, determinou o
coronel Silva Pessoa as seguintes manifes-
tações de pezar, pelo praso de 8 dias:

Io) que as bandas de musica não tomem
parte nas paradas diárias;

2°) que sejam suspensas as aulas das es-
colas policiaes;

3«) que sejam também suspensos os pn-
saios' das bandas de musicas, cometas ou
clarins e tambores;

-1°) que não íunecione o cinematographr?
da Brigada ;

5°) em signal clc respeito ás sinceras af-

racs da Sra. Hermes e apresentar pezamesao Sr .presidente da Republica em nome
do Estado e no do seu presidente.

A festa de Coelho Neíto adiada
Logo que soube do failecimento da Sra.

Hermes ,o illustre escriptor Coelho Nettoi
transferiu para a semana próxima a sua
festa, no Municipal.

O julgamento Final
cie loão Cândido
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Sir EdiVarJ Grey
Todas as allenções se desviaram das ope-

rações (militares dos Colligados para as ne-
gociações diplomáticas tendentes a manter
O equilíbrio europeu, que a ambição da Au-
síria ameaça fazer degringolar. O Sr.
Eclward Gréy propoz para se 'resolver a
complicada questão balkanica a reunião de
uma conferência internacional. A proposta
do clianccller brilannieo tem sido recebida
com geraes applausos, mesmo por parte da
Áustria, cuia politica obscura é, no fundo,
mal vista até pelas suas aluadas.

A situação, porém, continua .apresentando
um caracter grave. Todas as potências se
preparam' para qualquer eventualidade.' Um
tclegràmnia de Vienna, no seu Iaeonismo,
dá bem uma idéa dessa gravidade. Diz esse
telegramma que «Reichsposl» annuncia que,
eiW cumprimento da mobilisação ordenada
ante-hontem1 pelo governo servio contra a
Áustria, a divisão do Danúbio já oecupou
importantes posições entrincheiradas na re-
gião próxima á cidade de Semendria."Asncgoei.Tções para a paz proseguem em
Bagtchc-lceiiy.' Nos círculos 'balkanicos ha
poucas esperanças no suecesso das nego-
ciações. A opinião geral é que a Turquia
procura ganhar tempo, esperando que se de-
clare a tão falada rivalidade das potências
ou que surjam divergências nos Estados ai-
liados. Em centros bem informados assegtt-
ia-se, ao contrario, que os Estados dos
Balkans estão cada vez 'mais unidos e fir-
meinente decididos a entrar em Constantino-
pia, embora isso não agrade ás potências.

A conferência dos embaixadores
—Um «destroyer» grego á entrada
dos Dardanellos

PARIS, 30 (Do correspondente)—Entre as
chancelliirias das grandes potências continuou
hoje ,a troca de notas a propósito do pro-
jecto de Sir Eclward Grey para reunião de
uma conferência de embaixadores.

As negociações segundo parece, estão em
viá de conclusão. Deve-se considerar o pro-
jecto do clianccller como cousa inteiramente
resolvida.

Londres ou Paris, uma dellas deve ser a
capital escolhida para a reunião. Se a con-
íerencia se reunir em 'Paris, será presidida
pelo Sr. Paiu Cambou, embaixador francez
em Londres.

Das negociações entaboladas em Tchatald-
ja para a assignatura da paz, nenhuma no-
ticia positiva ha, A dar-se credito a tele-
grammas de Constantinoplá, os negociado-
res deverão, assentar as bases definitivas
da paz, amanhã ou depois.

Acredita-se que os 12.C00 búlgaros des-
embarcados hontem em Dédé-Agatch mar-
chárão sobre a península de Gallipoli, re-
forçados com' uma columna grega de 15.000
homens. Assim, sc explica o apparècimento
do «destroyer» grego «Dosca» á entrada dos
Dardanellos, em serviço de expioração.

O forte'de Seddil-Bahr, na Ásia'Menor,
lego que o, «destroyer» chegou ao alcance
dos seus canhões, fez . contra elie alguns
disparos, sem resultado. O .«Dosca» respon-
deu ao fogo com os seus canhões de Tómnv,
retirando-se em seguida para o norte.

João Cândido, que, como seus companhei-
res de áçcüsaçãò, acaba de ser absolvido
pelo conselho de guerra, está forte e "bem
disposto'. O marinheiro, que íaiíSb se pr.pu-larisou .deixou crescer cavaignac c Vrisa o
bigode com todo o retfuinte."O nosso photographo pode retráfai-o em
um dos momentos em que João Cândido sa-
iiití da sala clc julgamento para fumar um
cigarro."

Um bárbaro as-
sassinato em

Campos
Capangas dirigidos por ageníes de
policia matam um fazendeiro—A in-
.0 dignação em Campos
CAMPOS ,20. (Do correspondente d'A

NOITE). — A policia e capangas ataca-
rám em Monte Verde a casa onde sc achava
o fazendeiro Américo José Peixoto ,que 

'foi
ferido e acaba de fallecer ho*e, nes'a "ei-
dadé.

O facto causou profunda indignação e
terror, estando a população das zonas fimi-,
trophes de Campos com Alonte Verde
ameaçada de novos atteritados por 'parte
de grupos cie desordeiros chefiados poragentes da própria policia.

As" Universidades"
O QUE FICOU RESOLVIDO. NA FA-

CULDADE DE MEDICINA j
Eis a indicação aprovada pela Congregar

ção da Faculdade de Medicina, em sua ul-
tima reunião:

«Os docentes livres não poderão leccio-»
nar fora do recinto da Faculdade, nem ac-
ceitar cargo algum em outro instituto de
ensino, sem previa licença da Congregação.
Os que infringirem esta disposição serão
eliminados do respectivo quadro, perdendo
todos os direitos até então adquiridos,'.. '

—A sita interrogação— 'disse-nos o Dr. Syl-
vio Romero á nossa primeira pergunta —
prende-se á salutar agitação em boa hora
por seu jornal levantada, sobre esse mo-
mentoso assumpto.—Responco: Sim; é exa-
cto. Aos 23 de maio de 1900—apresentei ,\
Câmara dos Deputados o alludido projecto,estabelecendo que á estrangeiros, ou a syn-
dicatos por elles formados, se não pódessevender ou ceder, por qualquer titulo, mais
de duas léguas quadradas de terras no Bra-
síl. Referia-me ás terras devolutas, maxi-
mé nas fronteiras. Ao apresental-o disse
eu: «O projecto tende a conjurar o perigo
que nos possa vir por esse lado.

—Taes perigos...—interrompemos. ¦
—Os perigos internos que nos assoberbam

podem-se resumir no facto geral do «atrazo
do paiz...» Podem ser conjuratlos por modos
variadissimos. O perigo exterior, grave de-
ante de nossa «defeituosa organisação mili-
tar», provém em máxima parte de nosso «mal
entendido liberalismov para com os estran-
geiros em1 negócios de «terras» e immigra-
ção. Entretanto; é preciso attender a este
ponlo.

Quemi quer que conheça, por superficial-
mente que seja, a historia da colonisação
e das conquistas dos europeus nos continen-
tes que elles mesmos chamam «exóticos»,
desde a época dos grandes descobrimentos
gecgraphicos, dos séculos XV e XVI, Ha-de
ver que a t endencia europeu para oecupar b
mundo obedece a um plano systematico.
O primeiro continente oecupado foi a Ameri-
ca, o segundo à Austrália e ilhas da Occa-
nia, o terceiro a África, a qual já hoje se
acha de todo dividida entre os povos da
Europa, não escapando o próprio Egypto...

Na America formaram-se as nações, que
a grande custo e muito conti';< a vontade dos
seus conquistadores, se tornaram indepen-
dentes. O mesmo vae-se preparando na Ocea-
nia, c, em futuro remoto, se ha-de dar na
própria África. Até ahi nada ha, a dizer; está
iudo correcto: eram regiões' selvagens. A
sede de mando e predomínio, porém, não
parou, não se estancou. Até sobre continen-
nentes, sedes de velhas civilisações, respei-
taveis representantes das culturas antigas,
como na Asía, têm os europeus lançado
vistas cubiçosas de conquistas.

E' o caso da índia, engulida pela Ingla-
terra, de parte do norte da China e de -grau-
de porção da Pérsia,, senhoreadas pela Rus-
sia; é o caso do Tònkin, conquistado pelaFrança'. ,..- ^w.-,>_ ... - 

O exemplo do Egypto é curiosamente sin-
guiar ie muito tllustrativo. E não é tudo:
chegam até a pensar nessa cousa monstruo-
sa—que se pode chamar a «theoria das so-
bre partilhas», isto é, apoderarem-se deter-
riterios oas modernas ex-coloiiias, sob o
engenhoso pretexto de que os seus actuaes
possuidores «não os tem sabido aproveitar...»

—• E' exactamente o nosso caso hoje....
—Perfeitamente. Não nos devemos esque-

cer das palavras de James BrycM a nosso res-
peito em livro recentissimo e que deram logar
aos desvanos do «Spectator». E já agora,
incu caro senhor redactor, ha de me permittir
que junte mais algumas palavras. O meu
projecto de ha doze annos soDre as terras
foi acompanhado de outro, prohitiindo aos
Estados criar forças armadas, soo quaJquer
denominação, além de tres mil homens.

Tudo isso obedecia a um plano doutrina-
rio c systematico.

Em meus. ¦ estudos, de mais de quarenta
annos a esta parte, acerca de nosso bello
paiz, cheguei, desde o principio, a formular
um verdadeiro credo, tendo por Iiases prin-
cipaes ,a «unidade» do. povo e a «integri-
dade» do território. Em assumpios quaesquer
brasileiros,—iitterarios, econômicos, políticos,
sociaes—nunca perdi de vista essa orienta-
ção .Dahi, como conseqüência necessária,
o haver abraçado certas e determinadas idéps
que sempre tenho defendido em variados es-
criplos.

Desfarte, sou pela' formação, cada vez
mais clara, forte o segura, de um «caracter
nacional» e da respectiva «consciência inil-
ludivel.» Dahi, a tentativa de estudar o j;|c;;so«íolk-lore», dando-o como uin dos capitães
elementos de nossa esthesia; e mais a his-
toria da lilleralura, como apta a representar
c definir a índole nacional nas suas manifes-
tações superiores.

Sou pela «republica unitária c parlamen-
lar». Dahi, além1 de numerosos escriptos a
respeito, o projecto sobre forças estaduaes.

Seu pela «colonisação variada», com ele-
mentos de origens diversas, espalhados pelo
Brasil todo, e não em núcleos compactos mu-
ma só zona.

Dahi, o projecto sobre «terras», além de
varadissimos escriptos, entre os quaes avulta
o opusculo «O allemanismo no sul do Brasil».

Seu pela «colonisação no norte», pelo in-
dicado systema,comççando pelas magníficas
terras altas detodo o nosso intérior,ex'istentes
na Bahia,Pernambuco,Ceará, Piauliy, Mar;»
nhão, Amazonas, Rio Grande do Norte, Pa-
rahyba ,Goyaz e Matto Grosso, que perten-
cem, na máxima parte, á zona seplentrional
de nosso paiz.

Sou pela «concessão de terras demarcadas»
em pequenos lotes aos colonos.

Preferèntemenle em principio, nas proxi-
midades de povoados nossos já existentes,
para o duplo fim de aproveitar os nossos
elementos nacionaes c ensinar ao colono
o .(uso da língua nacional.

Sou pela instrucção .«primaria obrigatória»,
fornecida em todo o paiz pela Uiiião, in-
slrucção primaria do 1." e do 2.o grátis, sem
que se prohiba aos Estados que a forneçam
também.

Sou pela 
'instrucção secundaria c superior,

organisada pelos melhores processos e me-
thedos, fundando o governo gerai estabele-
cimentes modelos nó Rio de Janeiro e nas
capitães dos Estados, e estatuindo rigorosis-
sima fiscalisação nos cursos e casas de cusi-
no particular e 'mandando fechar, já e játodas essas «formosas estrivarias» onde se
fabricam diplomas e fazem doutores por ge-ração espontânea.

Sou pela vinda de professores estrangei-
ros, escolhidos entre os melhores c?,mo fez
o. Japão, para dirigirem o nosso ensino de
todos os gráirs.

Sou pelo serviço «militar obrigatório»,apro-
vedando, com peculiar cuidado, os mais va-
lidos elementos de nossa população.

Sou pela formação dê um forte exercito e
forte armada de verdade, preparando-se nes-
ta, de antemão, o «elemento humano».

Seu por um complexo de medidas queabram novas fontes de renda, desenvolvam

as nossos riquezas naturaes, interessando ctfu
todo esse labor as populações brasileiras,
para as ir emancipando da tutella de estra-
nhos.

Dahi "um1 
peculiar systema 'de educação*,

no qual se fortaleçam no povo _s qualidades?moraes do caracter, da vontade, da inicia-

O Sr. Dr. Sykio Romero
Uva, da audácia, do emprehendimenlo, comdespreso da meia seiencia e das litterátices,
que levam: a politicagem, ao partidarismo,a emprego-mania, ao funcciònalismo, comomeio de viver.

Dahi, a guerra ás doutrinas inímobilisflclo-iras, com pretenoões á ultima palavra sobretodos os ,assumptos, com o pavor da dis-cussâo, da pretensa anarchia 'inentai, a que-da para as dictaduras, as pequenas pátriasie outras galhardias do gênero. iDahi, a propaganda que fiz de Spencercontra Comte (Doutrina contra doutrina) edesse «spenecrismo» pratico que é o «Ié-
phaysmo.» dos livros de «Demolins.Porisard,
Rousiers, Descámps, Pinot, Durieti) c outros.Dahi,finalmente—concluiu o Dr.Sylvio Roímero—a recbinniehdação da leitura e estu-do das fortes e estimulantes doutrinas dáaníhroposòciologia de Ammon, Livi, La-<
pouge, Wollmann, Closson e companheiros.,

Estas salutares idéas, confirmando os emsinamentes capitães' de Spencer e Le Play,são de molde; a 'dar Vigor e coragem nos po-evos desfibrados.

O MOMENTO

de diplomas
A Congregação da Faculdade de Medicina'formulou ha dias um brilhante e enerjico!

protesto contra a interpretação do prezndente do Conselho Superior de Ensina comsiderando idênticos para o. exercício d«sfunção técnica os diplomas conferidos porqualquer «universidade», aos das Faculdadesoficiais da República.
O protesto foi de bom efeito'. Tão bom'efeito que o ministro Sr. Rivadavia sentiu:logo necessária a defeza do absurdo clesmrHrahzador que está querendo implantar erntre nos. O «Jornal do Comercio», edição'daltarde, incumbiu-se dessa clefíza.

_Foi infeliz ,entretanto. ,"Exatamente o «Jornal do Comercia? temna questão de ensino uma grande responsa-,bihdadc .porque sobre ela externou sua opi-.mão em uma série de inesquecíveis artigos,de propaganda de uma reforma. Vitoríoza— foi a campanha do «Jornal do Comercio»,
visto que trouxe a todos a convicção cte
que era necessário reformar c modificar por,completo os moldes do ensino.

Já em outra série de artigos, e esses de
data anterior devidos, a pena amaestrada
do Dr. Pinheiro Guimarães, o Jjornal dpiComercio» da manhã tinha' se externatlo
sobre o assunto.

Ora muito bem: nem o «(ornai') da ma-
nhã, nem1 o da tarde, defenderam em auaN
quer tempo ou por qualquer forma a' in-terpretação anarquizadofà que o Sr. Ríva-
davia quer dar ao art. 72 da Constituição.

De ambas as vezes o «Jornal» formulou,
nitidamente as suas idéas: sempre e sem-
pre pela fiscalização do governo no- en-sino superior.

Quiz mais ainda o «Jornal» da tarde emostrou "linprecindivel a "instituição 
cioexame de ístaclo, — fiscalização suprema,-

pela qual o Estado verificaria da compe-tencia dos diplomas que as Faculdades
lhe enviavam, como aptos para as suas i\|
ções.

Porque agora essa reviravolta?
Pcrcuie vem agora o «Jornal do Comercio'» — uffra-cbnservádor — defender

fnlerprèfaçào consfítucibuaf da fibèrcladc Vf.
pr,o"issão!*\z o «Jornaf fio Comercio» que o M-,
vadayia não é' culpado do que convém aConstituição, rias a ^-.ísíítuição não i''i.aem i".Jerciacre cie pr7.is..Jo iar como a quer*o amai miius,tro. i-ocicr superior a ere namterprctaçao ;-o texto constTrucioiiai, o Su-i
premo Tribunal Federal já fez jurisprudênciaa respeito e se manifestou contra essa li-,
berdade anárquica.

A verdade é, pois, que * riiazòrca c oacanalhamento das profissões 'liberais são
obra excluziva do Sr. Rivàd*;viá.

A sua reforma feve excciêmes couzas, m-as
a interpretação .que nela procurou dar aptexto constitucional, basta por si só paraanular inteira e totalmente toda a reforma.

Somos de parecer que mais vale atacaresse e ''outros 
pontos detestáveis da sualei ,e salvar o resto, que dcfendel-a inté-

gralmente pondo-nos ao serviço cie ausur-
dos e de disparates.

O protcsio da Faculdade de Medicina foimuito digno. Diz o «Jornal do Comercio»
que nele faltavam os grandes nomes daFaculdade.

Quais são eles? Que critério tomou o,«Jornal» para essa classificação clc grandese pequenos nomes?
Deixemo-nos de historias: a Lei Orgânicaé aproveitável em alguns pontos, mas édetestável quando revela a preocupação pozitivistoide de seu autor. Para sua sSTvaçào

mesmo, ataquemos esses pontos. M. M
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A decisão do Supremo Tribunal no /de-
batido caso dos «Colis» nãoi teve a vir-
tuiie de agradar a todo o mundo... e" a seu
pae. Aliás, o Tribunal, si quizesse levar
mais lorigfe a sua sabedoria, teria leito me-
l'hor justiça c teria abadado a gregos c
troyanos si absolvesse a collcctividade pc-
cusada.

Não deixa de ser interessante o desdobra-
mento desse famoso processai. Por occa-
sião da denuncia, os indiciados eram cento
e tantos, o effectivo normal dos nossos ba-
talhões do Exercito. Veio a primeira pen-
tença coiiiu a desclassificação do delicio para
peculato e apenas uma insignificante \i'ii-
jioria foi alcançada pelo decreto judicial.

A segunda sentença restabeleceu a elas-
sificaçãò cie contrabando e, em conseqtien-
cia disso, foi buscar grande numero dos já
absolvidos. E' de salientar, porém, que em
ambas as sentenças houve um critério <J.e
apreciação;. I

Este funecionario foi impronunciado por-
que os vestígios contra elle existentes eram
fracos; aqfillie foi pronunciado porque a
prova colhida determinou a, sua responsabi-
1 idade; e assim por deante.

Chegou a vez do Supremo se pronun;-
ciar. E, após um debate clieio de peripécias,
D qtie se viu foi o seguinte: — os funecio'-
narios da Alfândega foram absolvidos, pm
globo; os empregados p.ostaes foram, pm
bloco, condemnados, com uma única exce-
peão.

Os Tünccioinarios aduaneiros — disse o Tri-
buiial pela bocea de vários ministros ,—
agiram de boa fé, deixaram-se illudir. ps
dos Correios foram os únicos culpados-..

Indaga-se agora: que critério teria ado-
piado o Supremo Tribunal para chegar /.t
essa conclusão? Evidentemente nenhum'.

Por que haviam de estar de má fé «todos»
ps empregados dos Correios e de boa fé
«todos» os empregados da Alfândega?

E' sabidoi qtie o serviço dos «Colis» era
feito, coiijugadamiente, por funcciònariòs pos-
taes e aduaneiras. A estes últimos conípe-
tia precisaniiente fazer q__.calcu.lo do imposta
a pagar, a classificação~da mercadoria, etc.

Sem pretendermos innocentar os funecio-
marios idos Correios, oi facto é que, em se
tratando de contrabando, a sua intervenção
no mechanismo do serviço nao! era mais de-
cisiva doi qtte a dlos seus collegas da Alfan-
dega.
' Ora, si oi 'despacho da encoinmenda .jera
tim acto em' que haviam collaborado *di-
versas pessoas, o critério a adoptar só po*-
üeria sfer o da apreciação da prova por ven-
tura existente contra esta ou áquella: não
separar, em duas alas distinetas, os colla-
boradores da obra commum c que, »<ein
commum», agiram'.

E' realmente exquisita essa severidade con-
tra os funcciònariòs postaes, já punidos —
tíiga-se de passagem — com' as demissões
«que io -ministro Seabra lavrou a grani?lj
sem respeita algum' pelo regulamento tios
Correios, que consagra disposições ;<raran-
tidoras, descerimoniosamente postas á mar-
gem. Os aceusados pertencentes ao quadro
tía Alfândega nada soffreram: continuaram
íe continuam nos seus logares. O rigor ad-
hiinistrativoi não os attingiu, como não bs
attingiu, igualmente, a severidade do. Sti-
premo.

Cabe ainda tim1 reparo! ao julgado jflo
Tribunal: a indagação do dolo, da inten-

, ção criminosa, da bõa ou má fé competei
ao plenário.

No .julgamento de um' _-iin,nIes recurso de
pronuncia, poderia o Tribunal decidir este
ponto?

Extranlíavel, exquisita a decisão do Su-
premo  Mac; e o Supndníd, a cujas decisões
¦devemos todos o maior respeito, de ique
ínão sahimos com1 os ligeiros reparos nue
ahi ficam1.. ; i

Tornou-se feriado o dia de hoje com p
f-dlecimenta da digna esposa do Sr. presi-
dente da Republica. Todas ou qttasi todas
tis repartições publicas fecharam. Algumas
dellas não trepidaram em íomar luto offi-
ciai.

Em tudo parece haver um' excesso de de-
monstração de pezar que, pe'o menos "cm!

theoria,' não pôde ser aplaudido. Mas, fia
pratica, disso não advirá grande mal ao
mundo. As manifestações officiaes de luto
podem ser explicadas — tudo tem neste mlun-
do uma explicação — como um acto* de
solidariedade com o luto em que se acha
O chefe do Estado. Quanto ao não funeciona-
inento das repartições publicas, tambem se
pôde dizer que em regra não foi muito pre-
judicial. As repartições publicas trabalham
tão pouco aos sabbados e tem havido ulti-
hiamente tão grande ,profusão de feriados
ique não será hoje que virá causar maior
tíamno ao vasto apparelho burocrático do
paiz.

O qtie, -porém, não se pode justificar e
a ordem do Sr. ministro da Fazenda de se-
rem fechadas todas as repartições chefiadas
por S. Ex. — inclusive a Caixa da Amorti-
sação. Hoje (era o ultimo dia para transferen'4
cia de apólices e, ne-ise ponto, a ordem cio
ministro causou sérios prejuízos a muita
gente, desde que nem o próprio ministro
poderá prorogar legalmente o prazo para
a transferencia.
'¦

Continuam as manifestações dc rejosi.io
pela brilhante eleição do Sr. Iforges de
Medeiros á presidência do Rio Grande do
SuTi"Ainda hoje vieram publicados nos jor-
naes telegrammas que a votação desse can-
didato já attingiu aos noventa mil reclon-
dos, previstos pelo Sr. Pinheiro Machado,
aulcridade incontestável nesta questão de
arredondar votações.

Um destes despachos diz que o reçosijo
rios pampas c tão «geral» que até o «cli-
ma vae correndo beni", as colônias prosperas
e a safra bovina animada». Corre pelo Rio
Grande, segundo a opinião do signatário
do despacho, o funecionariioi federal Sr. II-
defonso Fontoura, «uma verdadeira r/eiho-
ra dc iniciativas uteis e de trabalho re-
nninerador»,

O Sr. Ildefonso Fontoura está animadissi-
mo com1 a nova era une vae se abrir para o
*Rio Grande com a terceira presidência do
Sr. Borges.

Sc só com! a noticia da eleição a Coisa me-
lhorou tanto, calcule-se o que não seráquan-
do o homem começar a verificar o. "Estado
com as suas luzes.

«Vae ser um assombro», como dizia fí
outro.

AUTOMOBILISMO
NICTHEROY

Augmenta diariamente o numero de auto-
moveis em Nictheroy; e esse augmento mais
se accentuará quando, conforme se 'diz "e se
acredita na visinha cidade, os governos es-
tadual e municipal levarem avante o seu
projecto de concertarem as estradas de ro-
dagem que a ligam aos municípios' visinhos.

E 'justo ,pois, que a Prefeitura local co-
gite desde jáda regulamentação desse meio
de transporte, e já se sabe que, ."de janeiro
em deante ,os automóveis de Nictheroy te-
rão numeração própria. Até agora os que lá
circulam tem a numeração da Prefeitura do
Rio.

Mas, é exactamente para prevenir os ve-
xames que porventura essa nova numeração
lhes poderá causar que alguns proprieta-i
rios pedem que chamemos a attenção do
Sr .Dr. Soclré.

Elles pedem, e pom toda a justiça,- .que a
Prefeitura de Nictheroy procure entrar tm
aecordo comi a tío Ria para ique, comoi sonsa
na Europ'a e ina America do Norte, se esta-
beleça um convênio afim de que os carros
licenciados por uma possam livremente cir-
cular na fcircumscripção sujeita á outra.

Com esse convênio muito lucrarão os au-
tomobilistas e o commercio, das duas c«-
dades.

\ft\X&

como uma
auas' I Dandeaa mundana

HISTORIA DO SÉCULO XXIII

Lindos vestuários para
meninos

O Rio Triumphal, á rua do Ouvidor,
acaba de inaugurar a sua nova secção de
roupas para meninos e vende-as com grandes
abatimentos nos preços, afim de fazer gran-
de reclame para os artigos de meninos.

Informaram-nos que um moço tíe nome
Eliezer de Abreu se andava intitulando mem-
bro da redacção desta folha. Devemos declarar;
que não o conheceu-as siquer. ^^

St
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A melhor água de mesa é a Gazosa de
São Lourenço.

Ifiiscoulos Duolicn
São os melhores

Objectos para presente — Casa Standard

Acaba de ser introduzida no mercado a cer-
veia «Hanseatica». E' uma nova marca dessa'
bebida que vem disputar a acceitação c.'o
publicoc m excellentes condições de luta.
Dclli recebemos uma amostra, pela qual* pu-
demos verificar o fino sabor do novo pró-
dueto nacional.

Bebam Antarctica
A melhor de todas aí cervejas
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Um automóvel vira ferindo
tres pessoas

A Tijuca"continúa a figurar nos desastres

de automóveis.
r¦' Na madrugada de hoje um dos velozes

Vehiculos fez nada menos de tres victimas.

João de tal, o motorista que guiava o au-

tomovel n. 1.964, levou para Tijuca, nove-

hiculoque guiava, Palmyra Anselmo, vulgo
"Bahianinhà", de 19 annos, residente á rua

da Lwpan. 25 e Virgínia Ferreira, de 19

annos, residente á rua do Itapirú n. 19.

Fazendo uma curva, numa grotta do

Alto da Boa Vista, agiu de tal fôrma que o

automóvel virou numa ribanceira.
O motorista teve no desastre o panetal

esquerdo fracturado.
As duas mulheres receberam contusões

e escoriações pelo corpo.
Todos os feridos foram soecorridos pela

Assistência e depois removidos para as re-

spectivas residências, com excepção do mo-

torista que foi parar na Santa Casa.
O automóvel ficou em petição de mi-

seria.
A policia do 17- districto abriu inquérito

sobre o facto.

Faz annos hoje , Mlle. Martha SchayíÇ.
filha co negociante desta praça Sr. H.Srhayc;>

Fez annos hontem o Sr. Antônio Ro-i
drigues Borges, estimado guarda-livros desta
praça.
FESTAS

O Club da Tijuca não realisará amanhã rr
«soireei* dominical, com que de habito alegra
seus cor.socios e isto em motivo de pezar
pela morte di esposa do Sr. presidente da Re-i
publica.
ViAJANTES

A borcio do* «Cap Finisterre»* parle nina-
nhã para a Europa cm viagem de recreio o.
Sr. Castro Moura, proprietário da casa A,
Moura e director. tía Empreza de Edi
Modernas.
LUTO

aiçocs

Liatos para homens,
rapazes e naeniiiòs
No Rio Triumphal, conhecido e baratei-

ro estabelecimento, á rua do Ouvidor 73,

encontra-se um completo sortimento de rou-

pas pretas para lutos e são vendidas nesta

oceasião com 20 '{. de desconto dos seus )á
baratissimos preços.

Falleceu o Sr. Antônio Euzebio Rodh-
gues cia Cunha, pae do nosso estimado com-
p.inneiro do trabalho Jo.sé Severiano de
Mello.

O enterro do respeitável ancião effcctuou-i
se hoje, ás 5 horas da tarde, no cemitério de
S. Francisco Xavier.
MISSAS

No aliar mór dia Candelária celebrar-se-a
segunda-feira, a missa de 7« dia, por alma'
ao" Sr. Luiz Maggessi Corimbaba, fimccioaano
do Llovd Brasileiro.

S (dimensões em pollegadas), ca-
maras d'ar e mais artefaetós de borracha

Accessorios em geral para automóveis
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E para que se não derretessem ao sol, ficáramos canos em cahaias e em ai-
guns vagões.,. (Gravura que data de ha ires séculos e foi recolhida ao

Archioo Universal)

jC#

Ern, uma vez uma certa cidade do interior do
Brasil, capital de um Estado muito importante,
que, querendo melhorar e tornar-se digna do
progresso que invadia iodo o paiz, teve a
preterição de abastecer-se d'agua, com tal
abundância que o liquido ultra-precioso desse
não só para beber á vontade como para os
banhos mais copiosos.

Os governadores da cidade, que tiniu O
nome bonito dc Bello Horizonte, pu/.erain
mãos á obra. c contrataram o fornecimento1
de uns objectos que são indispensáveis para
levar a água dos rios cristalinos ás bicas
prateadas dc todas as residências, tanto os
pobres como os ricos. Esses objectos eram os
canos, que não existiam na referida cidade e
precisavam ir dc unia grande cidade, capital
tío paiz, transportados por uma grande es-
traaa de ferro que custava rios dc dinheiro ao
thesouro geral e a vários thesouros par-
ticulares

Isso se passou cm fins de remoto anno dc
1*311, .quando era muito intmsn.'a febre do pro-
gresso nesse paiz. das maravilhas. Era então
clieíe cü tal estrada uni cidadão' brasileiro
cuio nome acabava ern'"«irt"»_ mas qíie nü-S
era jouvin, personagem cie que os leitores
desta verídica historia conhecem tantas pi-
lherias interessantes.

Querem ricos presentes? Casa Standard

O Pcptol Dantas—Cura a fraque/a

O

o
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pois firma incumbida dc enviar os
taes canos, que: já cairam em desuso, graças ás
invenções modernas de fornecer água por ele-
ctriçidade, preparou-os todos, encaixototi-os
e mandou-os para o caminho de ferro, de
modo que este os levasse em vinte c quatro
horas, nunca mais.

Como isso cecorreu precisamente em 'tíe-

zen.bro do mencionado anno de 1911, fazia
uni calor tão foríe que quasi derreteu os ca-
nos. Tão jn:pressionado ficou o director cio
caminho dc ferro que teve medo de énibircar
os canos.

— Não, o melhor é pol-os cm calrars e
aeixal-os no mar, paro. que refresquem.

Assim foi feito. Mas ns catraias não che-
gavam — nada chegava na tal estrada, nem
o dinheiro -.-• e parte dos canos ficaram mes-
mo nos .wagons, com todo o risco de serem¦reduzido:, a liquido pelo- so! dc dezembro.

Em março do anno seguinte, um jornal da
época, por signa! que muito aborrecido sem-
pre com as irregularidades que se davam
na administração cio paiz, deu com a historia,
ph&tographou cs taes tubos, estampou-os.
Mas os membros do governo, dando dc fiom-
bros, deram a cousa corno um simples mo-
vim.ento de opposição. «São intrigas...»-—
e ¦deixaram andar.

A' proporção que o (empo d'e:orri:t
¦augmentava o carinho com que cs empregadíos
da'ia falada via férrea tratavam 03 preciosos
canos. Os mezes suecediam-se aos mezes, sem
que o calor abrandasse, de modo que eram
impecidqs de envial-os ao seu destino, para .0.
que não faltavam meios, pois,já haviam sido
recebidos çirça de quatrocentos vagõe*- cío
uma grande enconimcnda que havia sido feiía
Mas o sol não dava uma folga, como se di-
zia na pittoresca linguagem da época, e o
único meio de se salvar a preciosa carga foi
rcmovel-a para uma ilha muito fresca, cha-
maclii da Conceição.

Os annos passaram, um século, depois ou-
tro.

Hoje ri ilha dcsappareceu, c com ella os
canos. Bello Horizonte tanto esperou que aca-
bou se conformando com a sua triste sorte, de
que so saiu quando em começo cio corrente
século se descobriu o meio de se fornecer
água por nicio da electricidade.

Si não fosse isso, a população de Bello
Horizonte teria de certo suecumbido á séde.

O ultimo paquete chegado trouxe de Paris, em
matéria de moda, elegantes modelos, que, dentro
em brove, espalhados pelos nossos círculos munda-
nos, constituirão a nota chie da presente estação.
Vimos diversos desses modelos na exposição que
Mme. Duconte installou na Avenida Rio Branco
I3S— I- andar. ,

Mme. Duconte 6 proprietária da grande casa de
modelus G. Duconte, 54 Faubourg Saint-Honorc
rCliamfjs EMvsées) Paris, que tem a preoccupaçao
dc mandar para o Rio somente o que em I ans,
consegue o placa da aristocracia da moda.

Mme. Duconte expõe tambem lingerte lina,
inantcaitx. etc.

Mme. Duconte está apparelhada para recebei en-
commendàs directàs para Paris.

UM CURTO-CIRCUITO INGENDEIA UM
CIEMA

MONTIVIDEO, 30. (A. A.)- Foi
totalmente destruído por um incêndio, o ei-

nematdgrapho ideal. O fogo parece ter ti-

do origem num curto-circuito da installação
electrica. .

Bebam SAMAR1TANA.

Boas llBWa® só no Formosinho -
RUA GONÇALVES DIAS 64.

As águas Gazosa e Magncsiana de São
Lourenço auxiliam a digestão.

Consultório: rua Sete
de Setembro 11,96, das

ás 4. Residência, rua da Gloria 11. 92.

Bebam SAMAR1TANA.

Heinoriiioiiias Varif.es, Vnricoceles, iihleljit-*s.
cliioincns, homoiTlmsrittslinmor-

ihoiiinrias, ele.', c.uraiii-se com ô AESCULUNO
ile ORLANDO RANGEL — composição de «lia-
manielis *• ciisianheiro da Imlia.»
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Mais um diploma da tal "Universi-

dade" que nio é reconhecido
O Sr. ministro da Viação c pbras Publicas

indeferiu o requerimento em que Alfredo
Luiz Baptista ,por seu procurador, pedia rc-

gistro do diploma de engenheiro _ geo-*
grapho que lhe foi concedido pela Universi-.
rladc Escolar Internacional.

iKDSAL5'

Na noticia da sessão de hontem da Ca-
mara dos Deputados qtie vem publicada no
«Diário do Congresso», ria parte relativa ,á
discussão da expulsão dos estrangeiros, ha
um ít-sumo do discurso proferido pelo depu-
tado Martim Francisco.

E o «Diário do Congresso') publica lesse
resumo de trinta ou quarenta linhas, c.oin
a seguinte no-ía (movimento geral dc fit-
tenção, profundo silencio).

Mas, quando se vae ícr o 'qító disife o delpiip
tado paulista, nota-se qtie S. Ex. nada fez
para justificar aquelle «movimento geral dé
attenção e (imito menos o.priofundo siiencio».

No fim porém vem uma outra nota de que
o orador foi «abraçado c felicitado». Essa
nota sim, está justificada; o espírittioso
deputado foi abraçado e felicitado por mais
essa pilhéria que pregou aos seus collegas.
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SALUTARIS

Preventivo effkaz e combatente
ÁGUA MAGNESIANA
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Desmentindo o velho adagio de que o
segredo é a alma do negocio, A Mundial,
em menos de um mez, conseguiu firmar no
nosso meio commercial uma solida reputação,
adoptando o critério da clarividencia de to-
das as vantagens que ofíerece, demonstran-
do, expondo como e porque pôde ella asse-

guiar o dia de amanhã a todas as famílias.
Nos poucos dias que conta de existência,

mil e tantos nomes para sua inscripção. de
mutualistas, é a prova mais clara e eloquen-
te de que a alma do negocio não é tal o
segredo como dizem os autoritários precei-
tos da gasta sabedoria das nações.

A Mundial, ao lado das vantagens que
ofíerece aos mutualistas, vantagens ampla-
mente divulgadas, publica o nome de todos
os seus mutualistas, dando assim, ao Brasil
inteiro, um cathegorico attestato de que
venceu.

De resto, a nova e prospera Mundiai
ofíerece ainda aos seus associados, ou segu-
rados, vantagens com as quaes nenhuma ou-
tra companhia poderá competir.

O segurado, além do pecúlio que deixará

para a familia, tem direito a sorteios men-
sàes que lhes darão prêmios de doze ou
mais contos de réis, prêmios que são lar-

gamente distribuídos e que são assim de
vantagens extraordinárias.

A Mundial tem tido urrjs merecidissima

preferencia e pode-se,' já, sem exageros,
considerar como uma das iliaií.^olidas, das
maiores, das mais seguras e das mais íutu-
rosas emprezas do Brazil.

Os seus iniciadores conseguiram prestar
um serviço ao publico pvdo qual só meie-
cem encomios e louvores.

Em Pernambuco, segundo as noticias de
hoje, o msreado de assucar continua man-
tendo o preço de 5$300 por 15 kilos para
o crystal branco.

Na presente safra deram entrada no Re-
cife 518' 100 saccos e a existência hoje pe-
Ia manhã era de 170.800 saccos, e entre
nós o assucar em trapiches alcança o total
de 276.774 saccos.

Hontem entraram no po.to do Rio 43.978
saccos, uma das maiores entradas nestes ul-
timos cinco annos.

Não houve negócios hoje em assucar.
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ART.GQS PARA VERÃO, POR PREÇOS MÓDICOS
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As águas Mineraes Naturaes de São Lou-
renço, Gazosa e Magnesiana são muito re-
commendadas pela classe medica.

'do B>ejits«e!'' —
Pensões vitalícias de 100S e l5o9> mediante o
pagamento mensal de 5jS e2?5oo,por \o e i5
annos.

Av&iiidn C,i?o>tn,al n. Í&5

Giiciiosótuvel lillKRlNO, cale OLOHO o clio-
colai.'-. Rua Sete no.Setembro IU3. Fabrica —
Rua 'Treze cio .Maio 19.

N<3 Ministério da Viação já não
se pode mais "engatar"

ferias
Tomando conhecimento de uma consulta

da Directoria Geral da Viação em referencia
ao gozo de férias interpeladas, na forma do
art. 138 do Regulamento cm vigor desta
secretaria de Estado, o Sr. ministro proferiu
o seguinte despacho :'— As férias tem por
fim facilitar um certo descanso animal por
quinze dias c gosadas de uma só vez sem
interrupção. .

E' um repouso necessário ao espirito, tm
caso algum cilas poderão ter gosadas cuinti-
lativamente e apenas podem ser descontadas
nas faltas interpoladas dadas pelo funecio-
nario. .

O que deve ficar bem claro, e o seguinte:
as férias que "ão forem aproveitadas, du-
rante o exercic"*.) animal" não serão aprovei-
tadas para nenhum effeito nos annos sub-
sequentes.

Encerrou hoje as 11 horas du. manhã, os
seus trabalhos, a Câmara Municipal de Ni-
ctheroy.

O respectivo orçamento approvado para o
anno de 1913 c de 1.669:0308909.

Compareceram' á sessão que é a -ultima Sid
triennio ainda do governo do Dr. Alfredo
Backer, os Srs. Francisco Guimarães, Oiavd
Guerra, J. Silveira, Júlio Vianna, J. Pe xoto,,
Arthur Tibau, Américo Fróes e Alvares de
Azevedo.

Fcram approvadas ao orçamento as , se-
g-uintes emendas:

a)' u effectuar operações de credito afim.id'e
sup-prir ;a ¦ insuíficiencia¦ da verba .Soecorros
públicos»; • •

|b) a ap.plicar o saldo que se verificai' no
balanço de 1912 á verba «Saldo destinada,
ao pagamento doe juros de empréstimo ex-
terno»; ' - *

c) a conceder quinze dias de férias, du-
rante o anno aos funcciònariòs sem' .preiuizo
do serviço pubiico;

d) a abrir credito necessário a publicação
c consolidação de todas as leis municipaes,;
não comprehendikkjS na Código de Posturas;

e) a festejar condignamente a fundação da
cidade de Nictheroy, abrindo para isso o ne-
cessario credito;

IV) a rever o quadro das repartições modi-
ficando n sua organisação. de accôrdo com o
orçamento;

(g:) a acqtiisição de um auto-ambulancia fiara
a conducção de enfermos;

h!) a crear o logar de inspéctor de estradas.

SUPERIORES TERNOS DE ROUPA
FEITOS SOB MEDIDA

Inscrevendo-se nos clubs da casa Rio
Triumphal, á rua do Ouvidor 73, os Srs.

prestamistas poderão obter pelos preços a-
cima os mais superiores ternos de roupa lei-
tos sob medida ou até ao seu justo valor,

pago em prestações semanaes de iSOUU.
Acha-se aberta a inscrição para novo club.

Presentes de utilidade — Casa Standard

Provem
a manteiga

VINHO SERRADAYRES
branco e tinto é uma delicia

OllL.pll É 0 Café Andaluza

Mobílias de estylo, completas, e moveis
fcvulsos, elegantes e fortes, na casa Henrique
Boiteux & C. — Uruguayana 3i.

/•lindada em }S/S
A mais antiga casa de olcos, lubrificante,

ferragens e material para estradas de (erro.
Únicos depositários do cimento inglez J. o

WHITE & BROTHERS. -Rua do Rosário
n. 55, 5S e 2(i, Rio dc.Janeiro.

SilâsBE' «He NojB-anfiii'!",— Grande Depurativo
do Sangue

Bebam SALUTARIÍ

aJ,1(>, moveis e lodosos ar-
aeJ?»^ tioos para ornamentos

i de saias. D. Monteiro & C. — Armadores
e eslofadores. Quitanda 29 e 3l

apeçíi

O peptol Dantas—Cura a prisão de ventre

Piesetltes dc Natal — CASA STANDARD

HANSEATICA - Praça Tiradentes,
27 — Telephone, 698,

O projecto apresentado hontem peb Sr.
senador A. Azeredo reiere-se á concessão de
certificados aos acadêmicos que completa-
rem o curso da Escola de Artilharia e En-
genharia, nada tendo com a chamada lei
Rivadavia, como hontem nos pareceu.

O aecordo chUerio-peçuàno
SANTIAGO, 30. (A. A.j- O jornal

"Mercúrio" referindo-se ao aecordo entre o
Chile e o Peru, diz que o mesmo çonso-
lidará as relações entre o Chile e a Bolivia.

LIMA, 30. fA. A.)— O presidente da
Republica, Sr. Billinghurst. lera hoje, pe-
rante o Congresso, reunido em sessão se-
creta, a sua mensagem sobre o aecordo que
deve ser celebrado com o Chile.

fi epidemia dos incêndios em
Porto Alegre

PORTO ALEGRE, 30. (A. A.) - Um .vi-
olento incêndio destruiu hontem á tarde, dois
grandes chalets, da rua Castro Alves, onde
residiam Dario, Oontrau e Alberto Fattori.
Os preiuizo*? são superiores a dez contos de
réis.

VISTAM-SE NA CASA PARIS
fjt,^, j-/>a rr *\ e* Ternos sõb medida
50$ ü®$ e 70$ Tncidos riepiii-alâ.
Rim Unigfiiavar.a, 145, esquina ila rua Theophilo
Otloni. 

 

ANTARCTICA
IgUíBO.ywr^iv.íí-i.em totla a parte

O Peptol Dantas—Cura o estômago

Presentes dt* gosto s(i nã Casn Standard

Biscowtos J)ucheu
ã firaade "MzfQa Brasileira

BOLSAS CE GOSTO S0' NA (USA (1AHM0
OUVIDOrt, Í-4S

wiísí
Água Magncsiana mineral natural de São

Lourenço cura as moléstias intestinaes.

O Peptol Dantas—Digei e, nutre, faz viver.

O Peptol Dantas-E' tônico do coração [PRESENTES CHÍCS -- CASA STANDARD

seguros de vida mari-
timos e terrestres. "As

maiores vantagens pelos menores prêmios".
Succursal, Ouvidor 152.

Bebam SAMAR1TANA.
Hxlv dc lárUdflliacJra—Para iiio'cstias de

Pelle.

HANSEATICA - Praça Tiradentes,
72 — Telephone, 698.

Fa!a-se na prisão de generaes no U .
MONTEVIDÉU, 3o (A. A.)-Fala-se

com grande insistência na provável prisão
de vários officiaes superiores do Exercito.

CBíir.n. 
Sobre-mésa

mj excellente .
COliriílfiM LEQUlilS SO' U CASA GftE

OUVIDOR, 148

Bom café, chocolate e bonbons, só Mojnbp
deÓuro.—Cliiílailo com as iiriit»*ç>,e*.*

Ülairveaiaria. Gargalho—Moveis.de todos
os estvlos.—Rua Sete de Setembro ii

am ÍB°®SM

Como éexplicada a retirada domi-
nistro italiano do Uruguay

MONTEVIDEO, 3o (A. A.)-Consta
que a retirada do ministro da Itália, conde
Giuseppe Ancilotto, é devida a um inci-
dente que se deu entre este diplomata e o
do Exterior.

MO VEIS /¦: TA PECA Kl A S-
prestações! largo da Carioca, <?.

grande stock

Prefiram sempre as águas Gazosa e Ma-
gnesiana dc São Lourenço.

Eli-fcU' dc ««ju »ij*a — Cura Syphili

O trem S. U. 61 passando hoje pela
manhã, pela estação do Engenho Novo,
apanhou um desconhecido de 48 annos de

edade presumíveis, de cor branca.
O infeliz teve o craneo esmagado e mor-

reu instantaneamente.
A policia do 19" districto fez remover

o cadáver para o necrotério.

Club Patelt-Pltiliiipe— Chronometro
para senhoras—Rc-iojoai-ia íioMiHotO-

UA—Oi

sem cnloniiit*' "a
 LRiTKRlA MINEI-

ii Cnr/.-iio—Ti-li!i'lio"<*. '-i.!!11- -.

DOENÇAS DOS OLHOS: Drs.
Moura Brasil Paz e Moura Brasil
Filho - Consultas diárias no largo da Ca*
rioca n. 8, de 1 ás 4 horas.

Teleohone 3.245
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As ultimas homenaâe
do Sr. presidente

&

Nó Senado, na Câmara, no Supremo

O enterro
õ Senado suspende a

sua sessão
Aberta a sessão do Senado, sob a presi-

tícncia tio Sr. Pinheiro Machado c com a
presença de mais de <lü senadores, o Sr.
Nilo Peçanha pediu a palavra requerendo
que fosse nomeada uma com missão que
apresentasse pezames ao Sr. presidente cia
Republica c comparecesse ao chterrarriento
cie sua Exma. esposa.

Para desempenhar-se dessa incumbência a
mesa nomeou os Srs. Nilo Peçanhá, Oly-
cerio, Urbano Santos, Tavares de' Lyra, Luiz
.Vianna c Azeredo.

O Sr. Glycerio ,porém, propoz que se 'Ie-
vantasse a sessão em signal de pezar, o
que foi feito em seguida.

NA CAMADA

O Sn. Soares dos Santos propõe
que a Câmara leve ao Sr. ma-

rechal Hermes a sua solidariedade
politica

A sessão tia Câmara foi, hoje, toda >em
Jjomenagem á esposa do Sr. presidente da
Republica.

O Sr. Cunha Vasconccllos foi quem pri-
nieiro falou requerendo ao começar que a
Câmara nomeasse uma commissão de 21
cios seus membros representando os diver-
sas Estadlflâ e o Districto Federal para dar
pezames ao Sr. presidente da Republica pela
perda irreparável c'e sua estremecida esposa
e para acompanhar todas as ceremonias fu-
nebres, em seguida, inserindo um voto de
pezar na acta e levantando, a ressão ern lio-
nienagcm á .famíilia enlutada.

Depois faz o elogio fúnebre da extineta
senhora dizendo que ella fora o typo da
bondade, da virtude, como todoG o sabem.

A sua moléstia e o Seu passamento 5'ie-
ram demonstrar que a estima por ella não
se limitava somente ao circulo cias suas rela-
ções.

Isto veio provar que D. Qrsina estava, ein
vida, no- coração do polvo brasileiro, 'que
lhe tem dado as mais sinceras e expontâneas
expressões de homenagem'.

O orador, termina confiando que a Cama-
ra appravasae a homenagem qt;e requererá.

Depois fala o Sr. Soares dos Santos que
começa dizendo que leva o testemunho do
seu sentir, que 

'talvez seja o sentir geral da
Nação. '

Conhecera a excelsa senhora antes de ser
cila levada áqtiellas alturas en que se mos-
trará esposa amantissima do chefe da Na-
ção c Ànãe estremecida, representando aim1
conjuncto de virtudes tal c|tic sobre o seu
túmulo que se abre, lagrimas sentidas hão
de ser derramadas, porque cilas rcprcseu-
tam a angustia da orphandade e o pranto
de um espOG.o digno, cujos aclos na vida
publica têm sido a continuação da sua vida
privada.

Precisa levar á Câmara o seu testemunho
particular c as suas palavras repassadas de
sentimento, de pezar, nesta hora, por fjue
vae passando o nosso paiz, porque acima de
todas as magnas deve pairar o sentimento
superior do dever daquelle que sendo che-
fc desse lar, é lambem chefe cia Nação.'.

Quer que a Câmara, a.oprovando as '^o-
nienag-ens que acabam 'de ser propostas leve
também ao honrado chefe do Estado, aião
só o sentimento de seu pezar, leve-lhe tam-
bem a sua solidariedade, reJinclo-lhe íue,
agora que lhe falta essa conselheira queri-
da, convirjam todos os seus esforças cm bem
da Pátria amada, em bem dos interesses dn
Republica*.

Essa sua proposta —- diz o orador vpic
termina -— deve ser acecita por unanimidade,
po- acclamação.

Fala, afinal, o Sr. Maurício de Lacerda,
que começa propondo que e ívcz dos vinte
c um nienibros que ;*;orcseutam svmbolica-
incute a ciMisfelIação dos Estados, da União.
brasileira, seja convidada toda a Câmara
para comparecer ás ccrcmbnias fúnebres.

li/ csíe pedido fundado no especlaculo mo-
ral, ide '.superioridade e tlc conforto para os
espirilos republicanos que têm d:ido ;í Nação,
sem clislincção de cores políticas, sem os
•.'HsidiV.s partidários, afastados os o.lios c re-
primidns os rancores de situacionistas c op-
pnsiciouislas, no parlamento c na imprensa e
ai'** in vida privada de cada lar. Todos uni-
mu---: na mesma manifestação de dor.

f a i liiiieiia vez que fallece a esposa de
um presidente Ua Republica, no Brasif. \s
cerimonias officiaes seriam talvez mde\'i'.<*ts,
excessivas, ao passo que o culio pessoal, a
d ir de cada um, essa a que os protocollos
nã¦¦ marcam rythnios sem a expressão, sem
a altura nos tons.

Termina dizendo que assim fique regis-
lrn'i como uma das mais expressivas hòme-
Jiagens ;'i virtuosa senhora.

Foram approvatíos unanimemente or. roque-
rinicntoã cios Srs. Cunha Vasconccllos e Mau-
ricio cie Lacerda.

O Sr. presidente nomeou para comporem
a commissão requerida pelo Sr. Cunha Vas-
conceitos, os Srs.: Antônio Nogueira, Roge-
i'in de Miranda, Costa Rodrigues, Joaquim
Pires, Bczerril Fontenelle, Augusto Monle'ro,
Camillo de Hollanda, Cunha Vasconcejlcw,*
Alfredo de Carvalho, Dias de Barros, Rõciri-
gues Lima, Jacqucs Ourique, Salles iP-.it->,
Mauricio de Lacerda, João Penido, Estcvani
Marcolino, Olegario Pinto, Caetano de Ai-
buquerque, Carvalho Chaves, Pereira cie Oli-
.veira e Soares dos Santos.

As irmãs de caridade
Houve .durante lodo o dia. uma verdadeira

romaria de curiosos,
Assignalou-sé nessa romaria, especialmente,

o elemento popular, o menos protegido c para*> qual a finad-h fora sempre uma espécie de
anjo d.i guarda.

Os visitantes, entretanto, notaram que uesde
esta manhã duas irmãs de caridade velam c
rezam, junto ao esquife, por alma da br.nis-
Bima mãe de família que acaba de desippa-
M*'cer.

: Quem eram7
Eram duas das intermediárias da bondade

inexgotavel de D. Orsina, verdadeiro pro-
¦totypo c exemplo th mulher brasileira, pelo
seu muito coração, e pela sua grande libera-
lidade cm favor dos que eslão sempre á
margem ca .sociedade ...

E e=-sas duas irmãs, serenas e recolhidas na
Oração por alma daquella que fora tão boa,

mantiveram-se.ali, sempre de joelhos e rc-
zaiKío, até á hora de deixarmos o passar con-
triclo cios visitantes, todos depositando flores
sobre o atau'de ...

O Sr. marechal Hermes repouso
um pouco ,

Pouco depois de 1 hora da tarde o Sr.
marechal Hermes repousou um pouco, reco-
Ihcndo-ísc aos seus aposentos particulares
do palácio Guanabara ,onde conseguiu con-
ciliar o sonmo.

Na Viação
O Sr. ministro úà Viação mandou convidar

todos os chefes c funecionarios das repar-
tições subordinadas ao seu ministério a com-
parecerem ao encerramento da queriaa se-
nliora.

Todas as dependências do Ministério d.i
Viação e repartições a elle subordinadas fi-
zeram-sç representar- no enterro por grandescon missões e enviaram bellissimas coroas.

A coroa do Dr. Teffé
Uma outra coroa também de flores na-

turaes, de lindas camelias brancas é do Dr,
Teffé e de sua Exma. esposa e qtie tem a
seguinte inscripçao:

Saudade c profunda gratidão de Álvaro
c Nicola de Teffé.

A corda do rriinísírc de Portugal
De grande realce era uma grande coroa de

flores naturaes enviada pelo ministro por-
tuglícz aqui acreditado.

Tinha ella a seguinte inscripçao:
«Homenagem de fcernarciino Machado e

senhora.
A enccinmendação do corpo

A's cinco horas monsenhor Gonzaga do
Carmo, vigário da matriz da Gloria, encom-
meiidou o corpo de D. Orsina.

A essa cerimonia assistiram membros 'da
família c avultado numero de amigos da
família Fonseca.

A vontade do Sr. presidente da
Republica sobre o euterrr.nvcnto de
sua digna esposei

O Sr. marechal Hermes da Fonseca não
quiz que o enterramentò de sua estreme-
cida esposa obedecesse a nenhuma regra do
protocollo.

S. Ex. deu ordens para qüe eile fosse feito
como o de um simples particular, o mais
modesto possível,

Não acompanhou o enterro ,dcvido no
grande abatimento em que se encontra.

O Dr. José Marianno Filho acompanhou
o enterro de D. Orsina da Fonseca e de-
positou uma rica coroa de flores naturaes
em nome da tamilia José Marianno.

A coroa tinha a seguinte inscripçao:
«A' Exma. Sra. D. Orsina, homenagem

da família José Marianno.*)
No Supremo Tribunal

Ao abrir-tse a sessão de hoje no Supremo
Tribunal ,o Sr. ministro Enéas üalvào, pe-
dindo a palavra, teve algumas phrases de
pezar pelo fallecimento da senhora do pre-
sidente da Republica, cMitendendo que o
Tribunal devia associar-se á dôr que neste
momento afflige o chefe da Nação e reque-
rendo fosse nomeada uma commissão para
acompanhar o enterro da inditosa senhora.

O Sr. presidente nomeou o orador e os
Srs. Guimarães e Sebastião Lacerda.

As coroas
A's 5,30 em tres Iandaus enviados pela

Santa Casa de Misericórdia, carruagens essas
puxadas por cavados pretos, *e em vários
carroções do Corpo de Bombeiros'-e -Brigada
Policial estavam sendo collocadas as coroas
que attingtam a r.m numeo bastante elevado,

A corôn do marechal Hermes
De uma bonita simplicidade foi a coroa do

Sr. piesidente da Republica.
De flores, naturaes linha ella unicamente

esses dizeres: «Do seu esposo saudades».
O Guanabara aníes ca -yahida do

enterro
Impressionante, Iristc, desolador o aspe-

cio á tarde do palácio Guanabara,
Todas as vastas sa'as do antigo palácio

Izabel apresentam a mais fúnebre das im-
pressões.

Por iodos os cantos senhoras e cavalhei-
ros trajando prelo cómmentain o Iristc
acontecimento.

De momento a momento chegam carrua-
trens conduzindo representantes de todas as
classes pociaes.

O numero de coroas é incalculável.
Tudo o mundo oificial mandou coroas e

pouco ante.-; das cinco horas já se cucou-
trava no Guanabara.

O corpo diplomático nosso e o estrangeiro
ali lambem se via. Todos aguardavam a
hora cio enterro que dali, onde ainda, no
sahbado passado, ás 11 horas da noite,
D. Orsina conversava amistosamente com
Mme. Álvaro de Teffé, sahirá o corpo da
distineta esposa do Sr. presidente da Repu-
blica.

O Sr. presidente da Republica
acha-se sensiuilisado com a aíti-
tude da imprensa

O Sr. marechal Hermes da Fonseca lacha-iòc
extremamente tocado pela maneira gentil e
digna lia imprensa carioca, quer pe'a attitu-
de mantida pelos seus representantes que
acompanaharam a enfermidade de sua Exma.
esposa, cpier pelos conceitos externados pe-
los seus jornaes com referencia á digna se-
nliora.

Ao Dr. Álvaro de Teffé, seu secretario, S.
Ex. incumbiu de escrever ás redacções dos
diários cariocas que, esquecendo as lutas
partidárias, tão dignamente se portaram nes-
sa cruel emergência, cartões de agradeci-
mentos.

A coroa dos Esladns Unidos
O presidente dos Estados Unidos da Ame-

rica do Norte e sua Exma. esposa mandaram
depositar uma linda e rica coroa de flores
naturaes com a seguinte inscripçao.- «The
President oi lhe United States ot America
And Mrs. Taft».

Esta inscripçao lia-se numa fita e na ou-
tra o seguinte; «In Memoriam».

As ultimas despedidas
O Sr. marechal Hermes, pouco aníes das

5 horas, desceu de seus aposentos vindo re-
ceber cs pezarres do incalculável numero de
pessoas que accorreram ao palácio Guana-
hara, junto á cabeceira do caixão, onde
repousavam os restos mortaes de sua Exma.

esposa, cercado por seus filhos e dos Drs.
Pedro de Toledo, Barbosa Gonçalves, (Ri-
yadavia Qeirrêa e Lauro Muller, o' Sr. presi-'dente 

da Republica ali se CO|rive"SV0U até
a saicla da corpo.

Um pouco mais tarde, a.pós a encommen-
clação cio corpo, o Sr. marechal Hermes,
levado por amigos debruçou-se sobre o rosto
ele sua digna esposa, beijando-a terna-
mente.

Os Drs. .Rivadavia 'Corrêa, Lauro Muller
Dei 

'Pedro 
de Toledo c Álvaro de Teffé

conseguiram então afastar o Sr. presidente
da Republica e o tenente Mario de perto
do caixão, que após receber despedidas das
pessoas mais intimas foi fechado.

Pegaram nas áleas d craixão os Srs. mi
nisfres da Fazenda, da Viação, da Justiça,
do Exterior, da Agricultura, general Pinheiro
.Machado, prefeito do Districfci e chefe cie po-
licia.

Organisado c presíifo poz-se em movimento
lentamente até a necrçpole de S. Francisco
Xavier.

O coche
O ceche era de primeira classe tirado por

tres parelhas de cavallos pretos acompa-
nhaclos de palafrenciros ricamente vestidos
a Luiz XV.

O Partido Feminino
Até á hora d ocorpo baixar ao! túmulo

o Partido Republicano Feminino não deixou
D. Orsina da Fonseca...

Lá no cemitério estava um grupo de mo-
ças vestidas de branco c com laço de
crepe no braço.

A presidente da commissão ostentava um
grande chapéo preto quebrado na frente,
onde brilhava uma grande cstrella amarella.

Essa ccmmifsão não acompanhou o cn-
terro mas esperou o corpo no cemitério.

Cm Nicíheroy
Em signal de pezar pela morte da

Exma. Sra. D. Orsina da Fonseca, o expe-
cliente nas repartições publicas do Eslado,
foi encerrado ás 2 horas da tarde.

—¦ Diversas casas coiiimcreiacs cerraram
as suas portas em signal de pezar.

Em S. Paulo
S. PAULO, 31), (A. A.) - Na sessão de

hoje da Câmara d*os Deputados pediu a
palavra na hora do expediente, o Heacler.»
da maioria Dr. Fontes Júnior, que após ter
deplorado em sentidos termos o fallecimento
da Sra. D. Orsina da Fonseca, esposa do Sr.
marechal Hermes, requereu que fosse in-
serido na acta, um voto de pezar;'suspensa a
sessão e nomeada uma commissão para rc-
presentar a 'Câmara nos íuneraes.

O requerimento foi unanimemente appro-
vado.

A mesa designou os Srs. senador Fran-
cisco Glycerio, deputados Galeão Carvalhal
e Ferreira Braga para acompanhar o en-
terro, telegraphando aos mesmos neste seu-
tido.

O Senado prestou idênticas homenagens
a requerimento do senador Cândido Ro-
drig-ues, que íoi unanimemente approvado.

Em Minas
BELLO HORIZONTE, 30. (A. A.) - Logo

que aqui chegou a noticia do falleciiucnto
da esposa do marechal Hermes, o presidente
do Estado conferenciou com os seus secreta-
rios, mandando encerrar o .ponto c suspen-
der o expediente nas repartições estaduaes.
O Or. Delphim Moreira secretario do Interior,
mandou suspender as festas que se realisavam
na Esccla Infantil.

Foram enviados innumeros telegrammas da-
qui ao Sr. presidente da Republica. O presi-
dente do Eslado telegraphou a todas as pes-
soas da família Hermes -da Fonseca.

Todas as repartições federaes daqui techa-
ram, na repartição dos Telcgraphos foi sus-
penso o expediente por ordem do seu chefe
interino, Sr. Gildo Lopes C. dos Santos.

Os C3rros c automóveis
Era grande o movimento de carros e auto-

moveis por todas as ruas onde passou o pre-
stituto fúnebre.

Na praça José de Alencar então era cnor-•me o numero cles.es vehiculos.
O Guanabara c suas immeda-

ções
O (erraooi e mais dependências exteriores

do palácio Guanabara apresentavam á hora
em que sahiu o enterro uni aspecto soíemnc
e tocante.

Muitas centenas de pessoas de todas qs
classes sociaes ali estacionavam.

O corpo diplomático
Quasi lodo o corpo diplomático tomou

parte no cortejo fúnebre.
A sabida do corpo

Foi muilo tocante a saída do corpo oo
palácio Guanabara.

Eram 5.20 Ua tarde quando transpunha p
caixãr) o portão principal do palácio.

A trasladaçâo do corpo da sala mortuaria
ao coche fúnebre foi feita com morosidade.

A escadaria, o jardim e os gradis do Gua-
nabara estavam repletos tie gente.

Tocava uma marcha fúnebre a banoít do
Corpo de .Bombeiros.

O cortejo poz-se cm movimento depo.'*; de
5 e meia' cia tarde, a muito custo po*s os
carros e automóveis não se podiam mover.

Havia carro-; em toda a extensão tia; La-
ranjcjras e ruas adjacentes até o Catteíc.

No cemiterto
A banda de musica do I" regimento de

cavallaria do Exercito chegou ás 5 e meia ao
cemitério de S. Francisco Xavier, afim de
executar a marcha fúnebre á chegada do
corpo de D. Orsina da Fonseca.

A sepultura da Sra. Hermes da
Fonseca

Fica na quadra n. 1, logo á entrada do ce-
miterio clt S. Francisco Xavier, o carneiro
n. 1.750, omle foi sepultada a Sra. Hermes.

Ao lado está situada a sepultura do ma-
rechal Mallct.

A administração do cemitério mandou or-
nàméntar a sepultura com lindas flores na-
turaes e fazer uma Instcííação electrica, na
previsão de sii á not.ie se reãlisara a inhu-
inação.

O PROCESSO DOS "CGLIS"

O Supremo mandou hoje pôr em liber-
dade os funecionarios da Alfândega, absol-
vidos no processo dos "Colis".

a situação europea
õs turcos contemporizam para

ganhar tempo
PARIS, 30^ (Do correspondente) — A

situação européa, apeznr das negociações
para a reunião da conferência internacional,
continua estacionaria.

O Temps" publica á ultima hora no-
vas informações sobre as negociações de
Tchataldja.

Segundo as informações do "Temps1', os
delegados plenipotenciarios lurcos, continu-
ando intransigentes, apresentaram aos bul-
gaios uma nova proposta.

Já que não chegavam a um accordo so-
bre as negociações do armistício, propunham
que se negociasse hnmediatamente a paz.

Em face dessa proposta, os delegados dos
colligados viram-se obrigados a adiar as
combinações até que recebessem inslrucções
dos respectivos governos, que ainda nada
deliberaram.

Julga-sa que a Turquia esteja renovando
os seus velhos methcdos politicos, pro-
curando contemporisar afim de receber re-
forços da Ásia Menor.

Nas linhas turcas de Tchataldja estão
concentrados actualmente 120.000 homens.

E' fora de duvida que as manobras da
Turquia foram percebidas pela Bulgária,
que enviou para as linhas de Tchataldja um
reforço de 12.000 soldados desembrreados
hontem em Dedi-Agatch.

Logo que desembarcaram, seguiram es-
ses reforços em direcção de Demotika.

O combate entre os búlgaros dessa co-
lumna e os turcos se feriu entre essas duas
cidades. Os 9.000 soldados turcos aprisi-
onados pelos búlgaros pertenciam á guar-
niçuo de Monastir de onde haviam fugido.

á§ iamap sana teem dia ILeo-
jsoSássaa ©süi ©sisaa^aiio

ma peraa
Foi hoje recolhido ao hospital de S.

João Baptista de Nictheroy o nacional de
côr preta Elysio Mariano da Silva, que
apresenta esmagamento da perna esquerda.

E' que hontem ao tomar um trem da
Companhia Leopoldina no lugar denominado"Porto das Caixas", no Estado do Rio,
caiu sendo apanhado por um dos carros.

-ynuicalo flar
Argentina

liar ai a

BUENOS AIRES, 30. (A. A.)-- O
Sr. Ramos Mexia, ministro das Obras
Publicas declarou que havia recusado a
proposta de compra das estradas de ferro,
que lhe fez o engenheiro Farquhar, única-
mente por uma questão de preço, não tendo
entrado nessa sua recusa nenhum motivo que
se prendesse á politica do Estado.

Protesto contra a retirada

Um bello qesfoda municipalida-
de de Buenos Rires

BUENOS AIRES, 30 (A.A.) - A
municipalidade desta capital destinou a
quantia de vinte contos de réis para a
acquisição de brinquedos que serão distri-
buidos ás crianças pobres, nas festas de
Na'al.

O Conselho era homenagem
a Mme. Hennes suspende a

sersTto
O Conselho Municipal, associar.do-se ao

pezar pela morte da Ercma. esposa do Sr.
presidente da Republica, suspendeu a ses-
são de hoje.

Antes o Sr. Leite Ribeiro pronunciou
uma allocução sobre aquelle desenlace, fa-
zendo elogio fúnebre da extineta.

O Sr. Osório de Almeida communicou
por sua vez ter dado as providencias no
sentido do Conselho se fazer representar nas
homenagens que deverão ser prestadas á*
pranteada senhora.

E' concedido "habeas-corpus" a
um confrabandisfa

O Supremo Tribunal confirmou a deci-
são de juiz seccional do Estado do Rio, Dr.
Octavio Kelly, concedendo "habeas-c.orpus"

algnacio Arrueçocchea, que está sendo pro-
cessado por crime de contrabando.

Ao contrario do que constou cedo, a
directoria do Jockey-Club não havia resolvi-
do, até a ultima hora se ficava ou não trans-
ferida a corrida annunciada para amanhã.

Ao que parece, só amanhã pela manhã,
será tomada uma resolução definitiva.

los das

Appello m pw©
O Club Civil Brasileiro, reunida hontem

em sessão ordinária a sua directoria, resol-
veu approvar, solicitando da imprensa a ne-
cessaria publicação, o protesto abaixo, apre-
sentado pelo 1" secretario, o Di. Mario Pin-
to de Souza:

"O Club Civil Brasileiro, em obedier.cia
á letra do seu programma, no qual se con-
têm disposições defensivas da propriedade
privada, vem, por este meio que lhe é ga-
rantido pela Constituição, lançar um publico
protesto contra a letirada, que se pretende
levar a termo, de 20.000 contos das Caixas
Econômicas.

Não se comprehende que, sem autorisa-
ção legislativa anterior, aliás contestável pelo
aspecto jurídico, se atrevesse o governo a
ordenar a construcção de villas proletárias,
ciando em penhor uma garantia de que lhe
não era licito dispor. Certo contava, como
dolorosamente se está verificando, com c
apoio incondicional da maioria do Con-
gresso. Com elle, ou sem elle, porém, a
actual medida crêa um precedente dos
mais condemnaveis e envolve a pratica dum
verdadeiro abuso de confiança.

Estamos, não ha negar, em face dum per-
feito delicio, de acção publica punitiva irrea-
lizavel, pelas cores com que lhe ataviam as
vestes.

Assim, contentando-nos com a migalha de
liberdade que ainda nos sobra, cabe-nos o
dever de protestar desassombradamente con-
tra esse manejo subrepticio dos poderes
dirigentes da nação, e fasemol-o por esta for-
ma. concitando desde já o povo a retirar
das mãos da depositário infiel o parco pro-
dueto de suas economias, caso não queira
arriscar-se a perdel-as na totalidade.

Será este o meio legal e humano, que
lhe assiste, de obstar, por um procedimento
lcollectivo, a consummação do mais repel-
lente estellionato official de que até hoje se
tem noíic a entre nós.

Cumpra o povo o seu dever !
Si o não cumprir, tasco peor para elle,

que dia adia vai alienando as prerogativas
mais elemeniares de legitima defesa, com o
afundar-se no ataxà! àe um platonismo in-
decoroso.

Ahi fica, explicito e sem evasivas, o nos-
so protesto: a todo o tempo não poderão
trombetear que, fundado este Club para a
defesa da ordem civil, pactuaram os seus
organisadores com esse esbulho inominável.

GOMMÜMCADOS
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Passageiros chegados hoje pelo 'nocturno
Ivimcíro explicam que, além dous kilome-
tros da estação cie Carariclahy, e petas in-
formações colhidas no Tocai," deu-se ante-
hontem um sério descarrilamento.

Descarrilou uma machina, que ficou i.uuti-
lisada, e com ella, descarrilaram também
o «tender*, dous grandes vagões de cargas
e um vagão de passageiros cL* segunda
classe.

Como se deu esse desastre?
Segundo o que os passageiros ouviram

no tra jecto para esta capital, dos próprios
empregados da listrada, o desastre oceorreu
devido ao péssimo cf-tado das linhas.

O certo 0 que a administração da Central
fez no logar do desastre um longo desvio
improvisado, afim de dar passagem ao no-
cturno mineiro, tratando depois em occultar
o desastre.

Ainda assim, com essa providencia, o mi-
neiro chegou a esta capital com cerca de
duas horas e meia de atraso, o mesmo
atraso com que chega diariamente a Bello
Horizonte que, habituada a isso, já não
protesta mais.

:B
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NflR UM FÓC0 DE PESTE
Já ha alguns dias tivemos oceasião de nos

rfeerir á manifestação da peste bubônica em
um doente recolhido á 7' enfermaria da San-
ta Casa de ÍVlise.icordia.

Lntão, não obstante a confirmação da
moléstia no doente, antes de tomar qual-
quer medida preventiva para que o mal não
se generalizasse, o director da Santa Casa
mandou que o caso fosse estudado no Hospi-
tal S. Sebastião. .

Agora denuncia mais grave chega ao
nosso conhecimento:—segundo se affirma, a
cama onde esteve recolhido o doente pes-
toso não foi desinfectada e outro caso de
bubônica foi, hontem, registrado na mesma

-cama da mesmissima 7" enfermaria.
Os médicos dessa enfermaria suspeitaram

do doente e fizeram uma puneção em um
dos gânglios inílammados, cujo liquido con-
venientemente examinado no próprio esla-
belecjmenlo, aceucou a presença do germens
do terrível ma! levantino.

O doente foi enviado para o Hospital S.
Sebastião e até hoje, á tarde, não constava
ao nosso informante que a enfermaria já re-
ferida tivesse soífrido a imprescindível de-
sinlecção.

Seré possível tamanho descaso pela vida
de tontos doentes recolhidos ao hospital ?

LOTERIA FEDERAL
Resumo dos prêmios cln Loteria da Capi-

tal Federal, plano 2-41, extrahida hoje:
658*7  õoaiouSooo
248187  8:000$00O
26536t  õioooíooo
144427 |:oòo$oop
2í>iti<G  uooüSooo
G5326  i.ooo?ooo

Prêmios do .loofcoo
251)-' ii) 145445 2it8t3
i273yj .11954 ^9539-1

:r *?J O BICHO
Resultado de rjoje:

Antigo  S77 Peru
Moderno  -^ Jacaré
Rio  S14 Borboleta
Salteado Águia

PARANA-SAXTA CATHARINA
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FLORIANÓPOLIS, 30. (A. A.) - Tendo

o governador do Estado, coronel Vidal Ra-
mos telegrapíiado ao presidente do Esta-
do do Paraná, cbmmunicanclo-ihc o regres-
so do regimento de Segurança, cpie finha
seguido para a região da Serra afim de
reunir-se ás forças que, sob a direcção do
general Alberto, de Abreu, inspector cia re-
gião com sede um Ctirytiba haviam sido
incumbidas du restabelecimento da ordem
perturbada pelo numeroso bando c'e snal-
feitores chefiados por José Maria, recebeu
daquelle presiecníe, Sr. Carlos Cavalcanti o
seguinte telegramma: «Muito agradeço a-V.
Ex.' a cornmunicaçãó cie havei* chegado (a
essa capital o 'brioso regimento t!e Segm-
rança (pie fora ínohíiisatfe afim' de, opc-
ranclo de combinação con* as forças fede-
ral e nossas, sob o, conluiando do illustre
general Alberto Abreu restabelecer a ordem,
súbita quanto violentamente perturbada pelo
numeroso liando de malfeitores de José Ma-
ria 110 interior dos nossos Estados. Esse
interior habitado por uma população1 de-
votada ao trabalho que faz o prógressfo e a
riqueza, somente precisa de paz para que se
desenvolvam os grarides recursos de que
dispõe e exnontaiieamente se 'faça a obra
do brilhante futuro a que estão "áclaclos
os nossos dois Estaçlôlá e da fraternal e di-
gua solidariedade 

"de 
seus governos da qual

V. Ex: acaba'cie dar tãói tocante demonstra-
ção no desnacho que tenho a grata honra de
responder. Prestando ainda uma vez preito
de saudade ao inescptccivel João Gualberto,
bravo commandante da milícia paranaense
morto com uni punhado dos seus valentes
soldados cm holocausto á essa aspiração de
paz e da ordem. Sauclo cordialmente a V.
Ex. (assignado:) Carlos Cavalcanti.
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PreOtne e impede as
congestões que são a
conseqüência da arlerio-
sclerose e de uma má
circularão dp sangue.

lia li Cutf lis
Segunda-feira, 2 de Dezembro, 7'

*§&dia do seu fallecimento, sua família

I fará resar uma missa por sua alma
j&ijj, ás 8 1[2 horas da manhã na igreja

de S. João Baptista da Lagoa.

Leêsm as nuntsrò de amanhi
tia Gazeta sIb êfiBílcias

Além da pagina
O hoir-roz- daps*?ra

De uma «planche» de Calixto, em
vermelho,

um interessantíssimo e completo
Blccionário da g-yria dss ga-

tánòs
no numero copiosamente illus-

trado e variado.
A lísass completa reporta-

Sem íflffis tMaíMKiis
Entre todos os remédios para a Dôr de

Cabeça, não tem nenhum que se possa com-
parar com a

€mm i® Stearns.
Ella cura em poucos minutos não só a

Dôr de Cassça, mas também as Nevralgias,
Enxaquecas, o Rheumatismo e a menstrua-
ção dolorosa.
-rNãO"acceitem outra que não seja de

n>Sfearnsn.

A' venda nas prineipaes pharmacias e dro-

garias
Agente Geral: Ernesto Schoene.

Caixa postal 322,

Rio de Janeiro.

Koíssserse Sportsnan
Cozinha de 1' ordem Franceza e Italiana

LUXO E CONFORTO
Rua da Assembléia, n. 115

Tclcphunt' /,/ôf
RIO DE JANEIRO

Âo Guarda Chuva Club

Autorisado por carta—patente n 9
Sorlcioü aos s.tbliailoa pel" nroinio maior
iln l.olinia Fiidoriil, Du .'iccor.to com os
Ires flintcs cia hoje S77 foi .sorteada a In-
SCtÍIK:'l'

127
í.O DR MENEZES—Fiscal

A. .1. Garcm .V C.
Cí.fP, íto íjiiardas-cliiivii bengalas o

capas do borracha, itijylpzus.
PreslaçOes de 2JJ c.TS <¦ m liO o .'!") semanas.
Rccebem-GE iimcripçãesi _

Rio de Jniii-iio
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?4 RUA DIREITA 34

A SAUDE DA MULHER': Para bemorrlia-
gias e inconimodos ntciTiios.

BEIJOS E ABRAÇOS
mimosos cigarros cm palha seda, á venda
nas prineipaes Ciiarutarias,

p. uaetano da silva
Moléstias do pulmão. Iv. Uruguayana 35—•

Das 3 ús 4.

Tlje Berlite Scl^ool 6^
Langyages

A ÚNICA ESCOLA iintorisadn por M. |).
Berlitó.— A ÚNICA ESCOLA om quo o motliodü
lleilii/; i: rigoiusamculn a|<plicailo.

Corpo docenlo actual — í!0 professores,A K-coin curila 400 oliuimo-, «nlre os quacsniuiUis sen horas dn niclhoi sociedade, cm nu-moi ò superiofa luo.
A Escola Unrinuis uo S0 cursos das segnintealinjrnas : iuglcz, franco-/., allumão, portugnez(fieipieulado pur nuiiiorosoa esliangeiios), ita-lianu, hespanliol e i usso.

NÀO CONFUNDIR

110, Avenida Río 8i«s,
TEtÈPtiONE St* 4,61®

Edüicio do JORNAL Q0 BRASIL
Um convife ás famílias

Tendo os novos proprietários do AU
CARNAVAL DE VEN1SE ampliado
em seu estabelecimento a importante sec-
crio de vestuários e artigos para meninos,
convidam as Exmas, famílias, visital-o, afim
de julgarem da variedade e da qualidade
dos mesmos artigos assim como dos seus
preços, que são excessivamente baratos.

RUA DO,0ütílDOR13fi,
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MAIS UMA EXPOSIÇÃO DE PINTURA

55-**5?^»?=*?^^

Estabelecimento Electro-Mecanico de
precisão.

ADMITTE tres aprendistas pnra a offici-
na de mecânica e um empregado para a
loja.

Pede-se aos candidatos o especial obse-
quto de não se apresentarem, sem possuir
referencias de primeira ordem.

62 Rua Julio César (antiga do Carmo).

|Tf ACTUHLIDADES PAi-tH "A NOITE" _P=& IP»-

J jr ^m ^ÔS aspectos mais
ü OS ÍJI p 10 Ul 3 S curiosos dú jornalismo...— moderno: ús corres-

pondentes de guerra-«cometas»

um AUTOMÓVEL para 2 logares (ba-
rata) autor francez, em perfeito edado, com
pouco uso, pintado de novo. Ver e tratar
com FRANCISCO V1LMAR.

Avenida Rio {Branco, Benedictinos N. I

A SAUDE DA MULHER: Para .irregular.-
dades inenslruaes e suspensão,

Cartões poslaes e folhinhas por atacado e
a varejo
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Precioso nntiseptico! OIOl IIIllia (]o nppni,||10 unnario.

Dimetico sunve e certo _H.K|i__3l-it'_i «!«
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VENDA DE RM DE ANIMO
de ciescon'o em todas as
jóias, prataria e relógios, faz

Representante da Ourive-
saria Christofle

JSS—Hua do ©.«.Mor—.-..8

DEPURATÍVO FERRER
Qiiertlis i-.asin- ? Já tivestos algtimn doença dc

sniígiio V Depurai-vos. A' venda em todas as
pliiinnacias.

Tosse? Coqueluche ?-l_rom

G u \l\
83—Avenida Gomes Kroire-Tel-iplionfl 90Contrai

Aulos de Luxo, para passeios, casamento
e ba|itisndo'j

•¦Vtjn, ÔYslcma Americano

'^X*—^- ^^-****^^MaHOFIOUt_XI3Tt

-Bogiosito: ta '7 d© Seíemteo, 73

ESPLENDIDA VILLEEIATURA
400 metros de altitude

A i hora e 30 da Central-"^'iífiíís í,re«í_ |ífflj" .!i;a

Variado e lindo sortimento. Preços redu-
zidos. fl Gomes, Travessa 5. Fran-
cisco 38 (em baixo do Club dos Fenia-
nos). Telephone 2.459.

HOTEL DOS ESTRANGEIROS
Riquíssimo Salão Nobre para banquetes e

casamentos.

Rououidão? Asthnia? BROMIL

slutomwd
Vende-se um bom automóvel francez,

força de. 20 cavallos, torpedo, em perfeito es-
tado por 3:500$.

Rua do Hospicio, 270.

Para que vossos filhos sejam robustos e
bem constituidos é preciso íazel-os tomar
a Calceose durante o crescimento.

A Ca'ceose da casa J. Boillo. & C. de
Paris acha-se á venda nas principaes dio-
garias.

iANIJNA
0 melhor remédio para o estômago. Fac.<-

iita a digestão, evita
asias, dyspepsias, enxaquecas, etc.

/..Aguiar Moreira--E-pe
cialista do Hospital da Beneficência Poitu
gueza. Doenças da pelle e syphilis.—44
Assembléa, 3 horas.
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que recebeu de Pftfflg as
nllimas novidades etn ri-
Cos cortes de:
Mousseisne Sntprêméo

ítS. pekãmée feí tle^radée
Grene de Gissne imnnrâmèe

Ghanümy Smnrimèe
Foulard Egyptien

RUA7 DESETEMBH0133 ACIMA DA CASA GaVÉ
TE-EPHONE 222 CENTUAL

Considerações opporfunas
«Sr. rcaric.br da A NOITE
Um artigo publicado em a NOITE de hon-

tem, no quai o Dr. Nicolau Ciando, com a
competência que lhe é peculiar, tratava ad-
miravelmcnfe da liberdade profissional, deu
logar a algumas minhas considerações, quenào desejaria ficassem occultas cm qualquerrcpostilho d «.recipiente que me serve de era-
neo ou cie cassarola.

Acho cie facto quc o diploma conferido ao
digno porteiro da A NOITE tem um valor
altamente humanitário, porquanto será assim
muito íacil tomar nota de quem exerce uma
profissão adquirida pelo esforço dc longos
csfudos_ e suores dc tres minutos, quem
sabe lá coniqtianto sacrifício dos paes.

Sei quc num dos casos foi a NOITE que
serviu de pae para pagar o curso completo
dc imedicii.a (. ch-urgia, aítingindo o-i 0 anno.
a fabulosa quantia de 60 mil réis.

Seis annos cm tres minutos! E' o pro-
gresso!

O estudo profissional anda de mãos dadas
com a aviação.

Como bem ponderou o illustre Dr. Cian-
cio o diploma sc está tornando-inutil, uma
vez que toda e qualquer pessoa, mesmo corn
um bom curso de orelhas, cauda e varaes
ao lado, pode exercer a profissão que -me-
ilior lhe apetecer,

Eu, porém, querendo considerar a questão
pelo seu lado pratico, acho de alguma uti-
lidade seja deixado rum diploma',, a ^ pi em qui-
zer demonstrar que tem uma proiissão mais
ou menos differenlc da de vagabundo.

Senão, vejamos. As instituições destina-
das ao firir cl econfenr cíiplomas profissio-
naes deveriam ser separadas e absolula.nt-n-
(e independentes umas das outras.

O diploma de medico ,por exemplo, pedi-
do por todos que, não tendo cursado a fa-
culdade, quizessem obtel-o sem sc levantar
da cama, ou mesmo sem deixar a vassoura
(não sc zangue, Dr. Raul) deveria ser con-
ferido pelo Matadouro, com visto do zela-
dor do cemitério.

O diploma de engenheiro deverá, como
dc direito, ser conferido pelo Corpo dc
Bombeiros.

E por fim, o diploma de advogado, terá
a honra de ser assignado pelos mais emi-
nentes chefes da commissão julgadora da
«Mão Negra».

Ha ainda um diploma que se presta muilo
bem para habilitar qualquer pessoa (pre-
fcrivei si sem competência) a exercer as tres
profissões de vez.

Neste caso, reunem-sc as tres supra-ciia'
das instituições e após um curso completo
dc nove minutos (3X3) prestado pelo 

'dou-

torando, scr-lhe-á conferido o diploma de
Dr .Cavaáor em Profissões Cumulativas, po-denilo exercel-as como medico, engenheiro te
advogado mesmo simultaneamente. •

Dahi a possibilidade de um freguez, recor-
rendo a um Dr. Cavador Cumulativo mor-
rer ao mesmo tempo, de tres mortes dif-
ferentes, falsa receita, desastre e cadeia ou
morte civil.

Seria supérfluo falar das outras profissões,
que por serem menos importantes c offere-
cerem poucas probabilidades de perigo para
a vida humana, não carecem de diploma
para que sejam praticadas com correcção e
caradurismo.

Entretanto, a Universidade Escolar Inter-
nacional, cujo fim reside nos 60 mil réis,
não na competência do freguez, não se lem-
brou de conferir diplomas para que pessoas
dc ambos os tres sexos possam exercer livre-
mente uma profissão que acarreta mais res-
poiisabilidades que a do 'medico, do enge-
nheir._| e t'o advogado.

Falo dá profissão do «chauífeur». Chega-
rá unv medico «soi-disaní», a produzir tan-
tas imortes num anno quantas produz um
«chauífeur» num só dia?

Não, com certesa, pois que tenho a pro-va dc ter visto «chauffeurs» .marchar com
seu 'vehiculo mais por cima da .gente que
por cima da rua.

Confiram-se diplomas a todos quantos pe-direm, estendam o numero das profissõesdiplomadas, fechem os olhos sobre a com-
petencia, chegará o tempo em que'haveráumas poucas pessoas privilegiadas que de-
ciarem não serem doutores e o farão com
orgilho.

Será á cousa mais divertida ler um car-
tão de visita ultra-moderno:

«Dr .Caveira dos Santos Cavador, car-
regador diplomado pela Faculdade do
Trapiche. Consultório no Cáes do
Porlo>>.

.Ou este:
«Dr. Vaccuin da Silva Ttiberosa. Me-

dico diplomado pela Faculdade de Enge-
nharia .Trata de causas e processos i.-o-mi-
pheados. Com escriptorio dc Engraxate
na rua do Ouvidor». j.

Ora, como a. lei é a primeira a sc cocar
pela sarna que espalhou, é sempre difficil
desraigar o mal que ameaça a seriedade
das profissões legalmente adquiridas, aca-
bando por ter mais direito a exercer uma
profissão quem não fez curso nenhum, do
que outro quc suou noites e dias sobre os
livros.

E' assim quc os pobres dc espirito ga-
nha-m o reino do céu. È' assim que, eniquan-
to esqueci o nome do doutor que hontem
curou-me dc um ataque de pindahibite re-
nitentc, ainda permanecerá por longo tempo
no campo da celebridade p nome do Dr.
Nogueira, do Dr. Antônio, do Dr. Bandeira
Filíio e dc outros illusfres doutores diplo-
mades pela Universidade Internacional da
Ladroeira.

Com vistas ao caso, p verdadeiro diplo-
ma ainda serve para uma cousa, isto é, para
tapar os rasgões do papel na parede, ou
fazer um- lindo cavallinho para os nossos
pimpolhos.

Recornmendando, entretanto, ao Dr. Raul
Guimarães de não enrolar o \ j.Ioma no cabo
da vassoura para não criar tailos tias mãos
c enviando ao illustre Dr. Ciando os para-
bens (pelo .iodo admirável com quc tratou do
assumplo subscrevo-me. De V. S. Amo. Obri-
gado c Malcriado.—D:> . . . (longe) MAX
VANTOK».

o, 30 de Novembro tíe 1912
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Paris I novembro.
Muitos correspondentes c enviados espe-

ciaes dos mais importantes prgãos da Eu-
ropa e -da America do Norte já se acham no
futuro theatro da guerra: uns do lado dos
turcos, outros do dos paizes balkanicos. Os
jornaes mais importantes enviaram mesmo
um redactor para acompanhar cada um dos
exércitos alliados e dois para acompanhar
o ottomano. Dessa fôrma contam podersempre fazer vibrar nas suas cclunmas tão
iuiparciacs quanto possivel os dois «sons
ile cloche».

Assim o «Figarov- publicava, ainda ha pou-co, um desenho dc um dos seus melhores
«crayons» enviado aos Balkans, representan-
do uma armeniana sentada com o ouvido á
escuta dos primeiros tiros que seriam paraella o signai da liberdade.

Dois dos correspondentes de um gran-dc jornal parisiense lançaram-se na scmáu-7
passada de maneira original na su» arris-
cada empresa, maneira que dá uma idéa
curiosa do jornalismo contemporâneo. Jor-nalistas de grande nomeada esses corres-
pondenles exigiam, naturalmente, ordenados
elevadíssimos que se cifravam em varias fcle-
zenas dc mil francos por mez. Os jornaesnaturalmente hesitavam cm acceitar os seus
caros serviços combinados, dos quaes um
assegurar-lhe-ia informações fidedignas do
campo turco c (outro do campo do exercito
alliado.

-—Que a questão de dinheiro não lhe crêe
embaraços!—disseram os dois reporters ul-
tra-modernos ao director do jornal. O (senhor
pagar-nos-á em annuncios que aproveitarão
a uma casa importante de vinhos dc Cham-
pague. Essa casa, por seu turno, pagar-nos-
á com caixas de mercadorias do seu fabrico
e nós venderemos a nossa mercadoria nos
campos inimigos aos officiaes que nol-a 'qui-
zerem comprar.

Assim foi feito o negocio. E os dois en-
viados especiaes, accumtilando as funeções
de jornalistas c dc eaixeiros viajantes par-
tiram armados de liras de papel e de garra-
fas de Champagne.

Esse facto, comquanto curioso, nãfo cf.-oivo1.
O primeiro precedente desse gênero deu-se,
por oceasião da guerra russo-japoneza.

Um grande jornal parisiense dá manhã,
o «Matin», sempre fértil em idéas novas, fcn-
viara á Mandchuria um dos seus redactores
mais \:m vista, o Sr. Pierre Oiffard, que
fora mesmo director da edição da tarde hoje
exlincta, do «Matin», edição que tinha por
(iltilo «Le Français».

Porém- Pierre Oiffard não era jornalista
cujos serviços podessem ser monopolisados
mediante ordenados modcslos, O «Matin.-)
pois, cm1 logar de dar-lhe dinheiro, deu-lhe
numerosas caixas dc «champagne», quc re-
cebera cm pagamento de annuncios.E Oiffard
partiu para a Mandchuria com esses expio-
sivos de novo gênero.

Ora ,os russos são grandes bebedores e
os s.eus officiaes são em geral riquíssimos,
Conta-se mesmo, que, durante a guerra
russo-japoneza os officiaes superiores lava-
vam os pés com champagne. Nessas con-
dições, o correspondente do «Matin» tinha
esperanças bem fundadas de fazer bons nc-
gocios... E fcl-os. Vendia caríssimo a sua
mercadoria. A garrafa de «champagne», que
era vendida cm Paris, por 6 trancos, Gif-
fard as cedia por 40 aos officiaes russos e
eram precisos empenhos para conseguir o
precioso liquido.

Os excelientes negócios, que o jornalista
então realisou não o impediram de escrever
artigos notáveis c de satisfazer tão comple-
tamente as exigências do seu jornal, que
este não hesitou cm recomeçar a operação
para a guerra dos Balkans.

Certo, esses costumes modernos degradam
uin pouco a profissão de informador. Mas
ellas são um signai dos tempos que cor-
rem: si o jornal moderno deixou o seu ca-
racter de doutrinador para não ser senão
uma casa de commercio, porque diaüo-'o jor-
nalisla não será caixeiro-viajante?... Sim-
sejamos lógicos e francos...

D. T.

Gaspar de Magalhães, quc tanto suecesso
fez no ultimo «salon» com- a sua tela inti-
tulada «Os curiosos:-, fará breve tuna expo-i
sição 

'de 
trabalhos seus, feitos nestes ul.

timos cinco annos, por onde se poderá ava,
liar o progresso sempre crescente deste cs-
tudioso artista.

Com essa exposição, Gaspar de Magalhães
despedir-se-á de seus amigos e admiradores,
que aqui os conta em grande numero.

Gaspar embarca no principio do próximo
anno para Paris, onde vae completar os
seus estudos.

Numa celebre questão que agitou ha tem-
pos o nosso meio artístico ,Gaspar'tbi i:i-
justamente eliminado do «Circulo Juvcntas>.

Este, comprchendendo isso, em reunião ef-
fectuada ha pouco, officiou a Gaspar de Ma-
galhães, participando-lhe, que, tendo sido
reconsiderado aquelle gesto da passada di-
rectoria, convidava-o a quc, con.inuasse a
ser sócio do «Circulo Juyehtast*.

Gaspar acceitou, terminando assim esta
antipathica questão. ;

EXPOSIÇÃO SALUSSE
Continua aberta ao publico na escola de

Bellas Artes a exposição de trabalhos do
artista brasileiro Salusse.

Não ha ninguém qv.e tendo visto os tra-
balhos deste artista, não 'lamente a sua
resolução tomada ha 50 annos: abandonar a
pintura.

Há tres dias demos a valiosissima opinião
do nosso grande mestre Rodolpho Amoedo.
Agora sabemos que cm poder do tenente
Armando Jorge existem as opiniões de quasitodos os nossos artistas, cujas opiniões, ser-
vem para confirmar tudo quanto se tem dito
sobre o vaior dos trabalhos- de E. Sa-(
lusse.

Ha trabalhos ali que deveriam sei' adquiri-
dos para a pinacotlieca tia nessa escola como
um respeito ao passado.

Corrida adiada

O Jockey Club organisara para amanhã
um programma magnifico, compos*o de
oito pareôs do.ado. das melhores forças das
coudelarias fluminenses.

Um programma aliás como os que se
tem orgànisado ultimamente para todas as
festas sportivas em S. Francisco Xavier. A
directoria da estimada sociedade, porém at-
iendendo á magua pue enlutou a familia do
Sr. presidente da Republica resolveu trans-
ferir a corrida de amanhã.

Para as festas que as Damas da Assisten-
cia á Infância organisam em favor dos po-
bresinhes amparados pelo Instituto de Pro-
tecção c Assistência á Infância foram re-
mettidos mais os seguintes obtilos:

Lista n. 541, a cargo do conceituado ne-
gociante Sr. Luiz da Silva e Oliveira, 50S;
Sr. Carlos Lix Klett, illustre cônsul geralda Republica Argentina, IOS; somma já'pu-
blicada 147.003. Total recebido: 2078100.

Donativos materiaes:
D. Dcrmidia Benites do Prado, seis vesti-

dinlios-, D. Vicentina Machado da Costa, 61
peças de roupiiihas.
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Clinica è moléstias de senhoras
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0r. Qdavio de fíndrade
l.vitaa gravidez por indiração scicntifka,

«om o|ii)i-iiçâo c Bem prejudicar <> organismo.
Cura lailical das lieniori-liM-rins rttorlnas, coni-
mon tos, .llspeiisSo, oic. hoip. operação c sem <Jo
(.oiis. i-uaS. José n. S0 iln 1 ás 4. Residência
iun Cosia B.-isios 14, Tolephono 5.0P7; Cousul-
Us (fralls. Pagumonio om prestações.

irap, s a suam-

O bote "Flor do Imbuhy-- tripulado pe-
los pescadores Benedicto Oliveira, Cypriano
Jacyntho, Manoel de Souza, Clodoaldô Ce-
lestino e João de Souza, naufragou, hoje
pela manhã, em frente ao antigo Arsenal,
tendo os seus tripulantes submergido.

Na Policia Maritima, partiram, na lancha
"Alfredo Pinto", o sub-inspector Pessoa e
o vigia Antenor Pereira que puderam sal-
var os náufragos, trazendo-os para terra.

O Sr. João de Araujo, proprietário de
uma fabrica de gravatas e major-fiscal do
3' batalhão da guarda nacional, pede-nos
que declaremos não se entender com elle,
mis com um homonymo, o caso das contas
falsas que está sendo apurado pe!. policia
do 12' districto.

A festa de Coelho Netto

Por motivo do fallecimento de D. Orsina
d. Fonseca, ficou adiado o festival do Muni-
cipal, com quc, como homenagem a Coelho
Nelto, se encerrará a temporada com a re-
presentaçãc do «O dinheiro-).

Nüo funecionarão hoje os theatros da Em-
presa Puscho.I

Em signai de pezar pelo fallecimento da
virtuosíssima esposa do Sr. presiddnle da
Republica, não funecionarão hoje os thea-
tros da Empresa Paschoal Segrcto.

No S. José, ficaram adiados os festejos
commemorativos do mc'o centenário da pe*
ça «O cachorro da mulata», que sc realisarão
amanhã.

Egualmente para amanhã, ficou a inaugti-
ração dos espectaculos familiares, por ses-
soes, no theatro Maison Moderne, da com-
panhia hespanhola de zarzuelas.

A inauguração dar-se-á amanhã, em «ma-
tinée».

Ficou também adiada, egualmente paraamanhã, em «matinée», a inaugarção dos
espectaculos familiares do Pavilhão Inter-
nacional, -pela «troupe» de café concerto. A'
noite, haverá as duas sessões annunciadas,
para hoje, a primeira familiar; a segunda
(«sir.ccking concert»), para cavalheiros. Õs
bilhetes anteriormente vendidos e os con-
vifes feitos para esse espectaculo, como os
vendidos para os out orstheatros são validos
para amanhã.

Também não funecionará o cinema do thea-
tro Carlos Gomes. Estarão abertas, porém,até a tarde, as bilheterias dos theatros Mai-
son Moderne, S. José e Pavilhão para n
troca e venda cie bilheets para os especta-
culos de amanhã.

Todas as secções da Empreza far-se-ão
representar no sahimento fúnebre, dcposi-
tando coroas de saudades no túmulo da ve-
ncranda senhora.

NOVIDADES
«Yáyá... me deixe!» _;-.3Ím se intitula >_.

revista de José Eloy, ha muito entregue
e acceita pela empresa do, Cincma-Tlieatro
Rjo Branco. Essa revista em- 3 actos, 5 qiia-
drois c 2 ajpófheoses foi musicada pe'o-maes-
tro Eustachio Brito Fernandes. São os se-
guintes os quadros cie «Yayá... me dei-
xe!»: — 1° — Figuras... e figurões; 2" -r-
No Frege do Zé das Papas; 3» — Em plena
Avenida; 4- — O^ que se vèás claras; 5°
— O que sc vè ás .sctiras. As apotheoses
são: — Primeira — A Ilha do Sonho; bc-
gunda — Viva o Brasil.

CINEMA PARISIENSE

Como manifestação d. pezar pela morte
da Exma. esposa do Sr. presidente da Re-
publica, o cinema Parisiense não funcc:o::_irá
ho\e.

rrespondencia
in rn iiiTn_*i*nTr_nríTti'UH__M_s_____mi ¦¦¦ tMHBtMKtm "Tra

cffl NOITE
Mlle. Lilia —¦ Não se zangue, Exma. Ha-

vemos d. providenciar.

L
/? roleta do 23'

Recebemos a seguinte carta:

Eu, abaixo assignado, tendo deparado com
a locai clc vosso jornal cerni o titulo «Re-
clamam», venho trazer em publico e pedira |V .S. a rectificação da noticia em que dizia
eu explorar o «jogo de roleta e que as Imi-
nhas victimas eram ereanças c mulheres,
e (bem1 assim, que as autoridades do 23.-
districto protégiam-me,»; é uma calumnia,
pois sempre fui cumpridor de ordens c nun-
ca ahuzei E' verdade que sou negociante
na rua da Estação ri. 2, em D. Clara, com
negócios dc cartões postaes, c cm minha
casa nunca autoridade alguma me prendeu
sequer, e as autoridades do 23.0 districto
quc digam1 a verdade se eu sou individuo
pernicioso e conhecido nos annaes do cri-
me; e o individuo que assignou Raphael
Pereira, morador á rua Maria José, 59, em
D. Clara, não teve a coragem precisa para
esperar as conseqüências de sua carta; tri-
to assim que meu advogado para lá se diri-
giu e encontrou a casa fechada, c foi infor-
mado que o mesmo mudara-se para Dr.
Frontin; por isto espero impassível e só
na protecção dos homens dignos, sou bas-
tante conhecido na localidade, pois sou ali
proprietário, e si ff5r preciso provar o queaqui exponho, tirarei um abaixo assignado
não só das autoridades como da população
o meu proceder .Já vê, Sr. redactor, que não
é a expressão da verdade, c o calumniador
não iperde por esperar.

Muito grato lhe ficarei com a rectificação
da noticia c a publicação desta carta.

Rio de Janeiro. 22 de nove_ti.ro de 1012.
—Victorino Ministro, rua da Estação n. 2,
em D .Clara».

Secção inedi.opial
O Banco Hypothc ca *io e o De-

creio Ruy Barbosa
Nem agora, nem em tempo algum, pensei

cm envangelisar. Julgo que faço o bastan-
te e cumpre o meu dever, vivendo no meu
canto, obscuro, respeitando o direito alheio,
fazendo respeitar o meu.

Nunca me senti com vocação para mar-
tyr, nem para patriota. Só inci-ientem-.ni
te, na discussão, escapam-me essas pala-
vras de que tanto se abusa.

No meu retrahimento e cbscuri-.lade não
renuncio, porém, ao meu direito e ao meii
dever de acompanhar a marcha dos ne-
gocios públicos e commental-a nas pales-
trás.

Quando, porém, nestas marchar, ou nas
contramarchas, o meu interesse é directa-
mente offendido, dou-lhe ás vezes a forma
mais combativa do artigo a pedido, sério,
mas não assignado.

Só duas vezes, aliás, isso me aconteceu,
nestes últimos oito annos. Ambas estão
em foco.

Uma é a Cas Docas dc Santos, de que
sou accionista, felizmente não dos meno-
res, c onde me bato ao lado do governo,
«assisten-c-.) na causa contra um assalto que
um syndicato estrangeiro quer dar ás nos-
jas economias propondo uma acção judi-
ciai de má fé: para nos forçar ao preço
que elles resolverem dar a este ultimo rc-
dueto tle resistência.

O outro, íoi este do Banco Hypotheca-
rio.

Nelle o meu interesse é patente; e é

onde todos os habitantes do Brasil, que v7.o
podem tolerar que haja uni banco colos-t
sal ,com mil agencias c succtirsaes, sem pa-
gar imposto algum das casas quc com-
prar, construir e explorar.

Em ambos, é força lembrar, a despeito
de fazer conhecer dos interessados previa-
mente o meu anonymato, deixo sempre de
assignar, tal é o empenho dc não figurar
dc patriota nos jornaes.

Forçaram-me as allusões dos contrários a
descobrir-me; valha a verdade ,não me fiz
rogar muito.

Procuro discutir no terreno dos princípios
e dos factos, abstrahindo quanto possivel
das pessoas.

Mas, não fujo de ninguém, nem me as-
sustam palavras violentas.

Neste caso do Banco Hypothecario affir-
mei muitas cousas e continuo a affirmal-as
todas.

Agora que o 
"Banco 

parece 
'disposto 

a
contestar algumas, voltarei á carga para
áffirmar ainda o seguinte:

O Banco renunciou os favores do Decreto
Ruy e teve em troca 400.000 contos de le-
trás h.vpothccarias.

A historia, muito simples, é cs,'ta: o Ban-
co estava fallido. Para pagar Lb. 1.300.000
que devia ao Thesouro dc um DEPOSITO
SIMULADO c para pagar outros credores,
muito pouco lhe restava, tanto que no Re-
latório Rodrigues Alves, 1S96, pag. 138, sc
verifica que o deposito foi pago com 98 ,_/0
dc abatimento, isto é, com Lb. 27.041!!...

Quiz «transformar-se. em' hypothecario.
Requereu, obteve, exigindo o governo, como
era natural, que «renunciasse» o:; favores do
Decreto Ruy, dados pela' «natureza especial
da instituição de credito popular»; o que
aliás estava subentendido, pois um banco fal-
lido não podia cumprir os ônus da conces-
são, que eram grandes, eram enormes.

O Sr. Serzedello conta que o exigiu do
Banco; elque por isso seu decretou. 1.351,
de 1903, que approvou o projecto de Esta-
tutos.mandou SUPPRIMIR o § Io onde se
pedia «a vigência desses favores"».

O que é certo, é quc o Banco acceitou
eni troca desses favores 400.000 contos dc
letras hypothecafias e outros favores me-
nores, e com elles viveu sem pensar mais
nos favores do Decreto Ruy, durante oito
ou dez annos.

Veiu-lhe depois o appetitc e começou a
trabalhar em 1903 ou 1904.

Afinal, tivemos o celebre «accordo» de 11
de dezembro dc 1911. Quando eu fui a
campo e pedi que EXHIBISSEM o projecto
de Estatutos que o decreto n. 1.301 ALTE-
RARA e que estava no Thesouro, verificou-'
se, depois de setenta dias de chicana, quc
elle DESAPPARECERA do Thesouro. Pedi
então o exemplar que devia existir no Ban-
co, «authenticado». Depois de muito barulho
de imprensa surgiu afinal um que o 'mi-
nistro da Fazenda mandou publicar no
«Diário Official» de 7 de abril, ofierecido
pelo Banco. . .

Mais ou menos authentico, acceitei-o como
«a confissão do réo*, e mostrei que o*'§ 1°,
que o ministro mandou SUPPRIMIR ,cra o
«reconhecimento dos favores».

Estava feita a prova plena.
Mas o Sr. Serzedello não podia deixar

de ser interrogado pela curiosidade dos jor-naes.
Falou elle ao «Diário de Noticias» clc 20

dc junho de 1912.
Extractarci estes dous trechos typicos:
«Quer saber qual foi o motivo que me le-

vou a lavrar o decreto que atitorisou a
transformação. Pois, foi justamente este:
acabar de vcz com os extraordinários favo--
res do Decreto Ruy...»*f: mais adeante, quando o redactor lhe
falou da explicação que o Banco queria dar
de uma outra cláusula claríssima, cons.dc-i
rando-a «caduca»:

«Caducando devem estar os que lêm desta
maneira, isto não é ler, é. tresl»?".»

í Bem se comprehcndem, pofs, as cautefâs
de que se cercou o _.-. 5erzecferfo, que, paraestimular a sua perspicácia e probidade, te-
ve ainda um recado do Marechal Floriano-,
pelo telephone á 1 -Ji.ora da madrugada, queíembrava: • ¦

«Olha. E' preciso ter muito cuidado com
,çsse decreto do Hypothecario. E' bom exa-'minal-o Ibcm. /-vndam dizendo que se pre-tende com elle uma grande bandalheira.»

_ Nunca foi tão vidente e iprapfiét.ca a po«litica do «desconfiando sempre».
Igualmente claro e explicito é o general

Ramos ,então presidente do Banco. Elle diz:
O ministro Serzedello insistentemente im-

pugnou taes privilégios e isenções, «decla-}
rando só conceder a transformação reque-
rida com a perda completa delle». («Paiz»
de 23 de junho).

Em vista disso, procurou ella os seus
maiores accionistas e o conselheiro Dantas
pelo Banco do Brasil ,que era o máicr, disse
que acecitasse as contrições do ministro da
Fazenda, a perda dos privilégios e isenções,
porquanto ficava o Banco transformado, o
Hypothecario, armado do direito de recla-
mar taes isenções e privilégios concedidos
pelo governo provisório, que não podiam
ser jderogados por decreto.

,E tudo isto toi assim feito.
O quc houve de novo foi o DESAPPARE-

CIMENTO do Projecto dc Estatutos donde
se mandou supprimir o § 1», isto é, a VI-
OENCIA DOS FAVORES.

Ha tambein oufres DESAPPARECIMEN-
TOS.

Sc não tivesse DESAPPARECIDO do ar-
chivo do Thesouro, do anno de 1890, a
petição de Arthur Torres, solicitando o Ban-
co de Credito Popular e respectivos favores1',
a que sc refere o Decreto Ruy, que os deu
taes como eram pedidos, eu provaria porella que é uma calumnia attribuir ao Sr.
Ruy Barbosa aquella enormidade de favores.
Elle nunca os deu; Arthur Torres nunca os
peiitt; e o Banco Popular .portanto, nunca
os teve.

Infelizmente, cila DESAPPARECEU des-
pegou-se do colchete que a trazia collada
ao Decreto Ruy que a ella se refere

Também DESAPPARECEU, segundo me
dizem, o relatório do conselheiro" Ewertoa,
mandado em commissão pelo ministro da
Fazenda examinar o Banco.

Mas, nem assim a prova DESAPPARE-
CEU toda.

A que ha basta para que governo ou tri-
bunal algum deixe triumphar afinal o ac-
cordo de 11 de dezembro, como o en-
tende o Banco Hypothecario.

O honrado Prefeito do Districto já 
'foi

aos tribunaes pedir garantias para os co-
ires municipaes.

Eu, sejam quaes forem os dissabores, rc-
sistirei até a ultima a esse syndicato ousai
do que se julga no direito de apoderar-se
de toda a propriedade immovel no Brasil,
pagando apenas como imposto — a penacTagua... no Districto Federal!!

ALBERTO DE FARIA.
28 de novembro.

seu túmulo, confirmar ou desmentir o depoi.
mento:

De ces dcincures redoutables
Les froicis et mornes habitants
Sons dev.enus- fort bonncs gens;Point cnnemis de lcurs semblable,
Poirit envieux, point arrogants,
Et point bávaros insupporlables ...
Ma foi, quand je pense aux vivant
Je trouve les morts bien aimables.
Mas -i .vistoria do Sr. Ferreira Ramos não

pócie merecer credito:
1") porque elle conta que o conselheira

Dantas acerescentou: aceite... porque oBanco fica com o direito de reclamar taes
favores a privilégios, concedidos pelo Go-verno Provisório, qnei abrangia as funeçõesdo lcgislã(iv,o, e os actoa dtOi Governo Provi-
sorio não podem ser derogados por simples
decretos.

Ora, é cerlo quc o poder executivo não
poderia, por acto próprio, revogar os favo-
res concedidos pelo dec. 1.036 B, dc 1800
mas o Banco, como todo individuo com ca-
pacidade para contratar, podia novar o seucontrato. T. desde que a perda das isenções
e privilégios outorgados pelo governo pro'.\isorio decorresse de um contrato perfeito eacabado, pelo qual o.Banco houvesse reimn-
ciado o sei) direito, é claro que o Banoo
{amais poderia reclamar contra o próprio àcto
sob o pretexto de que os seus privilégios«tinham sido» concedidos p.lo governo nro-
visorio.

O illustraiio conselheiro Dantas não dissea tnecessidade, 'que lhe é attribuida.
2o) porque, dando conta de sim nu.são-

junto ao governo, em assembléa gorai do-iaccionistas reunidos em 21 de outubro 1S9-?.disse o mesmissimo e propriissimo Sr, Ih,mos:
«Acceita essa nossa proposta — ,nP_0

governo* c pelos accionistas — obteve
o Banco autorização para funecionar
como hypothecario pelos dec-... numero
1.312 oe- 10 de março c n. Í.361 .«de
20 abril» (decreto Serzedello), perdendoos direitos dc emissor E CONSERVAN
DO OS PRIVILÉGIOS DO DEC N1.030 B DE 14 NOVEMBRO (CONCES-SÁO RUY) e n. 612 dc 31 julho, tudo de1890».

Ninguém dc mediana intelligencia acre-
ditará nessa historia de-«almas do outro num-.
do>, que nos quiz impingir o Sr. Ferreira
Ramos; c si um homem incontestavelmcnte
superior pela agudeza é capacidade do seu
talento, e que conhece os factos c documen-
tos do Banco Hypothecario, busca assombrar-
nos com a mesma historia extraordinária, pa-rece-me quc temos o direito de o não tomai
absolutamente a serio.

PEDRO TAVARES JÚNIORRio, 29 novembro 1912.

Banco Hypo.hecario do Brasil
Si o Sr. Serzedello Corrêa tem p'àra as

suas extravagâncias uma dirimente, que o
livra até do ridículo, o mesmo não sc pôdeoizer do Sr. Ferreira Ramos, cujo procedi-mento não tem explicação, a menos que se
não explique pelo ..«.peito.

Este egrégio personagem, presidente do
Banco Popular ao tempo da sua transior-
maçito no actuai Banco Hypothecario, de-
clarou quc-, de facto, o «ministro Serzedello
exigiu a renuncia dos privilégios do dcc.eto»
1.036 B, de 14 «novembro-, 1890, e então elle
Ramos, procurou o con:elh-.i.o Dantas, «que
o aconselhou a acd;ar a condição imposta».

Infelizmente o conselheiro não pôde, do

The São Paulo Tr.imway
Light & Power Co., Limited

AO PUBLICO
Leu tocia gente nos jornaes da tarde de

sabbado, 23 do corrente, e nos jornaes da
manhã dc 21, o discurso que o D,-. Fontes
Júnior, muito digno «leader» da Câmara dos
Deputados, proferiu na sessão de sabbado
contendo violenta, àçcusaçüp á S'ão Paulo Light
& Power Companhia esta d. que sou ha
cinco annos director.

Certo como estou de .que o digno repre-
sentante i_o Estado estava de perfeita boa
fé, dirigi-lhe a 25 do corrente uma carta
pcdinco-lhc, respeitosamente, para positivaras suas aceusações, afim de poder defender
a S|ão Paulo Light perante o publico, que'é o grande juiz nas sociedades modernas.

Deccoridas 48 horas, recebi de S-. Ex. c
Dr. Fontes Júnior resposta aquella minha
carta, com a qual, não me conformando
dirigi-me novamente a S. Ex., pedindo 

'li-
ccnçi para tornar publico o incidente, fa-
zenefo uso da sua carta e da que eu Jhehavia dirigido.

Fui, porém, informado de que S. Ex., mu-
dando do propósito revelado na carta queme tíirigio, achou epportuno oecupar-sc do
assumpto na Câmara, onde qualificou de «im-
pertinente o ousada» a iniciativa quc eu to-
mara, como Director da S. Paulo Light.

A' vista disso, aqui reproduzo, para per-feito conhecimento do publico, a carta qucdirigi a S. Ex., a 25 do corrente, e a res-
posta com que fui distinguido.
__ Tenho a vaga esperança de que nossa
época não comporta mais julgamentos «ex-
informata coriscientia».

ALFREDO MAIA..
Director.

S. Paulo, 25 dc Novembro de 1912.
Exm. Sr.

Dr. Antônio Martins Fontes Júnior.Câmara dos Deputados.
Exm. Sr.:

Respeitosas saudações.
Permitia V. Ex. que me valha deste

para exprimir a V. Ew. a magna qucausou a leitura d'o discurso, antehontcm pro-ferido por V. Ex.,- na parte em que alludc
«as verdadeiras extorsões ao publico nos con-
tratos tia Light and Power», Companhia esta
lia .qual sou Director e, portanto, responsável
pelo seu procedimento perante o publico.Estimaria muitíssimo que V. Ex. posiii-vasse ," aceusação, enumerando os factos alim
cie que n.-ssa a Companhia defender-se dc
julgamenl'; tão severo, proferido de tão alto,
ou corrigir seus erros se, por ventura a ac-
cusação fôr lealmente fundada e justa.Posso assegurar a V. Ex. que esta Cora-
panhia, conscia dos seus deveres, aceita f-.íiii-
quillamente o confronto dos seus serviços
e| preços com os de qualquer outra empreza
ae ser.iço publico, sem exclusão das quesão geridas directamente pelo Estado.

Esta Companhia, em 12 annos (de exis-
tencia, só tem motivos de desvanccimeiito
nas suas relações com o publico e com os
Poderes Públicos de São Paulo, no-; qua<*stem senipre encontrado justiça e amparo aos
seus direitos firmados em contratos mais ae
uma vez apreciados pelo Poder Legislativo,
que V. Ex. com tanta elevação representa.

Tenho a honra de apresentar a V. Ex. os
protestos de minha elevada estima e _-/"
siat ração.

De V. Ex.
Att°. Vcndr. Criad•:.

ALFREDO MAIA.
Director.

cio
(ae

S. Paulo, 27 de Novembro de 1912.
Exm. S. Dr. Alfredo Maia.
Respeitosas saudações. — Recebi a carta

que V. Ex. teve a requintada gentileza de me
dirigir, cm data de 25 do corrente.

Lastime que as palavras por V. Ex. citadas
tenham, causado a magna que exprimo.

Deputado, na tribuna da C.imara é o logar
apropriado para as discussões que o meu cri-
teno julgar conveniente aventar, tendo porfiío unico o bem publico.

_ Os directores de companhias, por ma's po-derosas que estas se julguem, ainda não são
neste puiz oi- censores consagrados dos repre-
sentantes do povo, não lhes incumbe tomar
conta üo que dizem e ck> que fazem os mem-
bros dos poderee públicos, no exercicio ou
cumprimente do seu nobre mandato.

Não posso, pois, nem devo acudir ao con-
vite algo intempestivo de ,V. Ex.

Quando eu julgar conveniente ou onpor-
tuno, V. Ex. poderá lêr nos jornaes a satis-
facão dos seus sinceros desejos.

Tenho a honra de apresentar a V. Ex os
ptottstos da minha elevada estima e con-
siceração.

Dc V. Ex.
Alt". Vnor. Cr".

t ANTÔNIO MARTINS FONTES JÚNIOR'Dos 
jon_.es de S. Paulo, dc hontem).
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DENTISTAS
Com todos os apparcllws eleclricos

Drs. Álvaro Moraes e Hugo Silva

Dentes cornou sem chapa cm
e.| horas. Tratamento sem dor.

Concertos de dentaduras eni
. 5 horas

AcceitaWse 
"pWs'ações !

Dnsjda manhã. ásÇ)d:'i noite
Domingo até ás e da tarde

44-Rua Sete de Sstembro-44
Esquina da rua da Quitanda

Telepljone 1945
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Está evidentemente provado que a Alfaiataria que mais barato vende, e melhor sorti-
mento apresenta em roupas feitas para homens, rapazes e meninos é a alfaiataria

si M r. m u.
¦LOTERIA

DE
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que por ser a sua grande especialidade offerece incontestáveis vantagens sobre todas as
outras casas, prova o grande movimento dos u ltimos dias em que as roupas da alfaia-
taria Leses Slé §3.3 r O têm sido postas em confronto, sendo reconhecida a sua
absoluta superioridade não só em preços como em qualidade, feitio e elegância.
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Canto da rya dos'Andra
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RUA R1ACHUELO, 92—TELEPHONE 2361

recomiiienda as suas purns cervejas'de alta fermentação, labrica-
das exclusivamente com lupulo e cevada de superior qualidade,

importados directninenle.
Contém pouco alceoi, são do palada? agradável, muito ais-

tsitivas, o verdadeiro páo em linuido.
X.4« MA Dí©3& I»Bí ©A.BBB0ÇA.
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Entrega a cloxxiicilio

S Marca BISMARCK BRÂU (cla-a e leve) a 3oo rs. a gariara
» TELL'S BIER (escura') . a 3oo rs. » »
» EXTRA STOUT (Guiuc-s, recóm-
mendada pelos médicos mais

notáveis) a 400 rs. 1/2 »
Admitlern-se mais alguns vendedores

Enxovaes para noivas desde 'ío$ooa
Só quem vende é a Casa Especial de

Enxovaes para Casamentos—Ao Parais© slas
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18.4 AME1C I li1
ARTHÜR CHAVES & C

Grande estabelecimento de artigos norte-americanos, ja-
ponezes, francezes, inglezes, allemães e outras procedências.
Variado sortiinenío de tapetes, capachos, oleados, mobi-

lias diversas para varandas e jardins
Empório de objectos de uso doméstico para todos

os tratamentos
Grande collecção de jogos, cartas, fichas

roletas e sporlivos
Objectos de ante pana adorno e presentes

,*74^RUA do OUVIÍDOrí-74
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Fsisea9 Falsa, Yanfeee e Chies
¦"¦¦'; • Premiados com as mais altas recompensas em iodas as exposições
nacionaes e estrangeiras; são justamente por sua exccllente qualidade c fino
preparo os melhores e mais apreciados do Rrazil, como se prova pelo consumo
sempre crescente c nunca attingido por outras marcas.

E' por isso que prevenimos aos fumantes de bom gosto que tenham
todo o cuidado com as constantes imitações que a pparecem no mercado prepa-
radas por invejosos que tentam enganar o publico á custa do credito da nossa
afamada manufactura.

Reparar sempre que tenham a nossa marca registrada--"VEADO.

Extraccões garantidas pelo go"
verno dò listado

DEPOIS BE AMANHÃ

0$

EUA DA ASSEMBLÉA 94 E 98- RIODE h
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m VEN IDA PASSOS N.109

54, IRria cios Andradas, 54
Importação de cartões postaes c artigos dc fantasia

para as fesías
VENDAS POR ATACADO

Secção de brinquedos, gramophones, discos e artigos
dc papelaria

PREGOS ÚNICOS
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A melhor motocycleta iiaçjleza
RECEBEDORES

W. Marilülio & C, rua Ouvidor 134

CASA ESTRELLA

Ria rua 1 Seto-
toro ílí,vemde-se ga-
solíKSj o!e©s, psíei-
màtlcos e 4o«3os pep-
íeuces para aiEíomo-
veis pQP preços rs-

II 

Avenida Rio Branco 76 a 86 1

1 EM 2 DE DEZEMBRO 1NAÜ-1
I GüliAfiAO DA secção decalcado 1
I PARAHÒMENS, SENHORAS I

E CREANÇAS 1
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Bilhetes á vencia em todas as
íasns lotericns.

PERTADORES
| PREÇO DE RECLAME

4$50O
iíjue Lemos

29-teiiiâa Rio Branco - 29*
Telephone 4.006

Variedades de
o riquissimos

galas ®
Tudo por pregos

irasP feapffeíSss, peaâaniifs
Oriente, Finas nen-

verdadeiros,
a ses" impor-

IlÉ W
ÍS«»as gu-ixa«ins e bons bn-

c»llaoa«la«
Bons vinhos vcfdc. virgens O
liiaiicus. Airoz «lc forno

c ostras todos os dias
almoço e jau tiu-

SO NO

GASVIPESTRE
Completamente reformado

37 RUA DOS OURIVES3 ^

H9TEL AVENIDA
O maior e mais importante do
Brasil. Occupando a melhor si-

tuação na

AVENIDA 1 BRANCO
Servido pov elevadores eleclri-
cos. Freqüência annual de 20 mil
clientes! Diária completa a par-

tir de 10$000
End. Teleg. AVENIDA

RIO DE JANEIRO

RUÂ OONSALW!
te

fAd —

CARVÃO
PARA

Cozinha
SSüMESTIC-COAL

O «DoniGstic-Coaluó «m carvão es-
pecinlpafn cuinha, muito próprio
para ca-ii de família, fácil de ac-cenàcvo de grande <lnração.Unicos
.-ic-ntüs- Francisco Leal & C, rua
Primoiro de Mnrço n. 91, sobrado'
telephone n. 53u, dsposito.Avenid»
do Mangue (Cáes do Porto); entre-
gas a domicilio.
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BETONESRflS TE DAYTON ElECTRÍC Gil ¦ fairbainks & co. :
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De qualquer capacidade movidas a vapor, electricidade ou gazoliná.
Elevadores para fazer subir materiaes, facilitando a construcção de casas ai-
tas. Correntes para elevadores e ascensores.

Material aperfeiçoado da
CHÀfN BELT GOR/SPANY

Grupos dc installações electncás, a vapor, gazoliná ou
kérozene, -para -fazendas, fâeaíros, cSssematoggrâpfcos,
uzinas, fabricas, circos ele cavalMahos, etc

—tggaaa if mu Trr* i —xaamsmaami mara cuxu.

lova York;

Polias ONEIDA para transmissão. Válvulas FAIRBAINKS para
água a vapor.

Catni/thoes paia cargas; Omnlbus para passageiros; Cai*-
ITOS especiaes paia assistência, policia, limpeza publica e irrigação.

DELÂI

CHÍC E ECONÔMICO ~ f* r6ãl 3V' S
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Visitem, sem mais tardar, |W

Bonificação mensal em dinheiro!!
SI

txí

Querem saber por-
que o publico de pre-
ferencia só compra na
CASA CHIC &
brinhas, Guardas-chu-
va e Bengalas ? porque
é o único estabòle-
cimento que offerece
aosseus freguezesBrin-
des de Rs. 100$a00
em dinheiro om a
dezena do prêmio
maior da Loteria Fe-
deral. As sombrinhas
reformadas e guardas-
chuva têm direito ao
prêmio.

RE0LAME-- Gnardas-chiwra de seda com casião
de prata a 22$0O0

Temos officina própria- e os nossos trabalhos são_ garantidos
e executados por pessoal habilitado e debaixo da máxima e rigo-
rosa fiscalisação de João Leite.

94, Rua Sste ii Setembro, 94
Entre Avenida Rio Branco e Rua Gonçalves Dias

JOkO LEITE k C.

.yVj*e*rS \ff {T 4*,, V-j.- i-jiutr 1

LOIOndd liá Wpilál ígISoI dl
Gomoanhia (le Loterias Nacionaes k Brasil

215- 140'

16:000$
Por l$600

mi, 7 úq corri
23U-31*

SOsOOOSOOO
Por

SABBADO, 21 DE DEZEIV5BRO

iilílíii lii i\ lifitlK 8
229-2

Por 34SOG0 em qisadragesímos

amanha
Água mineral natural

das
afamadás fontes "Nicolau'

Caldas

ümm
El

iesfias do
estômago,

figa do,

gofla,
diabetes,

rins e bexiga.
Stò-esjas a domicilio

íllliill?
%SU Ferreira & C.

Telepljone 6980

pis

21 RUA GENERAL CAMARA 21
Telephone 5.08.0 ,„., l,.

I——""¦""¦ ¦¦¦¦¦rnm—mi ——— ui ¦ ¦¦¦!¦ i i mitmmmm-M mu ¦ ¦¦ ¦¦¦!¦!«

Aviso uns prüiuUos pela formiga
A Agçncift Fovncccrto-

ra í''oíai»n icidi» «Sòliimiu-
lii-»1» attende edá execução a
pedidos para a extineção de
formigueiros antigos ou mo-
clèrnos, pnra o que tem pessoal'~y*~^*>J(swf/7Â'j?Pí~^~ 
competente. Garante aextin-

^^^/i/^íy/l/l/í^ír "^ cção ><»a'«;oiii|»lc »cobrar*-
^^^—ii do-sé apenas o-formicida em-

pregado,
HOSPÍCIO INT. 2

.+-ç£/?.,&

SÍT-Kisji^ cio 'Tl^eaLtro - ^1 ;.
*m ¦!¦ —— ¦¦ ¦¦'* ^¦I 

- ¦¦'¦ ¦"¦' niniii» ¦¦¦¦¦—¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦ —— in -i ¦!.  ,i—— —

AOS PAI
Enxovaès para baptisatlo tlestle I2%BÜ0

'-• - ' PROCUREM NO

40 PABAIS0

AVENIDA. PASSOS, 109
Em frente á Casa Guioman

ESTRADA OE FERRO THEREZOPOLIS
Horário dos trens de passageiros a partir de!° de janeiro de 1912

Dias úteis, feriados e santiíicados

Dr. Brito e Silva Medico -- Es-
pecialista de

moléstias de creanças. Syphilis e
pelle. Attende a chamados em
sua residência á rua Real Gran-
deza212. BOTAFOGO

Part. Cheg. 
~~ 

_ Part. Cheg.
Es-íações  Eslaçwes .

TARDE MANHÃ

-*npi(nl  3.3o Tlierezopolis.... 6.3o
yiedade  4-5° -¦•¦ Rhiz-da Serra... 7-25
jilaoé  ü.oo Santo Aleixo... 7 <P
Santo Aleixo. A.. .r>.i.r* •••- Magé  8.oo
Raiz da Serra... 5.35 .... Piedade  Sio
Therezopolis.  6-3o Capital 9-á0

DOMINGOS
Trens de passeio

Partidas da Capital ás' G.30 da manliãe chegada a Tlierezopo liá á
.30 da miinliã. •¦ , , :-.-' -. , «.„.,„i A. r, do

Partida de Tlieroropolis ás 3.30 da tarde e chegada á Capital ás G.oO
dap1e'Ço'- 

das passagens para Therezopolis ou vice-yer?a: Blll,'|t*|f^ej^a
SSOOO. Ida e volta, no mesmo dia 1ÚS, com 3 dias *'S e coin 15 liasAbS-

NOTA: Os trens de lasseio não transportarão bagagens nem encom-
"TnfÔrmaçúes: 

Na estação da Empresa á Praça 15 de Novembro, Tele-
phone ns. 1.339 e 4237.

infalível na cura de i

I^.illiilnçOf-N U
BüjBtei-Isiuio H

Anemia ¦
l-*nUade:>i><.>lito m

liiBcfnia ^
l-'i'ni|iicza «Io II
l-*l<»r<»s hrasit-nH m

l-*rti'<'|ue>.ii jíeral !
(tij-tuiiamrnie enviaremos um H

llmti» lívruciliTi iMii*>tr;i-.úc» t np-* HJ
lH-> -íiljtr r-lc produclo. K|

Olnglr-se H
rílAUMACIA MARINHO II

Q '8t Rua Sola co Setemtiro. I8S Q

Tratamento radical sem (drogas)
DA

Obesidade, Diabetes, Prisão do ventre.
Tabes, Menstruações dolorosas,

Impotência, etc, etc. pela
REFLEXOTHERAPIA

No bem montado consultório do dr. Romero medico pelas Facul-J
dades de Lima, Rio e Paris

146, Avenida Central, 146
POR CIMA DO CAFÉ' .IF.RF.MIAS

Em toda moléstia clnonica na qual não se tenha tido vesti!
tado com os diversos methodos da medicina deve -tratar-se com
a nova descoberta chamada Keílexoí5iera*aJ3.
No consultório mos ram-se diversos compi obantes de varias cura

, já effectuad.as ¦ . .

samenfo
Trata-se de papeis de. casa-

mento, civil e religioso, rua
13 de Maio n. 40, loja.

~cii~TlflTRO' 
bio"bbàwco tíeãtro ãpõllo 

ESTA'PROVADO!
4íiic sou {tiiro. Knit moi<lo

«* cs-luti ihmciiiío...

CAFÉ CAMARA
AVENIDA CENTRAI-, 1 2

para cima e para debaixo de mesa, para
forrar salas, etc.,

TAPETES E CAPACHOS
CadleifaS de vime, cestas para roupa

lwltlIitS e antigos papa viagem e montaria
NA.

Fabrica de objectos cie viixie
DE

Segura, Campos & C.
Rua 7 de Setembro 84-Rio de Janeiro

(Telephone 3.656)
j i «¦¦¦¦¦' 11„^, .uni.,,,. mimi "- !¦¦¦¦¦¦¦¦ um  i1Mm«--i«

Empresa William & C—Avenida
Gomes Freire 13 a 21.

Grande companhia nacional de
operetas, mágicas e revistas

Director-ensniador o aclor Bran-
dão (opopu.nrissimo) — Regente
da orchestra maestro Paulino do

Sacramento
HCJE - Sabbado, 30 tle novembro - HOJE

3 sessões—A's 7.3o,9 e 10.3o—
Sticecss» o» 4<->t!a a lj-nStw
i3a, -14a e 15" representações
da burleta tle costumes nacio-
naes, em tres actos, original dos
festejados escriptores Dr. Raul
PeHerineiras e luz Peixoto, mu-
sica do inspirado maestro Raul

Martins

lii
T)i*ecisa-se de uma optima la-
¦*¦ vadeira na rua N. S. de Co-
-**acabana n. 893.

Amanhã-Matitiée íis 2,30 da tarde
, A scguii—0 rei trololó. ope-
reta do festejado escriptor Dr.
Luiz de Castro.

Em ensaios; Papai gpande, rc-
vista de grande aspectaculo, do -Em ensaios;, a revista-
notável escriptor Joio Cláudio. E'O TEMPERO.

Direcção - JOSÉ' LOUREIRO

Espectaculos por sessões

A's 7 3/4 e ás 9 3/4 da noite

Ssíi© absoluto!

Primoroso tlesempeiilio por toda a companhia
gggmaswBowntKSxaBmaaBBtmmag^Bm obb—bb

Musica lindissima! Graça sem
pornographial-Peça .das- fami-
lias I

Amanhã •e-'todas as noites -f-
O FADO.

Domingo, em «matinée»'.

O FADO.

-COMO

THEATRO S- PEDRO
EMPRESA MORAES & C. - Direcção A José Loureiro

Espectaculos por sessões
Grande Companhia de Operetas, Mágicas e Revistas— Direcção

musical dos maestros Luz Júnior e Luiz Moreira

HOJE SABBADO
A,S 7 3[4 e 9 3[4

1a e-2'representações da éspèçtaculòsa revista de costumes na-
cionaes em tres actos, cinco quadros e tres deslumbrantes ãpo-
theoses, original dos festejados escriptores' Cai los Bittencourt e
Cir.loso de Menezes, 01 nada de 35 nunieios de musica do ap,
plaudido maestro Luz Júnior

Ü9&ã ILlmS, aann
TITULO DOS QUADROS—10, Gabinete deíNick Gaitei: - Apo-

theose: Congresso de electricidade; 2", Caes Pliaroux; 3", Na casa
de Suzanna—Apotheose: Mulheres! ; 4-'1, Frege do Zé dos Bifes;
5", Salão das novidades — Apotheose final: Salve o exercito e
a marinha.

Maxixes I-Gacjí-Wnlks! Tangos!.. Fados ! 80 personagens em
scena! Deslumbrante inise-en-scànè dia Álvaro Peres e Avellar Pe-
reira. F.ffeitos prodigiosos de luz electrica! Guarda-i-ou-a confe-
ccionaclo nos ateliers da Casa Storino. Grandes niarchás na apre-
sentaçno do exercito e da marinha para solemnisar a apotheose linnl

Amanhã -- Matinée ás :
IONE!

--A revista-NÃO SE IMPRES-
Preços*de cinema,

THEATSíO REGREI
Empreza Tbealral— Direcção .los'

Loureiro

Grande Companhia Juvenil Ita-
liana—Ciltá di Roma

HOIE HOJE
O maior succe=so da Juvenil

na época passada
A mais brilhante musica em

opereta, osigintil do maestro S_v-
dnev Jone

O importante papel_ de
mosa San, celebre Geish

Mi-
Lu-

cia Cataldi : o de Wiift Ki, pró-
pr.éíaiiò da casa de cha, A-
Gambá; La Francesa. Petn Rai-
mone; Miss Molly, Cacarelh. Os
demais papeis por toda a liSJH

numerosa companhia.

Scenarios,. guarda-roupa cim-
se-en-scène sem rcval.

Amanhã -- Matinée ás 2 horas.
A's quarta-fe*'ias- Matinée da
moda. A seguir- CASTA St:
ZANNA. _

Os hilhetes para todos os espe-
ctaculos. desde já á vencia, r.n-
trada geral, iiüoo.


