
.' rfit^çv^psviez- <v- _H__B-_B_H___H

¦/¦",

m

ESCRIPTORIO OFFICINAS

&u?b dos Andradas n. 403

Numero avulso ÍOO ra., atrazado do
anno oorrente SOO rs. e do»

anteriores pelo que se convencionar

A
¦ Alegre — T^rça-^reira, ju» w:jwjmm*mw^v

FEDERACÀ
mmmmmmmmsmmsfm?-y'y "WÊm

\, ¦'¦7 
' ¦¦ ' ¦ 7" ' v"7 ¦•¦¦"¦¦ -¦ '7-7.. ¦ r -v . 7 ... ¦-:./ -v-..>:. ._ -¦-.. ... 7 -. 7'- .-

1 . «n» -.:..¦¦; ¦ -; .

f 
..-..•...-..¦¦....-¦.

Terça-feira? 18 de noTemjro
CONDIÇÕES DA ASSIGNATURA!

851*000
14»000Anão . .

Séniostr©

FEDERAÇlO - UNIDADE
Director da redacção—GONÇALVES DE ALMEIDA

ORGAM DO PARTIDO REPUBLICANO

Nün <ta ittcnde a pedido de assignatura que

tMSSfâ&TlfâTi remettida
até o dia em que terminar a assignatura.

CEHlu&LlSIiÇlS-DESMEtilDBliMEHIO

Gereate-AGOSTiraO JOSÉ

7;

Governo do Estado
Seoretarla âo Interior

DESPACHOS .
Dia 11—Do dr. Presidente do Es-

tado i
Pedro Pinheiro—Deferido.
Dia 13-Mariana de Atbayde Pe-

reira.—Attendida.
Idalina Aura de Lavra Pinto.—At-

tendida.
João Francisco dos Anjos e outro.

— Deferido,
Secretaria da Fazenda

DESPACHOS
Dia 12 de novembro — Do dr. se-

oretario da fazenda :
Heleodoro José de Souza. — Pa-

gue-se.
Fernando de Albuquerque Gama.

—Certifique-se.
Laurinda Santos de Barcellos.—

Requeira á seoretnria do interior.
Djalma Ethur da Rooha.—Conoe-

dida.
Frederico Torres—Prove que as

custas foram cotadas á margem. _
Franoisoo Lunkes. — Dê-se baixa

no lançamento.
. Antônio Endres.-Deferido, em ter-
mos.

Benjamin Theodoro dos Santos.—
Pague-se pela oollectoria de Taquary.

Eugênio Fernandes de Andrade.—
Deferido. • .

Bento Ignaoio Gonçalves. — Dele-
rido. _

Miguel Baptista Barbosa. — - a-
gue se pela collectoria de S. Lou-
renço. _

Miguel Alves Cardoso.-Pague-se
pela colleotoria do Lageado.

Joüo Alves da Silva. - Pague-se
pela colleotoria de Taquary.

João Oerdá —Prove que
foram cotadas á margem.

João Evangelista da Silva Couto.
— Pague-se pela mesa de rendas t
Rio Grande.

João Pedro Sohmidt.-Faça se o
lançamento para um conto o qui-
nbontos. ._ ,.., _ 

'
Carlos Gerbard. — Modifique-se a

lotaç3o para 9 contos.
Cassiano de Oliveira Britto.—Jun-

te nova oonta esolareoendo o quan-
tura das custas. ¦ _„7.ó

Ceoilia Torres da Rosa.-Como re-

as oustas

quer.
Conrado Antunes Ferreira. — P*

*&

gue-se. _
Ootavano Gonçalves.—Pague-se,
Rodolpho Sohaeffer.— Pague-se.
Ramiro Gama.-Pague-se.
Fmpresa do «Jornal do Commer-

oio».—Pague-se.
Alcides Pereira da Rosa.-Prove o

que allega. ' _
Alexandre José de Seixas.-Prove

o que allega. . , . ,„
Officios do dr. seoretario do inte-

rior, ambos de 9 do corrente, requi-
sitando o pagamento total de 4084UU
a Jorge de Carvalho, proveniente de
artigos forneoidos á ohefatura de
polioia—Pague-se. „„n(„

Olfioio do mesmo, de 27 dc agosto
ultimo, requisitando o pagamento cie
758000 a Azevedo, Herroinio <~_ V.,
proveniente de tres barris de vinho
que fBltaram no deposito do labo-
ratorio do analyses.-Pague-se.
; t Idem do dr. eeoretano das obras
pbblicas.de 25 de agosto ultimo re-
quisitando o pagamento de 100$000 fi
empresa «Centro Telephonioo de Por-
to Alegre», proveniente do aluguel
do apparelho desta seoretana.-Fa-
8UIdera do mesmo, de 11 do oorren-
te, requisitando o pagamento da in-
olúsa folha do pessoal empregado na
EstaçSo Agronomicav .ExÇcrlnientel,
na importância de 1:1108000, e reia-
tiva ao mez de outubro findo.-™-
gue-se.

43° sess&o
BarretoPresidência do sr. dr,

Vianna
Aos doze dias do mez de_ novembro

de 1909, na sala das sessões da As-
sembléa dos Representantes do _s-
?X em Porto Alegre, á nmi hon
da tarde, presentes os srs. deputados
Barreto Vianna, Marcos de Andrade,
Aloides Cruz. Penna de Moraes, Oota-
vio Rocha.Waldomiro .^«¦•Sj»™"
de Barcellos, Luiz Englert, Arno Phi-
lipp, Domingos Martins, Gonçalves
de Almeida, Pereira Parobé, Arme-
nio Jouvin, Soares de Barros, Ge-
túlio Vargas, José Antônio Flores da
Cunha, Arlindo Leal, Joaquim Osório,
Emilio Guilayn, Galdino Santiago e
Francisco Flores da Cunha, é aberta
a sessão; faltando oom causa partioi-
oadaos srs deputadosFirminoPaim,
Nicolau Vergueiro. José Ootavio, Frei-
*•' .— a* í-i _ —:_ j.. .t»»n q j_ra»

deputadotas Valle, Sérgio de Oliveira, e

são

jano Lopes o sem o sr,
Salvador Pinheiro.

E' lida e approvada a acta da ses-
anterior.

Expediente
Telegrammas dirigidos ao sr pre-

nidente da Assembléa :
«Montevideu-Reeebi con gran sa-

tisfacion ei telegrama en que v. ex.
me comunica que Ia Câmara de Re-
nresentantes de Rio Grande mani-
_eBtó bu vivo aplauso ai tratado de
veriíloaoion de limites dei Brasil con
el Urugvay. Agradeço .a v. ex. Ia
transmisionde esa noticia, cuya pu-
blioidad produoira excelente imprce-
Bi en ei pueblo uruguayo por ei ato
algnifioado que tienen Ias congratu-
faoioneB de los representantes dei
Estado brasileiío en que loa limites
van a ser rectifioadoB. Quera v. ex.
comunicar estas manifestaoiones a
los seiíorea representantes dei pue-
bio de Riogrande y aocptar con ei-
in« Ins exDressionea de mi mas alta
.onsideracion.-CZawdio Wüleman,
«residente dei Uruguay.

Petropolis- Vivamente reçonoeldo,
aeradezeo, por intermédio de v. ex.,
In nombré de mi gobierno, de nii
oais y en ei mio próprio, a Ia illus-
trè Assembléa de Representantes que
^nflmente v. ex. preoide, ei voto
deClauso qué ella ha tenido a bien
formular em su sesion de ayer, y

Era de esperarse que los dignos re-

onnoordaypaz bienoohora para esta
narte deAmerica que viene do reali-
sar ei Brasil bajo los anspicHDS de
seuelustre gobierno y Ia sabiaio ;
pntao on fljada a los asuntos de su

este continente. Al agradecer lascon-
gratulsoiones que ei senor presiden-
te se sirve transmitirme, por haber
realisado mi pais sus antiguas as-
piraoiones, fundadas en Ia juatioia y
Ia bidalguia dei grande y noble pue-
bio brasilero, me es muy grato trans
mitir a v. ex., para que se sirva pre-
sentarlos a ia honorable corporaoion
de que v. ex. forma parte, los vo-
tos sinceros que todos los orientales
formulamos por Ia proBperidad dei
Estado de Rio grande dei Sud y ei
constante progreso y engrandeci-
mento dei Brasil. Saludo a v. ex.
con mi mas alta y distinguida cou-
sideraoion.-icWmo T. Dominguez.

Communicação do sr. deputado
coronel José Ootavio Gonçalves de
que, ausentando-se da oapital, deixa
de comparecer fis sessões.

Redacção da lei n. 70, dando des-
tino ao imposto de 2 °/o sobre pou-
les. indo a imprimir.

Pareceres da oommissão de peti-
ções e reclamações nos requerimen-
tos de O. Ritter & Irmão, institnto
agronômico S. José, de Canoas; Ni-
caoio Teixeira Machado e Preiss,
Wiedmann &0.. e d. Ida Kretz; in
do todos a imprimir.

Requerimento em que João Pabst
& C, estabeleoidos nesta oapital com
fabrica de gravatas e espartilhos,
solicitaram para os seus artigos isen-
ção do imposto de exportação; indo
á oommissão de orçamento.

O sr. deputado Joaquim Osório
apresenta a seguinte proposta, que 6
lida e entra em discussão: «Propo-
nho quo a Assembléa dos Represen-
tantes, por intermédio de sua mesa,
dirija-se aos munioipios da Caohoei-
ra, Dores da Camaquam, S. Jerony-
mo, Rio Pardo, no sentido de exclui-
rem de seus orçamentos os irapos-
tos cobrados sobre a exportação do
arroz de producção do Estado.»

Sobre ella fazem uso da palavra,
suocessivatnente, os srs. deputados
Arlindo Leal, impugnando-a; Joa-
quiru Osório, defendendo-a; Arlindo,
era novas considerações; Penna de
Moraes, fundamentando seu voto
oor.trario, e Getulio Vargas, tambem
oontrario. .

Encerrada a discussão e em vota-
ção, é rejeitada a proposta.

Passando se á
Ordem do dia

são sem debate approvados em dis-
ouseâo unioa o parecer da oommissão
de petições e reclamações noroqueri-
mentode Cincinato Dias, em discussão
unieao parecer eeui primeira o pro-
jeeto de lei relevando do impoBto de
lenha os proprietários de serrarias e
alambiques moradores no munioipio
do Lageado; em segunda o projeoto
de lei abolindo aa taxns de 2 °/o e
5 °/0 sobre o valor looativo dos pre-
diosda oidade do Riogrande ; e em
terceira do projeoto de lei que isenta
de qualquer imposto a oarteira hy-
potheoaria do Banco da Provinoia;
indo á commissão de redaoção.

Continuaudo a segunda discussão
do orçameuto, a começar pela vota
ção. adiada na sessão de hontem, ao
n. 6 da tabeliã geral da receita, á o
mesmo approvado.

São approvados os ns. 7 a li, es
te com a tabeliã 2a sobro imposto
de consumo sobro bebidas, quer de
produoção do Estado quer de outra
qualquer prooedeneia, e, depois, dos
ns. 14 a 25. „ . •

Em discussão o n 26, sobre ira-
posto territorial, o sr. deputado Joa-
quim Osório justifica a seguinte
emenda, quo é apoiada e enviada a
oommissão de orçamento: «Art. Io.—
Do calculo para o pagamento ao
imposto territorial fica excluído o
valor peculiar ás bemfeitorias nel-
les construídas. Art. 2».- Revogam-
se as disposições em contrario. »

Fica adiada a discussão do n. <2o,
sendo approvados os ns. 27 e 28.

Em discussão o n. 29, imposto de
2 °/o sobre veuoimentos, o sr. depu-
tado Joaquim Osório justifica a se-
guinte emenda, que é apoiada e yae
á commissão da orçamento: «Art.
1°— O impoBto de 2 °/o sobro venoi-
mentos não recae sobre os magis-
trados.» , on

Fioa adiada a disoussao do n. 29,
sendo approvados os ns. 30, 31, ài e
33

Ao ser votado o n. 32, relativo á
taxa profissional, o sr. deputado Joa-
quim Osório declara que si estives-
se presente quando a Assembléa ao-
provou o projeoto de lei referente &
taxa profissional, que foi elevada,
teria votado contra essa alteração.

Esgotada a hora, o sr. presidente
designa para ordem do dia aa ses-
são de amanha a segunda discus-
são da resolução approvando as des-
pesas feitas pelo Estado no exeroí-
oio financeiro de 1908, primeira do
projeoto de lei que isenta de impôs-
tos o estabelecimento frigorífico que
Dario Ribeiro Totta pretende fun-
dar e continuação da segunda do
orçamento. '_

Encerra, depois, a sessão e lavra-
se esta acta.

Manoel .Theophilo Barreto
Vianna __ _,

Alcides de F. Cruz
J. Penna de Moraes

Luiz de Azevedo Rabello, Manoel
José da Costa Primo-Como reque-
rem, pagos os devidos impostos.

João Pinto Guimarães-Como re-
quer, pagos os devidos impostos e
tendo em vista os ns. 21 e 23_ do art.
3o do oodigo sobre oonstruoçõea.

Jacob Iohuoh—Idem.
Dr. Frederico Falk—Idem.
Eduardo Honaiser—Idem,

Dr. Victor de Britto
Abrimos espaço ao notável discur-

ao do dr. Viotor de Britto, nosao il-
lustrado amigo e collaborador, pro-
ferido por oooasião da audiência de
sabbado :

«Sr. Juiz —Alem dos elementos de
minha defoza, constantes de vários
artigos publioados, um, no Correio
do Povo e tres na Federação, os
quaes eu roqueiro a V. S. faça jun-
tar aos autos, peço per missão para ex-
ternar algumas considerações oraes
no sentido de revigorar a mesma de-
fez a.

Ha pouco ainda, quando me eu
achava em oasa de meu amigo e pa-
trono, o Sr. Dr. Aloides Cruz, um
Sr. ligado a rainha pessoa por laços
de gratidão, deixou irromperem-lhe
dos lábios as seguintes palavras :
não fosse uma oriançada da pro-
motoria publioa e, a esta hora, não
estaria o Sr. envolvido neste injus-
to prooesso.

Bem não haviam sido proferidas
taea palavras, aoudi eu : perdão, ja-
mais creança agindo assim, se ele-
vou 6. respeitabilidade dos cabellos
brancos. Danunciando-me, procedeu

sr. promotor publioo de aooordo
cora o seu dever. Que diriam por
ahi, se, após de haver denunciado
um raedioo extrangoiro por um facto
congênere, acompanhado de ciroum-
stanoias muito diversas, e pelo qual
acaba de ser oondemnado, não mo
denunoiasse elle, a mim, apontado
pelo mesmo medioo extrangeiro oo-

mo auotor de egual delioto ?
O publico, quo não conhece o fun-

do dessas coisas, julgar-se-ia oom
motivos para juízos duvidosos a res-
peito da imparcialidade do órgão do
ministério publioo.

Denunoiando-ma não foi outro seu
intuito, senão offereeer o ensejo para
so esclarecer era no3Ba jurispruden-
cia penal esse ponto controvertido
em todos os paizes oivilisados.

Meu filho fosse o 3r. promotor pu-
blico, e ou só teria palavras de lou-
vor para s. s.

Oxalá oontinue a cadeira do minis-
terlo publioo a ser oocupada por cri-
ancas oomo o actual sr. promotor
publico, que nunca, mais do que
agora, será honrada a toga da ma-
gistratura brasileira.

No que me toca, só tenho a agra-
deoer á promotoria o haver trazido
minha denuncia ao "juízo competen-
te.

Minha posição na politica do Es-
tado, minha attitude ainda recente na
imprensa politica, poderia parecer a
alguns haver sido o movei do silen-
oio do ministério publioo a meu res-
peito, se a denunoia si não fizesse.

Demsis, limpo perante o tribunal
do minha conscienoia, e certo de o
estar na conscienoia da meus pro-
prios juizes, ser-me-á assim facilita-
do o meio de poder continuar, como
até agora, desassombradaraente a
zurzir o charlatanismo.

mui differentes. E' a differença que
vai da moléstia ao syndroma.

Quanto á syphilis, eu não a affir-
mei de modo absoluto.

No que diz respeito á .am.menoiona-
da na observação, refere-se ella ao ar-
thritismo, o que tanto menos poderia
prejudioar meu paoiente, quanto uma
doutrina medioa-o bouobardismo, o
bradhytrophismo - dominante na
própria França, pátria da legislação
do absolutismo em matéria de sigil-
lo medioo, oonsidera quasi toda a
humanidade viciada pelo arthritismo.

Demais, dos attsques nervosos não
fazia segredo o paoiente a ninguém
entre os muitos freqüentadores da oli-
nica, em que oocupava lugar parti-
ouiar, fazendo mesmo praça de seus
antigos soffrimentoe, e quando se
viu curado, dizia alto e bem som
fazer questão todos soubessem pe-
los jornaes os pormenores de suas
operações, o que ainda agora, ao sa-
ber das oocorrenoias presentes, me
reaftirma em telegramma, na per-
suasão de que eu pretendesse fazer
reclame em jornal extra-proflssio-
nal.

quisitorial; pois, na inquisição, se
mettia o torniquete fi cabeça do in-
divi.uo e mandava-se o algoz aper-
tar, até que, no extremo do soffrimen-
to, a viotima deixasse esoapar o se-
gredo ou mentisse á conscienoia pa-
ra salvar o vida.

Na legislação franoeza, ao aoousa-
do quo se traz á presença do juiz,
amordaçam-n'o, algemam-n'o de pés
e mãos, e depois dizem-lhe: allegue
as suas razões, defenda-se.

Não, Sr. Juiz, eu tenho certeza
que não hei de ser julgado pelo ab-
solutismo dessa lei. Tenho certeza
que souinnooente na oonsoiencia do
Sr. Juiz, na própria consoienoia da
promotoria publioa.

Estou convencido de que serei ab-
solvido nas suas conscienoias, por-
que ellas, mais do que nas luzes hu-
manas, para julgar, ô na luz divina
que se inspirara.

Tenho dito.»

e, pouqujssimos crimes são registra-
dos.

A receita para 1910 é orçada em
191:000§000 e a despesa em egual
quantia.

Ao encerrar esta ligeira noticia so-
bre o relatório do nosso distinoto
amigo dr. Tito Lopes, seja-nos per-
mittido transcrever estas phrasas,
quo são o espelho de sua nobre e
patriótica oonduota:

«A politioa republioana vae ira-
plantando em todos oa recantos do
Rio Grande, o largo espirito de tolo-
rancia e encaminhando as activiaa-
de3 municipaes para o nosso engran-
deoimento. . _ „„ , .

A obra de Júlio de Castiihos ahi
está de p5, dando bellos e sazona-
dos fruotoH.

A nó3 republicanos, cumpre deien-
del-a e honral-a.»

O trabalho inoulpado, inteiramente
de caracter soientifioo e publicado
oomo subsidio á medioina riogran-
dense, offerece dous problemas oli-
nioos importantes, um de pathoge-
nin, outro, do responsabilidade olini-
oa, os quaes eu procurei esolareoer
ohamando para ambos a attenção dos
medioo3 mais interessados na mate

SIGrlLLO MEDICO
Era meu propósito continuar a se-

rie de artigos, nestas columnas ini-
ciada, acerca do sigillo medico, no
intuito de esclarecer o publico sobre
a ausência de qualquer condição de
criminalidade na publicação por mira
feita no Riogrande Medico, e de-
nunciada como revelação do segredo
profissional.

Desde, porém, quo, na audienoia
de 13 deste mez, constitui meu ad-
vogado o sr. dr. Aloides Cruz, um
dos mais eminentes jurisconBultos
de nosso Estado, nem mais uma pen-
nada me cabe dar sobre o assumpto-

Entregue minha causa ao patrooi-
nio de tão distineto advogado, só me
resta esperar tranquillo o veredi-
otum da justiça do minha terra.

Victor de Britto.

v*

Intendencia Municipal
Dia 11—Requerimentos despacha-

Izidoro Dutra da Silveira, Franois
co Luiz de Mello, João Borges de
Almeida — A' direotoria da fazenda
para os devidos fins.

Laudelino Pinheiro de Barcellos,
Belmira Mendes de Figueiredo, Al-
oides Antunes da Cunha- A'directo-
ria da fazenda para fazer a averba-
n_r» cm tnrmrm.

Dentre os argumentos que passo
a offereoer em abono de minha oau-
sa, os primeiros se referem ao pro-
prio trabalho publicado.

Porque appareceu esse trabalho?
Pela dadioação que tenho á minha
arte, ao progresso da medioina em
minha terra.

Um oollega pedira me um traba-
lho para o Rio Grande Medico, no

qual eu havia promettido collaborar.
Eu tinha, entre muitas, a observa-

ção inoriminada, que, aliás, estava
destinada a um trabalho de conjun-
ato a publioar-se nos Arehives d' Oph-
talmologie, de Paris. Resolvi, po-
rém, dal-a a lume na revista rio-
grandense.

Faltavam cinco dias para entrar
esta no prelo. Corri a busoar as no-
tas; fiz o artigo oora as pressas que
o pouoo praso pormittia, e revisei
as provas em commum oom as de
artigos politioos.

O nome do paciento appareoeu
mencionado na observação publica-
da, e eu tenho de supportar o peso
de uma denunoia, pela qual sou
arrastado innooentemonte á barra
do tribunal por oausa da mania de
amar a minha arte e trabalhar pela
sua prosperidade na minha terra.

Trata-se de um trabalho soientifi-
eo, dado á luz para ser lido pelo
oorpo medico, do qual talvez uma
dúzia não o lesse.

Criminoso devia sor quem o trou-
xo á notoriedade da imprensa dia-
ric.

Qual o corpo do delioto no faoto de-
nunciado ?

A epilopsia, a syphilis o a tara de
que ali se fala.

Mas eu peço para esses pontos a
attenção do sr. Juiz, que, se bem
não tenha obrigação de ser profun-
do no assumpto quo vou tratar, sa-
be o bastante para poder aprooiar.

Eu não disse que o paciente ora
epiléptico, e sim que tinha'accessos
epileptiformos, os quaes cederam—o
hoje estão ourados—oom a medicação
empregado 

~ -> -  ¦« •»*¦= ¦'

ria.
Eu não revelei pois, segredos me

dioos. O que fiz foi trazor om uma
observação, era uma revista medica,
uma serie de syraptomas e anteoe
dentes, indispensáveis para a eluci-
dação de ura problema clinico.

Aooresoe que o meu paoiente em
nada foi prejudicado nem o será,
em virtude da publicação do traba-
lho soientifico, a qual, aliás, auoto-
risara, pois, até, está curado de an-
tigos sof frlment03, por ninguém igno-
rados na zona em que habita.

Quera, ao oontrario. está sendo
prejudicado pelo escândalo, levanta
do pela denunoia no Correio do Po-
vo oom a transcripção de excerptos
do meu trabalho, sou eu, que mui
provavelmente verei afastarem se ai-
guns paoientas, era virlude de no-
tioias que possam ir até á fronteira,
aonde todos os annos vou em ex-
oursão profissional.

Agora mesmo acaba de resolver
o adiamento de sua operação um
paciente, chegado da campanha para
ser operado por mim. O paoiente fi-
oara impressionado pelas noticias
que lheohegaram aoa ouvidos sobre
a malfadada publicação.

Sr. juiz, deante dessas considera-
ções o que se deprehende ainda, en-
carando o problema pelo lado júri*
co, é que, na publicação feita, eu
agi movido por uma causa justa e
não provoquei o menor prejuízo a
meu paciente, no qual conto hoje
um dedioado amigo.

Ora, em ura de meus artigos na
Federação, eu deixei bem patente
haver em nosoa litteratura jurídica
doutrina auotorisada sobre o delioto
do sigillo profissional.

Segundo João Vieira, emérito ju-
risconsulto brasileiro, a revelação
do sigillo só constitue crime, quan-
do pratioada sem justa causa e pro-
duz ou pôde produzir damno ao
paciente,

Tôra-me affirraado que eu serei
oondemnado porque os nossos jui-
zes só acceitam a doutrina franoeza.
—Não aoreditei; pois nós temo3 as
nossas leis e os nossos jurisoonsul-
tos para interpretarem a matéria
segundo sãs doutrinas existentes
em outros paizos.equem possúe sua J
roupa, mesmo velha, não precisa
usar as sedas alheias.

Nos bons auotores de nossa pro-
pria jurisprudenoia ou encontro, pois,
elementos para minha defeza cabal.
Em nome delles, ha de a minha oon-
soienoia, sorrindo, na tranquillidade
plena de minha innooenoia, permit-
ttome sahir de cabeça erguida des-
se lamentável inoidente, a que fui in-

justamente arrastado.
Pois, sr. Juiz, ou sou absolutamen-

te innocente. .
Sou, se qiiizerero, um homem oheio

de vícios, tenho commettido quantos
crimes entenderem ; mas o orimo de

que me aceusam, este, sr. Juiz, eu o

não oommetti.
Dimol-o n oonsoiencio, em toda sua

aerenidade. Assim podesse eu expor
a minha alma aos olbos de todos, e

a minha innooenoia transpareceria em

toda sua nudez.

Actos do governo
Decreto n. 1S37, de 6 de novembro de

1989
Remove a professora

d. Corsina da Andrade
Silveira, da 7° eaoola do
•Faxinai dos Ramirez»
para a 5a dos «Galpões»,
ambas em S. João de
Camaquam.

O Presidente do Estado do Rio
Grande do Sul, attendendo á con-
venienoia do ensino e ao que pro
poz a inspeotoria geral da Instruo-
ção Publioa, resolvo remover a pro-
fessora publioa d. Corsina de An-
drade Silveira, da 7» escola, mixta,
do «Faxinai dos Ramirez», era b.
João de Camaquam, para a 5a, tam-
bem mixta, dos «Galpões», naquelle
município.

O que se cumpra, expedindo se as
necessárias oommunioações.

Palaoio do governo, em Porto Ale-
are, 6 de novembro de 1909.

Dr Carlos Barbosa Gonçalves.
Protasio Alves.

Pelos municípios
Itaquy

Fizemos hontem detida leitura do
relatório apresentado ao conselho do
Itaquy paio nosso distinoto amigo dr.
Tito Correi Lopes, integro adminis-
trador daquelle munioipio.

Conheoemos bem o valor desse es-
forçado e profioieute administrador
sob cujo pulso adeantado o munici-
pio deltaquy remodelou-se, tomando
peta estrada larga do progresso

O relatório que nos occupa a at
tenção é uma prova a maio de que
está sempre, vigilante, no seu posto
o intendente capaz o integro da ade-
antada oidade da fronteira.

Começa o relatório assignalando
que não pede imposto novo algum
ao munioipio, limitando-se a olasaifi-
oar alguns, porem sem alterações.

Propõe a suppressâo do imposto

Não terminarei sem dizer algumas

palavras sobro essa escola franoeza,
de que talam, escola que não admi -

te para a revelação do sigillo medi-

co nenhuma condição de onminah-

Para essa escola, dizem, basta o

faoto material, bruto, da revelação,

para oaraoterisar o crime.
O indivíduo ravelou o segredo i

Pois ê quanto basta. Não se quorsa
ber porque, nem como o fez,
inourso no artigo da lei penal.

Mas, se assim é, para que as

Em pathologia são comas

for-
malidadoa de um processo í Se as-

sim fosse, eu nada teria quo fazer
aqui, senão de ser conduzido á ca-
deia, pois na observação inoulpada
se affirraa existir a prova material
da revelação.

Uma tal legislação é mais do quo in-

sobre viajantes extrangeiros, até ago-
ra cobrado ali, medida complementar
da que extinguiu o illegal imposto
sobre viajantes.

E' franca e ininterrupta a prospe-
ridade do munioipio.

A importação de gado vaooum e
lanar, tem sido feita om larga esoala,
demonstrando que os oriadores de Ita-
quy melhoram as suas raças conti-
nuamente,

Em pouco mais de cem léguas
quadradas de área tem o munioipio
300.000 cabeças do gado vaceum,
60.000 oavalares o 80.000 ovinos, nu-
meros quo traduzem elevadíssima
população pecuária, quiçá a mais
densa do Estado,

03 campos são de inoontestavel
valor.

Pensando, porem, que não se de-
va uunoa desprezar a industria agri-

j cola, o dr. Tito Lopes procura fo-
mental-a, fazendo no antigo matadou-
ro, numa área do 5 quadras quadra-
das, um viveiro de arvores fruetife-
ras, donde possam sair mudas para
os agricultores.

Nessa ohaoara ensinar-se-á a po-
dar, fazer enxertos e culturas diver-
sas.

De Io de janeiro a 30 de setembro
deste anno a renda do munioipio foi
de 95:0998704. '*

Pelos dados oolhidos a renda do
anno será de 170 contos, mais 12
contos que a orçada.

Concorrerá para o augmento da
renda a xarquoada Dicksen, que vae
Ber estabeleoida.

Esse estabelecimento será o de
maiores proporções do Estado.

Cora o ramal de S. Borja. a navo-
gação do Uruguay e Ibiouhy e me-
lhoramentos em estradas de roda-
gero, Itaquy terá transporte faoil
para os seus produoto3, uma das
vitaea condições da prosperidade do
uma zona.

Entre os melhoramentos inaugu-
rados no anno figura o esplendido
e luxuoso meroado munioipal.

Ahi funcoionam maohinas e bom-
ba, bem como um deposito para
água, que dahi é distribuída á popu-

O rendimento horário é de 140.000
litros, quantidade mais que suffioi-
ente para a população.

O dr. Tito Lopes quer oanalisar
dahi a água para todos os prédios
e lançar as bases para a execução
do serviço de exgottos e • suas pala-
vras, nesse sentido, são de um admi-
nistrador que tem vontade firmo e
orientação segura.

Vae melhorar tambem a illumina-
ção publico.

A ordem no munioipio fi completa

Está

0 imposto de 2 %
Não a nós, obscuro funcoionario,

humilirao signatário do presente es-
cripto, oaberia a obrigação de vir a
publico, nesta oooasião, destruir ou
desfazer infundadas impressões, re-
lativamente ao caso da decisão da
meritissima commissão de oroamen-
to, e a propósito da suppressâo do
imposto de 2 °/o sobre 03 venoimen-
tos,

A outro, de mais autorisada com-
petencia o mais experimentada pen-
na, certo, devia sor delegada tão ar-
dua missão.

E não é quo não os haja, e dos
mais competentes.

Porém, a posição que expontânea-
mente assumimos perante 03 nos-
sos companheiros, nos indica oeum-1
primeato desse dever, que reputa-
mos honrosissimo, oom quanto su-
perior Ss nossas forças.

A solução quo a digna oommissão
aprouve dar â questão, uão deve a
ninguém causar extranheza, por isso

quo agiu ella, inspirando-oe nos ver-
dadeiros princípios políticos e ad-
ministrativoa que nos regera.

Consultado a respeito da supprss-
são, o muito illustre varão qua pre-
side os destinos do Rio Grande do
Sul, raanifostouse elle de modo a
convencer aos eonspiouos membros
da referida oommissão, da impossi-
bilidade da extinoção desse imposto,
na presente quadra, e isso —rque

era de presumir que a arrtr !.''.ião

de certos impostos, no exercício vin-
douro, não attitigisse ás cifras que
haviam sido previstas, em faço da

receita do exeroioio corrente. E como
medida de cautelosa prudência, era
licito esperar que o saldo provável
que figurava no projeoto de orça-
mento não ohegasse & somraa onlou-
lada.

D'ahi, a necessidade de protellar,
por mais algum tempo, a desejada
suppressâo do imposto sobre os ven-
oimentos.

E sobre este assumpto ficou pa-
tente a bôa vontade do governo,

E a acatada coramissão do orça-
metito, sobre as injuncõos do mais
aorisolado patriotismo e comprehou-
são do suas fuuoçõas não só achou

ju3tis3imaan03aa pratenção.oorao foi

de parecer quo, opportuoatnente, f os-

oe attendido o pedido feito á augus-
ta Asserablóa dos srs. Representnn-
tes pelos funcoionarios pubiicos.

Não devemos, pois, concorrer para
oroar embaraços á bôa marcha ad-

miniatrativa, desconhecendo os mo-

tivos poderosos que netuaram
presente momento, para o
monto do nosso memoriol. E ao con-

trario, a todos nós cumpre, como
bons e leaes servidores do Estado,

auxiliar o patriótico governo no que
estiver ao nosso alcance, exercendo,
como sempre, as mais eserupulosa
vigilância na arreoadação dos un-

postos e cumprindo e fazendo cura-

prir, á risca, as leis que nos regam.
NSo ha motivo para desanimo,

que 6 sempre máu conselheiro.
Si, até agora (ha já pelo menos

quatro nnnoB) contribuíamos e con-
tribuimos com esse imposto para os
coEres do Estado, si bem qua com
saorificio nosso, não 6 demais nem
é de extranhar que continuemos a

pagai-o por um ou dois exoroicios,
no intuito de cooperarmos para a

prosperidade das finanças estaduaes,
Devemos ser patriotas e confian-

tes nas intenções dos homens que
nos dirigem, pois sondo elles, come
Bão, oontinuadores do grande Amigo
da Classe, - o extineto dr. Júlio do

Castilhos, - proourarão fazer pela
colleotividade dos empregados publi-
oos o que fez este, que não só pro-
moveu o augmento dos vencimentos
dos referidos empregados, como lhes
deixou expressa, em lei, a promessa
do Montopio.

Acatemos as decisões governamen-
taes, sabendo esperar, confiantemente,
por isso que si é certo - que quem

, sabe esperar, sabe vencer - , nos.

om futuro muito próximo, consegui-
remos vôr realisados os nossos de-

sejos, não só quanto á suppressâo
do imposto de 2 %, como tambem
sobro o Montepio, que fatalmente
será creado, para gloria do Rio Gran-
de do Sul e felicidade de milhares
de famílias patrioias.

Nossa campanha não deve estaoio-
nar, porquo revezes do momento nos
entorpecemos primeiros passos. Não.

Como sempre e como até aqui, con-
fiemos na grandiosidade da oausa
pela qual nos empenhamos e noa ora-
pánhoreraos, som fraqueza^ o sem

intermittonoias, superando heróica
mento os obstáculos e entraves que
surgirem, até final logramento.

Para frente.
Oastellar Pinto

Porto Alegre, 1909.

Secção sportiva
Turf

AGÜAPEHY

Não podia se revestir de maior bri-
lhantisrao a reunião hippma levada
anta-hontem a effeito pela Protetora
do Turf em homenagem á data aa
proolamaoão da Republica.

O enthusiasmo eanoiedade pelos
desfeohoa das corridas notavam-se
em todos quantos no hippodromo se
a°Forum verdadeiro suecesso essa
nttraente festa ao ar livre que teve
oor base o Grande Pareô Bento Gon-
çalves. no tiro do 2100 metros e pre-
ínioa de 3-.O0OSO0O ao 1°, 3008000 ao
2a e 1503000 oo 3a. ,

E não era para menos; não só
pela realisação dum pareô oora pro-
ÍL," *r« imnnrtante como tambem

cuja bôa or-raio tão importante como
pelas demais oorridas „„,_,_
cUisação tornavam o programma
verdadeiramente estupendo.

Essa esplendida reunião, que cer-
lamente deixou grata recordação a
todos que á ella assistiram, teve uma
concorrência como ha muito não era
notada era nossos prados, pois além
de extraordinária foi seleota.

O bollo sexo esteve bizarrameute
representado por greude numero de
dignas patrioias. .

Compareceram tambem ao prado
o dr. Vasoo Pinto Bandeira, ohefade
nolioia, representando o ar. rres -
SÜ-te do Estado; dr. Montaury Lei-
tao, intendente munioipal; dr. V. ae
Almeida, auditor de guerra do exer-
oito, representantes da imprensa, de-
putados e muitíssimas pessoas gra-
d 

Aos convidados, após a realisação
do pareô Bento Gonçalves, a ílluBtra
direotoria da Proteotora do TurE of-
fereoeu champagne, trocando se nes-
ta oceasião amistosos brindes. 

Como aoima dissemos, a nota pre-
dominante do dia era a realisação
do grande prêmio. «„„„.„„ _

Chegada a hora, compareceram S
raia, afim de serem apreoiados, os
seis valentes concorrentes inscriptos,
apresentando cada qual melhor es-
tado de compostura. „ ,._

Findo o clássico passeio, recolhe-
ram se os jokeys ápesageme ínioiou-
se o jogo de poules.

O povo fez logo seu favorito o
fino produeto tle Expresso, que ven-
deu 212 Poules em 1» •> 77 em 2a, acon-
tecimento esse, raro. ,.

Em todos os cantos do vasto hippo-
dromo se encontravam vários gru-
pos oómmentando os diversos tempos
obtidos era trabalho pelos oonour-
rontes ao grande prêmio.

OV awtadorea estavam em coin-
pacto bolo, desde o começo ao fim
da venda de poules á seççac. resoe-
otiva, afim do, cada qual, ser des-
pichado em primeiro logar.

E' impossível descrever se o en-
thusiasmo oom que se aohavam pos-
SUMnSda°Sa 

3^doVles, deu-se
o respectivo signal, a banda musi-
cal executou alegre maroba
animaes foram conduzidos ao logar
deOS3aprdoaprios 

jokeys, estavam ner-
VOSorviuddea!iuiz de sahida neste
pareô, o nosso amigo tenente-ooronel
Affonso Massot, um dos directores
da Proteotora

A aucipdade era geral.
Depois de algumas partidas, sem

devido ás diabruras do ir-
quo afinal ficou

no
indeferi-

proveito,

^^oi'à0s!hidadadã-em espiou-
dido momento. . .

Hermiít 2a tomou o commando do
lote seguido de perto por Condor.

Logo atraz, iam Wisdon e Água-
pehy e na reetaguorda um pouoo
distanciado Ouvidor. n^A^

Percorridos 800 metros, Condor
derrotava o filho de Matelot e abria
sobre elle pequena luz, ao mesmo
tempo que Aguapehy nstigade.pelo
seu jockey passava peloP«ado
Luoio Januário e ocoupava á sua
P0Após°'fazer a curva dos 1600 me-
tros. ultima volta, Aguapehy carro-
Jando valentemente, bateu seus ad-
versados e firmou-se na oollooação
^Ka^mesma oooasião, o especial
W.sdon attendendo aos esforços.io
aeu hábil piloto fez tremenda invés-
tida e eom muita facilidade alcançou
Hermitt 2a e Condor e foi ao aloan-
ob o ato aue resistiu bizarra-
mpntoa carga do seu temível rival
vencendo ligado a 2 corpos sobre
61 

Hermitt 2a que oorria em quarto
DOstoTonseguiu nos 1250 metros do-
minar Condor e firmar se uo tercei-
r0oSvidòr 

não figurou visto ter man-
cado durante o peroursa.

A victoria do tino Aguapehy foi
por entre írenetioos vivas dos .seus
muitos apostadores e a oarrena do
esperançoso potrilho rio-grandense
Wisdon agradou sobremodo.

O tempo obtido nes a corrida
(142 "1/2) foi o melhor ultimamente
"Smbem 

os 
"demais 

pareôs desper-
taram muito enthusiasmo. { aUesta-o
o movimento do jogo.de poules-..,. .
16f 

ffiraá corrida' devido: aotâfc
do sino não oonfirraar a sabida foi.
aununada pela directoria da Protec
t0Dàraos a.seguir o resultado geral
doi oito pareôs effectuados .

io 
°p7reo-INICIAL em 1100 metros

Prêmios 200$000 ao Io e 40* ao 2a.
Legendários m„ tordilho, Girondi-

no, do dr. F. A. Peixoto, lookey Ave-
lino dos Santos, 55 kilos, 1

Uruguay, Acoaolo, 55, .-*
Ely, Israel Soares, 52,
Judia, Domingos, 49, ^
Kaiser, José Luiz^fia, _ 5
Satanelli, João Braz,- 54,.
Juracy, A. Soares, 49,
Rubby, Luiz, 53,
Ipê, .Fuá, P"0do
Movimento do parco yBOçuuu. ,

Se?oOs7:'13Ò8706e40S000.
Ely pulou na frente seguido.de

Satanelli o Uruguay. v.ndo os outros
tnnpo na reotaguaraa.10 

Nos 400 metros Uruguay
rraudo, emparelhou çom. a A
_n?," alguma lueta dominou-a.flPNa 

entrada da u tiraa reota, quan-

%.'&•;.

"3?
ife-4?

5o
6a
70
8»

oarre-
leader e

J
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do j_ so contava domo certa a vloto-ria do filho de Jaonhy. surglo rapi-
do o tordilho Legendário que offere-
oeu lhe lucta e da quaUsabio vioto-
rioao.

2o pareô — Consolação, 1250 me-
tros.
_ Premios 200$ ao 1° e 40$ ao 2°.

Maribondo, m. tord., Spartacus, C.
Bomfim, jockey Antônio, 50, 1°

Maracanã, Fuá, 54, 2°
Gaúcha, A. Soares, 54, 3°
Kaiser, José Luiz, 48, 4»
Castor, Israel Soares, 50, 5°
Satanell), Aristides, 48, 6°
Dalila, Domingos, parada.Movimento do pareô '995$000.
Tempo 84".
Rateios : 433800 e 128200.
Castor ao signal de sabida tomou

a vanguarda, a qual na entrada dá
primeira recta foi conquistada por
Kaiser que sustentou-a até os 1600,
onde Maracanã o bateu.

Nos 1400 metros Gaúcha oarregan-
do dominou o leader e tirou-lhe pe
quena luz.

Ao passarem pelos 1250 metros
Maribondo lembrando-se daa bellas
carreiras quando pilotado pelo Lúcio,
fez tremenda carga, e derrotando
um por um dos rivaes, firmou-se
na frente e sustentou-a até ò fim.
E, 3o pareô -7 pe setembro, 1500
metros.

Premio 200§000 ao 1° e 408 90 2°.
Oreste, m. _., Independente, do ma-

jor M. F. Azevedo, A. Soares, 50, Io
Guerreiro, Luiz, 54, 2o
Natal, José Luiz, 64, 3°
Oby, Luoio Januário, 48, 4°
Oceano, Fuá, 52, 5o
Brinde, Aristides, 50, 6°
Iguaseú, João Braz, 52, 7°
NSo correu Condor.
Natal e Guerreiro luctaram cerca

de 400 metros pela vanguarda queafinal foi conquistada pelo segundo
que sustentou a até os 1250 metros,
onde, Oreste, que corria em 3°, oar-
regando, bateu seus rivaes, firman-
dc-se na frente até o poste final.

Guerreiro manteve-se em segundo.
4o pareô—20 DE setembro, 1450

metros.
Premios 250$ e 408000 ao 2o.
Hippogripho, m. z., Independente,

C. P. da Areia, Fuá, 54, Io
Gôa, Aristides, 50, 2°
Atapeby, A. Soares, 50, 3°
Taljtba, Luoio Januário, 50, 4o
Madrigal, Domingos, 50, 5°
Fez forfáit Judeu.
Movimento do pareô 2:215$000.
Tempo 98" 1/2.
Reteios: 18$800 e 15$50O.
Depois de muitas partidas, poude

o juiz dal-a em condições regularea.
Arapfhy esfusiou na ponta segui-

do de Hippogripho que na setta dos
1500 emparelhou oom o pilotado de
A. Soares e empreendeu com elle
rápida lucta e da qual triumphou.

Uma vez na primeira posição oon-
ser vou a até o final apezar da tre-
nienda carga feita pela Gôa que per-
deu a principal colkoação apenas
por cabeça.

5o pareô—13 demaio, 2100 metros.
Premios 250$ ao 1° e 40$ ao 2°.
Maribondo, m., tord., Spartacus,

G. Bomfim, Antônio, 48, Io
Brinde, José Luiz, 54, 2°
Tasso, Manoel, 54, 3°
Maraoanã, Fuá, 52, 4°
Oby, Domingos, 52, 5°
Gaiioha, Adalberto, 52, 6o
Tres de Ouros, I. Soares, parado.
Movimento do Pareô 2:O05$O00.
Tempo 145" 1/2.
Rateios: 7,400 e 1814000.
Após alguma demora, deu o juiza partida em boas condições, ficando

parado 3 de Ouros.
Oby tomou a frente secundado por

Brinde.
Este, após percorrer 1300 me-

tros carregou e passando pela lea-
der abriu-lhe pequena luz.

Nos 1250 metros Maribondo, o fa-
vorito, e que corria em quarto logar
castigado pelo seu jockey faz boáita
carga e derrotando seua rivaes apo-
derou se do primeiro posto o qual
Bustentou eté o final da corrida a
meio corpo sobre Brinde que foi
muito bom segundo.

6o pareô—Bento Gonçalves 2100
metros.

Premios 3:000800 ao 1°, 300$000 ao
2° e 15O800O ao 3o.

Aguapehy, m. tost., p. s„ Expresso,
O. Arapehy. A. Soares, 60, 1

Wisdon, Luoio Januário, 50, 2o
Hermitt 2o, Manoel, 55, 3°
Condor, Domingos, 50, 4'
Ouvidor, Avelino Santos, 55, 5'
AUiança, Fuá, parado.Movimento do jogo de poules:
AUiança 45-63
Hermitt 2o 22-36
Ouvidor 19-24
Condor 9-18
Wisdon 87-76
Aguapehy 212-77
Total 668 ou 3:4408000
Tempo 142" 1/2.
Rateios: 6.100 e 7.800.
7o pareô—14 de Julho em 1.450

metros.
Oremios 250$ ao Io e 408 ao 2o.
Oreste, m. z., Independente, do

major M, F. Azevedo, A. Soares, 50, Io
Garibaldi, José Luiz, 50, 2'
Janota, Fuá, 53, 3°
Stella, Domingos, 50, 4o
Guerreiro, Luiz, parado.
Não correu Judeu.
Movimento do pareô 2:090§000.
Tempo 97"2/5.
Rateios: 6$700 e 158400.
A ordem acima foi observada des-

de o inioio da corrida.
8o pareô—15 de Novembro, 1,800

metros.
Premios: 340$ ao 1° e 60$ ao 2'
Hippogripho, m. z, Independente,

O. P. da Areia, Fuá, 50, lr
Gôa, Aristides, 50, 2'
Ibicuhy, A. Soares, 48. 3°
Madrigal, Domingos, 48, 4'
Talitho, Lúcio Januário, 48, 5°
Arauto, José Luiz, 55, 6°
Audaz, Luiz, parado.
Movimento do pareô 2:215$000.
Tempo 122".
Rateios: 128500 e 78800.
Ibicuhy muito favorecido abriu

grande iuz sobre seus adversários.
Secundou-o Hippogripho.
Este e Gôa que corria em 3° ao

passarem pelos 1600 "metros, oarrt-
gando, respectivamente, dominaram
o leader o transpuzeram o poste fi-
nal.

8o pareô—Immütavel, 1100 metros.
Premios: 20.0$ ao 1° e 40$ ao 2°.

A direotoria da Protectora annullou
visto os jockeys terem partido sem
a confirmação do juiz do sino.

DIVERSAS
Ao nosso distineto amigo dr. Car-

los Bnrboza, Presidente do Estado,
que não compareceu á reunião por
se achar levemente enfermo, a dire-
Otoria da Protectora offereceu boni-
to bouquet de flores naturaes oom
dedicatória.

Este bouquet foi entroguo no pra-
do, ao seu ropr__|Btante, nosso illus-
tre amigo dr. Vasco Bandeira.

—Ao jockey Adalberto Soares pi-
loto do Aguapehy, foi offereeido pe-
los proprietários desse animal, fino
relógio do ouro.

—Ao jockey Domingos foi appliea-
da a multa de 40$ por ter desrespei-
tado o juiz de sabida. -

—Segue breve para o Rio o cavai-
lo Aguapehy.

—As sabidas dos pareôs realizados
foram dadas por meio duma fita.

O resultado foi.. • nullo.
—Os programmas impressos em fi-

no papelsetim branco, traziam o re-
trato do dr. Presidente do Estado.

—Ao finalizarmos esta notida, en-
Viamos as nossas £e3ioitaç5e_s a il-
lustre directoria da Protectora pelo

enorme suecesso alcançado com ea-
ta reunião.

l-êgã-Sã
53Não reaiizaram-sedomlngoas rega-
tas organizadas pelo RpDER-CLÜB
Porto Alegre porque soprava um
forte ventoe o rio estava muito qgita-
do.

A's 8 horas da manha zarparam
do trapiohe da Fluvial ob vapores
Porto Alegre e Guapo conduzindo
os sooios e convidados do Ruder e
do Tamandaré e fundearam defron-
te ao trapiohe da Guahybense, pon-
to de chegada.

Conhecida a decisão dos juizes de-
bandaram as embarcações, tendo o
Porto Alegre feito um passeio en-
trando pelo rio Jaouhy até a olaria
do sr. Carlos Sehl, 'donde voltou de-
mandando o ponto de partida.

O sr. Luiz Kõhler Filho, presiden-
te do Ruder, offereceu uma taça de
champagne aos representantes da
imprensa, agradecendo o nosso ami-
go Pedro Paoheoo, da redacção do
Jornal do Commercio.

A, tarde estiveram em visita ao
Ruder os nossos distinetos amigos
ooronel Aurélio de Bittencourt e ca-
pitão Cassio Brum, representantes
do eminente dr.Carlos Barbosa. Am
bos fizeram uso da palavra, tendo
phrases de agradecimento pelas fine
zas recebidas.

Respondeu o presidente do Ruder
que, em nômada sociedade, agrade-
ceu o oompareoimento dos dignos
representantes do dr. presidente do
Estada e tambem brindou ao nosso
illustre amigo dr. Montaury por ter
o mesmo cedido o trapiohe da Gua-
hybense para ponto de chegada e
pelo interesse que tem demonstrado
pela Federação Rio Grandense do
Remo.

Hontem, devido á parada militar,
decresceu a conourrenoia para assis-
tir ás regatas.

As 9 1/2 horas mais ou menos.
Alinharam se as embarcações paradisputar do Incentivo, do qualera detentor Ruder.

Depois de uma sabida péssima, em
que ficaram parados os gigs Erna,
Garibaldi e Tapajoz, e voltando
os gigs & raia, houve o signal de
larga, venoendo o gig Siegfried,
do Germania vindo em segundo Io-
gar Jícuhy, do Náutico e em ter-
oeiro Alagoas, do Barroso.

O Marinha Brasileira foi ga-
nho facilmente pelo Tamoyo, do Ta-
mandaré, vindo em segundo logar
Alagoas, do Barroso e em terceiro
Florestina, do Ruder.

O ultimo pareô era o mais sensa-
cional, não só por ser em 2.000 me
tros, oomo tambem porque todas as
tripulações estavam com optimos
tvainings e esperançados na vioto
ria.

O wanderpreiss foi ganho pelo
gig Tapajoz, euja valente tripulação
era a seguinte: A. Teichmann, A.
AJenoastro, H. Gerber, Ernesto Wild,
voga, o C. S. Bento, timoneiro; veiu
em segundo logar Alagoas, do Bar
roso, e em terceiro, Siegfried, do
Germania.

Conheoido o resultado foi deli-
rantemente viotoriada a marujada
do Tamandaré, a quem couberam as
honras do dia, pois conseguiram pa-
ra o seu pavilhão os dois principaes
premios: o do Wanderpreiss e o
do Marinha Brazileira.

As 111/2 houve a entrega dos pre-
mios e das medalhas, sendo troca-
das muitas saudações entre as so-
oiedades náuticas.

Ao Tamandaré, assim como ao
Germania, Náutico e Barroso, apre-
sentamos os nossos parabéns pelas
collocações obtidas nas regatas de
hontem.

Ao symnathico Ruder-CIub Porto
Alegre agradecemos as deferencias
que tiveram com o representante da
nossa folha e enviamos as mais cor-
deaes saudações pelo brilhantismo
que tiveram as regatas organisadas
sob a sua direcção.

Varias e Telegram-
mas na 4a pagina.
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Â'S 5 HORAS DA TARDE
Linha da Margem—Bexiga, Couto,

Cachoeira, João BQflrigueSj Bi? Par-
dp, Marjrepi, Santo Amaro, Santa
Maria, Santa Cruz, estação Colônia,
Oaoequy, Bagé, 8, Gapjriel, Oruz
Alta, Tupaceretan é Julio de Casti-
mm.

A'£ 6. HORAS
Lipha de Lageado — São Jerony,

oiò, Triumpho, Taquary, XarqUoa-
das, Bom Retiro, Estrella, S. Gabriel
da Estrella, Lageado e Tristesa.

Linha de Cahy—São Sebastião do
Cahy e Parecy Novo.

Linha de Montenegro — São João
do Montenegro.

Avulsas—Barra e Pedras BrBnoas
Alfândega

Rendimento de Io a 12. 354:0921550
Iflem dq dia 13 . . . . ,. _40;882«670

394:975$220
Va. .res . «_-£_.

Cubatão, a
Itaperuna, a 17
Maroim, a 17

f»558.a_ 8 8*1*
Itaperuna, a
Maroim, a
Itapuca, a 18
Ilanema, a 19
Prudente de Moraes, a 17

nosoaçoes
Chácara Jggjg «¦

preço modioo, a quinze minutos (a
pé) do fim da linha dó bonde do The-
rezopolis, sob n. 22.

Tem a mesma grande esíensüo de
terreno, ohnlet, outras construcções,
bom pomar, mattos, excellente água
de um arroio oom duas vertentes
próprias, eto.

Trata-se á rua Duque do Caxias
n. 94. 2» ord

Odr.Hopaira Flores ^;ta dee8eusa
tudps â Europa, onde ..perfeiçou-se
em olectri-idnde medica, moléstias
dé pelle, syphilis e cirurgia, previne
aoa seus olientes que reabriu seu
consultório, das 2 ás 3 da tarde, á rua
dos Andradas, sobrado da Drogaria
Ingleza, e Gabinete do Eleotrothara-

Eia, 
raios X e massagens das 5 ás 9

oras da noite, em sua residenoia
á rua Independência n. 1.

2» ord.

ta a 3" oonvpeaoãot a aaserabl.a deli-
beriirá qualquer que seja o numero
de accionistas que compureeer a reu-
nião.

Porto Alegre, 10 de novembro de
1909.

Frederico Dexheimeb,
director.
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Amanhü, quarta-feira, o correio ex-

pede malas para as seguintes loca-
"""A'S 

11 HORAS DA MANHÃ
S. Francisco de Paula de Cima da

Serra
A'S 2 HORAS DA TARDE
Dois Irmãos e Viamão.

A'S 5 HORAS DA TARDE
Linha da Margem — Candelária,

Aírudo, São Sepé o colônia D. Fran-
cisca.

Linba de Cacequy — Alegrete, Ita-
quy, S. Borja, Quarahy, Üruguaya-
na e S. Francisco de Assis.

A'S 6 HORAS DA TARDE
Linha do Lageado — Encantado,
Linha de Montenegro—Bom Princi-

pio, Harmonia, São Vendelino e S5o
Salvador.

Linha da Barra—Dores o Sao João
de Camaquam.

Linha do Cahy — Nova Petropo-
lis e São José do Hortencio.

DiarlaiDen..
A'S 11 HORAS

Linba de São Leopoldo—Sapyran-
ga o Taquara.-,-. ,• .

A'S 11, 2 e 6 HORAS
Canoa-, Novo Hamburgo, S Leo-

poldo, urbana terrestre o psontísía
varisa.

Prppl«.a-<4_* de í?.m oreado derltW3ft aír- confiança para
serviço doméstico. Trata-se a rua
Duque de Caxias 269.

2a ord.

Dr. Jacintho Barbosa advogado, La-
deirn, 53.

3M, 5o. e sab.

Garganta, nariz e ouvidos
— Dr. Vicente Peseire •—
Pharmacia Popular, das 9 1/2 ás 11
horas. Gabinete, 469, Andradas, das
2 ás 3 1/2 horas. Residenoia Hotel
Lagache 2° ord.

A naes Ml ii Q da rua da ^la"
____ AU R. 0 ria, vende por

preços módicos roupas em bom es-
tado para homens, machinas de
costuras, relógios, panellas, ,lam-
peões, mobílias novas de legitimo
louro, para sala e quarto, o todo o
utensílio doméstico.

Nesta casa tambem vende-3e ma-
Ias, colchões e camas de lona, por
preços módicos.

Continuamos a comprar e vender
moveis usados, porém temos uma
existência colossal de moveis novos
de todas as qualidades, pelo gue
chama-se a attenção dos mociios
quo vão se casar, que pelos preços
não pelearemos.

Telephone Ganzo 88.
Denato Castilho

3»B, 5M e sab.—10-9

O dr. João Franoisoo Poggi de Fi-
gueiredo, juiz federal da secção do
Estado do Rio Grande do Sul.
Faz saber que por parte da «Com-

pagnio Frunçaise du Port Rio Gran-
de do Sul» lhe foi dirigida a seguiu-
te petição :

Hlm.° sr.dr. juiz federal.—A «Com-
pagnia Françajse du Port de Rio
Grande», na desapropriação que in-
tentou contra o dr. Ernesto Otero,
tendo sido iramittidn na posse do
immovel desapropriado, pede a v. s.
se digne mandar af fixar o publicar
editaes, pelo praso legal, dé intima-
ção dessa aoto ao referido dr. Er-
uesto de Otero e sua mulher d. Co-
rina Ribeiro de Otero. E. juntada.Porto Alegre, 12 de novembro de
1909. — P. p. Timotheo Pereira da
Rosa.

Em ouja petição foi proferido o
secuinto despaoho:

Sioj, em termos. Porto Alegre, 12
de novembro de 1909. — Poggi de
figueiredo.

Auto flo iramissão de posse.— Aos
oito dias do mez de novembro de
mil novecentos e nove, neste seguh-
do distrioto do Rio Grande, lugar
denominado «Pontal da Mangueira»,
tambem conhecido por «Estaleiro
Novo», eu José Maria Soares Lages,
official de justiça do juízo federal é
o offiòial companheiro, Antônio Luiz
de Campos, ahi comparecemos em
oumpriroento do mandato retro e
acto continuo immittimos a «Com-
pnunie Française du Port de Rio
Grande do Sul» na posso de trezen-
tos sessenta e oito mil sciBcentos e
seis metros quadrados (368606m2),
estendendo-se o dito terreno no lon-
go da margem do oanal do Norte,
pertencentes ao dr. Ernesto de Ote-
ro e sua mulher d. Corina Ribeiro
Otero, necessário para installação
central das officinas das obras da
barra e porto do oidade do Rio
Grande, fazendo entrega do mesmo
terreno, como effectivãmente fizemos,
na conformidade do mandado retro'
ao sr. Cláudio Ulysflea Petitalat, re-
presentante da referida companhia
o dr. José Di?mingues Rache, seu
advogado, quo tambem assignam.

E, para constar, lavrei o presente
auto que, depois do lido e achado
conforme, assigno com o offioiol com-
panheiro, o mencionado representan-
te da requerente, advogado nomea-
do e duas testemunhas.

Pontal da Manguoira, 8 de novem-
bro de 1909.

José Maria Soares Lagos, Antopio
Luiz do Campos, Cláudio TJlysses
Petitalat, José Dominguea Rache.

Como testemunhas: João Ellas La-
ges e Cypriano Aprigio de Mattos.

Em virtude do que, mandou pas-
sar o presente para ser affixado no
lugar do costume o publicado pela
imprensa, com o praso de trinta
dias e pelo qual ficam intimados
o dr. Ernesto do Otero e sua mu-
lher d. Corina Ribeiro de Otero do
auto da iramissão da posse lavra-
do a favor ria companhia requeren-
te, que previamente depositou nos
cofres da delegacia fiscal o preço da
offerta.

Dado e passado n.sta oidade de
Porto Alegre, aos 13 de novembro
de 1909.

Eu, Victorino Borges de Medeiros,
esorivão, o escrevi.
JoXo Franoisoo Poggi de Figuei-

redo.
s. n. até 13 dez.

rem, um .uanio durar a sessüo, aob
as peqas da lei si faltarem.

E paru quo chegue a noticia a to-
dos mandei passar fl presente ediiàj
que será affixado no logar dp costu-me fl publicado bela jmprenáã.Dnio e passado nesta cidade, de
Porto Alegre, aos 3 dias do mez dq
novembro de piil nflvpoentos e noye.

Eu. Joaquim'Qu.des Pinto, esori-
vão do jury, escrevi.

Francisco de Souza Ribeiro Dan-
tas Filho.

16, 24, 30
O dr. Aurélio de Bittencourt

Júnior, juiz districtal de
provedoria da oidade da
Porto Alegre, oapital do Es-
tado do Rio Grande do Sul,
eto.
Faz saber aos que o presente edi-

tal virem, que por este juízo está se
procedendo ao inventario dos bens
da finada d. Francisca de Souza Pin:
to, pelo que convido aos legatarios-
A Santa Casa de Misericórdia, Azy-
lo de Alienados o Casas de Benefi-
oenoia desta cidade e oada uma das
Casas de Caridade das capitães de
oada um Estado do Brazil, a virem
se habilitar no praso de 93 dias, re-
quqrppdo o que fôr fl bem de seus
interesses, sob as penas dn lei.

E para constar se passou o pr-e
sente edital que será affixado no lu-
gar do costume o publicado pela im-
prensa. Dado e passado nesta oidade
do Porto Alegre, aos 14 dias do mez
de setembro de 1909. E eu, Affonso
Lopsa de Oliveira, ajudante do es-
cri vão, escrevi. E eu João Cândido
Maia, escrivão subscrevo.
Aurélio de Bittencourt Júnior,

16, 19, 24, 27, 30 set., 3, 6, 9, 12, 15,
17,19,24,28, 30 out., 3, 6. 9,12, 15,17,
19,24,28, 30 nov., 3, 6, 9,12 6 16 dez.

Luiz Deblse.
Carlos Fredorloo Lintz.
Mariano Ferreira de Brito.
D. Maria Atníil|a dos Santos.
Nicolau Pujpl.
Erimunao Gonçalves de Carvalho.
João Carlnfl çi« Bprros.
Ernesto Thqóbnldo Jaeger.
José Carlos Maciel.
Ooronel Cherubtm Febeliano da

Costa.
Rubens Abbott.
Dr. João Damasceno Ferreira.
Pedro de Albuquerque Gama.
Fernando do Albuquerque Gama.
Bartholomeu 0 Mazze.
Jogo Jaoiflthq Pereira.
ChriRtiano Reis.
Octavio Rodrigues da Silva.
JoSo Pereira Maciel.
Graciano de Azambuja Cidade.
1*- Dlreótorja dp Theáouro do Es-

tado, era Porto Alegre, 11 de novem-
bro de 1909.

Joaquim Maurício de Oliveira,
director.

6" e 3°'—11 fev.

E§-.ipt-.io ii
Br., -.sqnim A. Ribeiro e C. lázMa,
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ECOAO LIVRE
Um coplnho

dos de Burdeos, de Água Mineral
Natural Purgativa do Eublnat Llorach
é uma garantia de saude para umu
estação inteira.

Avisos marítimos
Companhia Fluvial "laparense,,

VAPOB.
Ainerica

illuminado á luz electrica e com ex
cellentes accommodações para pas
sageiros de 1" e 3" olasses, espera
do neste porto a 15 do oorrente, se
guirã para

Polotas
Rio Qrande

Jaguarão e
Santa Victoria

quinta-feira, 18 do oorrente, ao meio
dia.

Recebe passageiros, cargas, enoom-
mendas e valores para os portos aoi
ma.

Não recebe cargas no dia da par
tida.

Para mais informações oom os
agentes

C. TORRES & C.
Rua Voluntários da Pátria. 62

DB
Navegação Costeira

0 novo piquete
ITAPUCA

Illuminado á luz electrica e oom ex-
cellentes accommodações para pas-
sageiros de 1" e 3* olasses, segue
para o Ria de Janeira com esoalas
por

Pelotu
e Rio _rai.de

quinta-feira, 18 de oorrento, ás 2 horas
da tarde.

Este novo paquete construído cora
os aperfeiçoamentos modernos dis
põe de ventilação eleotrioa, câmaras
frigoríficas e mais condições para
conforto dos passageiros e do com
meroio.

NB. Recebe passageiro», cargos, en-
commendas o valores para os portos
aoiraa.

Não recebo oarga no dia da par-
tida.

__S-_._s _ . _? du Piorei u. 4 (si-
brade). /
e________________BB_-_-g Ll" " I __H_--B_^--*gBStt-__g-DéelaraçiSes
Banoo da Província do Rio

Grande do Sul
3" convocação

São convidados ob era. aooioniBtas
para Be reunirem em assembléa ge-
ral extraordinária, que terá lugar
no edificio do Banco, á rua Sete de
Setembro n. 109, á 1 hora da tardo
do di. 18 do corrente, para trotar
da reforma doe estatutos. Sendo es-

O dr. Aurélio de Bittencourt
Júnior, juiz districtal da
provedoria da cidade de
Porto Alegre, capital do Ba-
tado do Rio Qrande do Sul,
etc.

Faz saber aos quo o presente edi-
tal virem, que por este juizo está se
procedendo ao inventario dos bens
da finada d. Maria Luiza Pinto, pelo
que convido aos legatários : A' San-
ta Caso de Misericórdia desta cidade,
Azyio de Alienados desta cidade, os
actuaes Azylos de Beneficência Bra-
zileira desta oidade, um recolhimen-
to de orphãos desta cidade npprova-
do pelo governo, Casas do Caridade
daa outras cidades deste Estado e
cada umu das casas de caridades
das capitães de cada Estado do Bra-
zil, a virem so habilitar no praso de
90 dias, requerendo o que for abem
de seus interesses, sob as penas da
lei.

E para constar se passou o pre-
sente edital que será affixado no lu-
gar do costume e publicado pela im-
prensa.

Dado e passado nesta cidsde de
Porto Alegre ao3 14 dias do mez de
setembro da 1909.—Eu, Affonso Lo-
pes d*. Oliveira, ajudante do esori-
vão, escrevi. E eu, João Cândido
Maia, escrivão, subscrevo.

Aurélio de Bittencourt Júnior.
15, 19, 24, 27,30 set., 3, 6, 9, 12, 15,

17, 19,24, 28, 30 out, 3, 6, 9, 12, 15,
17, 19, 24, 28, 30 nov., 3, 6, 9, 12, 15,
dez.

Faculdade Livro de Direito
de Porto Alegre

Faço publico, de ordem do exm.0
sr. director da Faculdade, que ns
inscrlpções para os exames da Ia
epocha, são abertae hoje, e serão
encerradas no dia 25 do corrente,
ás 3 horas da tarde.

Os candidatos á insoripção serão
attendidos diariamente nesta seore-
taria, de 1 ás 3 horas da tarde.

Seoretaria da Faouldade Livre de
Direito de Porto Alogre, 16 de no-
vembro de 1909.

O seoretario,
Dr. Leonardo Macedonia Franco

e Souza.
16, 19, 22 e 24 nov.

___.rf_en_il de G-uerra
De ordem do sr. coronel director

faço publico que, no dia 17 do cor-
rente, serão distribuidas costuras oa-
ra manuta.turar ás possuidoras das
guias de ns. 2.801 a 3 000.

Seoretaria do Arsenal de Guerra,
em Porto Alegre, 16 de novembro de
1909.

Dinarte José Ribeiro,
seoretario

1-1
Intendencia Municipal

De ordem do oidadão dr. inten
dente faço publico que, do dia 17
do corrente á 30 de dezembro vin
douro proceder se-á nesta reparti
ção á arrecadação dos irapostoB mu-
nicipaes correspondentes ao 2° se
mestre do corrente anno, sendo
immoveis urbanos das 1", 2°, 3a, 4»
e 5a secções, bem oomo o de oom-
mercio por espécie, poüoiametito,
predios e commeroio sub-urbauos.

Os contribuintes que não effectua-
rem o pagamento dos referidos im
postos, nesse praso, incorrerão nas
multas determinadas em lei.

Directoria de Fazenda da Inten-
denoia Municipal do Porto Alegre,
17 de novembro de 1909.

O director,
Labieno Jobim,

30B e 6»s—29 dez.
O doutor Francisco de Souza Ribei

ro Dantas Filho, juiz de comarca
da 3* vara criminal desta cidade
do Porto Alegre, eto.
Faz saber aos que o presente edi-

tal virem, que de accordo com os ar
tfgos 53 e 58 § único da lei n. 10 de
16 do dezembro de 1895, procedeu-
se ao sorteio do conselho de jura-
dos que devem constituir o Tribu-
nal do Jury na fôrma do artigo 54
da lei citado, para a reunião da 6a
sessão ordinária do jury do corrente
anno, que terá Jogar a Io de dezem-
bro vindouro ao meio-dia, sendo sor-
teados os seguintes cidadãos.

Joaquim Pedro Pereira da Cunha.
Dr. Cláudio Ferrando Júnior.
Ismael Chaves do Barcellos.
Cyrino Luiz de Azevedo.
Benjamin Avelino.
Luiz Manoel do Lima o Silva.
Affonso Vieira da Cunha Guima-

rãeB.
Pedro Adams.
Franoisco Clemente Pinto.
Dr. Aloides Flores Soares.
Pedro Pinto Lima.
Labieno de Castro Jobim.
Israel Mario Pires Rangel.
Vasco Azambuja.
Paulino do Souza Lobo.
A iodos os quaes e esda um do

per si, bem como aos interessados
em geral se couvida a comparecer
no ertitfioio onde funcoiona o Supo-1
rior Tribunal do Estado, na sala das ]
seesõeB do jury, tanto no referido]
dia 0 liorn nnmn una mu __ .__•«!

O major Panialoão Pinto de Souza,
juiz districtal du vara da orphãos
e ausentes da sedo do termo da
Palmeira, Estado do Rio Grande
do Sul.
Faço saber pelo presente edital,

que á requerimento do Colleotor Es-
tadual deata viíla, foram por este
juizo arrecadados, arrolados e pos-
toa em admiuistração os bens per-
tencentea a Zeferina de Aquino Go-
mides, falleoida no primeiro diatrio-
to deste termo sem herdeiros pre-
sentes.

Portanto, convido os herdeiros
successores da dita finada e todos os
que tiveram direito á sua herança, a
virem habilitra-sa no praso de triu-
ta dias, requerendo o que for a bem
de seus direitos.

E para q''a chegue a noticia a to-
dos, mandei passar este que será af-
fixado ua Intendencia Municipal des-
ta villa e reproduzido pela imprensa.

Dado e passado nesta villa da Pai-
meire, nos nove dias do mez de ou-
tubro de mil e novecentos e nove.

Eu. Joiio Borges dos Santos Ju-
nior, escrivão, o «Hcrevi (asBi^Dado)
Pantaleão Pinto de Souza.»

(•5fclia<lo na forma da lei.)
Está conforme.

O escrivão,
João Burges dos Santos Júnior.

3-2

Terrenos á, 2?_*aia de Bailas
Pela Seoretaria dos Negócios da

Fazenda se faz publico, para conbe-
cimento de que.n interessar possa,
que tendo do se proceder á liquida-
ção da venda dos terrenos urbanos
ointidoB na chácara situada á Praia
de Bellas, pertunoentes no Estado e
adquiridos pelas pessoas abaixo men-
oionadas, são as mesmas convidadas
a exbibir neste Thesouro, pessoal-
mente ou por seus herdeiros e re-
presentantea iegae.i, no prazo de 90
dias, contados da presente data, os
s-ius titulos do posse e domínio bo
bre os referidos terrenos, ou docu
mentos comprobatorios dos ptgaraen
tos que effectuaram por prestações,
já integralisadas ou por integralisar,
em ordem a legitimarem o seu di-
reito, sob pena de rescisão do res-
peotivo contracto com os que não
provarem estar quites com a Fazen-
da estadual.

As pessoas notificadas para o fim
supracitado são as seguintes :

Maroinio, Irmão.'Ladislau Coussirat.
Bernardino G.raldo de Aragão.• Pedro Gomes Cardoso.
Germano Theodoro Wagner,
Francisco Marques Coimbra.
Casemiro da Silva Rosa.
João da Silva Ramos.
João Canoio Ferreira da Silva.
Tenente-coronel João Pedro do Ro-

sario.
Luiz Ferreira de Mattos.
Major Joaquim Thomaz dos San-

tos Filho.
João Valente.
Dr. Viriato Gonçalves Vianna.
Dr. James de Oliveira Franco e

Souza.
Dr. Rubens do Monte Lima.
Antouio du Silva Moutinho e Au-

tonio da Silva Santos.
Antônio da Silva Martins.
D. Clara Ubatuba da Silva Lou-

reiro.
Leopoldo de Moraes Sarmento.
Alfredo Olintho do Barcellos.
Gaspar da Silva Fróes.
João Wagner Filho.
Norberto Moreira Marques.
Firmino Luiz d'Ávila.
Pedro Carvalho.
Israel Affonso de Lima.
D. Virgínia Franco'
D. Francison Eulalia Gomes Viau

na.
Luiz Carlos Reis Flores.
Abe! Coelho da Silva.
Antônio José da Silva Figueiró.
D. Maria Conceição Gomes Vianna.
Joaquim Moreira Rõhrig.
Antônio José da Silva Júnior.
José Kilpp.
Pedro Petersen.
João Jorge Kilpp.
José Ma ia d'Avila.
Victor Manoel Soares Leães.

Copia—Edital «Torrens»
O doutor Augusto Leonardo Salga

do Guarita, juiz de comaroa da
Cruz Alta e substituto da de San
to Ângelo, etc
Faz saber qpe por parfe de Fir

min Garcia o Rpmari Artjgalá lhe
foi dirigida a petição do theor seguin
té :

Exoellentlssimo senhor doutor juiz
substituto do desta comarca. Firmin
Garcia e Roraan Artigalá, residentes
no Estado Oriental, aqui representa
dos por seu procurador abaixo as&i
gnado, proprietários da fazenda de
criar denominada «Chupada» situa-
da neste e no municipio da Cruz
Alta, adquirida por compra feita a
Antônio Maria da Ronha Tico e sua
mulher, querem, baseados pos do-
cumenton sob números um a dezoj-
to, inscrever esse ira movei no rogia
tro «Terreno» e, para Isso, requerem
a notificação doa oonfrontantes no
dcante urroludos para deduzirem sua
opposição no praso que lhes desi-
gnarJfs e que será assignado pa
audiência em que fôr oceusada o
ultima notifiooção.

Nossas copJições p. p. que, A.
esta e documentos juntos, Bejam no-
tificados tambem o promotor publi-
eo da comaroa, o exnetorda Fazen-
da Estadual neste município e o
commisaaiio geral das Terras, o po
meado prpmotor ad-hac para acom-
penhar o processo, depois de presta-
do o compromisso legal.

Ü3 supplioautes estão de accordo
cora a avaliação feita pelo agrimen-
sor e consta do memorial rospecti-
vo. P. P. A. deferimento. Com proeti-
ração e dezoito documentos.

Pulmoira, novo de outubro de mil
novecentos e nove.

Assignado: p. p. Olegario Falcão.
Estava umn estampilha do sello fc-

deral uo valor de trezentos réis, de-
vidaraeuta inutilisada, Na prep.nte
petição proferio o seguinte despa-
oho:

A, publique-so pola imprensa e fa-
ça-se as notificações requeridas. Mar-
co o praso de sessenta dias para se
effectuar a matricula, si não appare-
ce. opposição de terceiros. Nomeio
promotor publico adhuc o cidadão
Carlos de Seixas Saldanha que pres-
tara compromisso legal. Remetia se
copia do edital á Secretaria do In-
terior, ora Porto Alegro.

Cruz Alta, quinze do outubro de
mil novecentos e nove.

Rubricado : Augusto Guarita.
Segúe-se a relação dos confrontan-

tes :
Dona Rosa de Borba, João Virissi-

mo da Fonsooa, viuvo do Victor Du-
marce!, Eduardo Vio*or Dumarcel,
Victor Duraaroel, Theresio Ferreira
Atando, Eiuardo José dos Santos,
viuva de Jo?é Dius Baptista, resi-
dentes uo munioipio de Cruz Alto ;
Masoènò Pinto Martins, Roílolpho
Sampaio, Joaé Sampeio, João Can-
dido Maoiel, Maria Generosa Maciel,
Valeriano de Araújo e Silva, Anto-
nio Pontes da Silvo, Manoel Antu-
nes Pereira, Quirino Ribeiro, João
de Deus Magalhães, Marco'ino Ri-
beiro Martins, Julio Magalhães, Joa-
quim Coelho de Oliveira e Antônio
Ribeiro de Sampaio, residentes nos-
te munioipio, e herdeiros de dona
Maria Joaquina.

Palmeira, nove de outubro de mil
novecentos e nove.

Assignado: p p. OlegaHo Falcão.
Estava sellado com uma eslaiwpi-

lha federal no valor de trezentos réis,
devidamente inutilisada.

Soieiitifioase maia aos interessa-
dos que as audiências deste juizo
sorão em dias previamente designa-
dos em edital affixado nesta villa no
lugar do oostume

E para que ohegue ao oonheoimeu-
to de quem interessar poss-, íaçij-
dou passar o presente que será afif-
xado no lugar do costume e publi-
oado pela imprensa.

Dado e passado nesta villa da Pai-
meira, termo da comaroa de Santo
Ângelo, aos vinte e sete dias do mez
de outubro do anno do mil novecen-
tos e nove.

Eu, Nicanor Marques Haeffíier,
official do registro, o escrevi. (Assi-
gnado): Augusto Leonardo Salga-
do Guarita,

Estavam colladas quatro estampi-
lhas do sello federal no valor total
de mil e duzentos réis. Está confor-
me.

Dota supra.
O official.

N. Marques.
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cio, prêmios de animação aos seri-
cicultorea o ás duas primeiras fiibri-
cqs quo empregaram ua tacalpgeia
unicamente soda de producçüo na-
oionnl.

Art. 2o Para animar a producção
de casulos ô destinada a quantia do
lO.OOOg, qije será distribuída fl razão
de IS por kilogrammn, aos sericicnl-
tores' quo apresentarem, casulos ob-
tidos flo paiz, da sua própria cul-
tura.

Art. 3o Com p fi(n de incrementar
a cultura da amorelra e óonsequen-
te oriação do bioho da seda, são ins-
tituido., com applicação aoa maiores
cultivadores, um premio de 2:0003,
um de 1:000$ o quatro de 500S, aos
quaes só poderão concorrer os sori-
ci-últores que tiverem, pelo menos,
2.000 pés de amoreiras, regularmente
plantados e com mpisde dois nnpps.

Art 4o A concessão doa premiosde que trata o artigo anterior deveattender, não só ao numero de pésde amoreira, çqrao tambem ás oon-
dições das respectivas culturas, deniodo a ser preferido, em igualdade
de oircumetanoios, o serioicpltqr que..ijofttar melhores processos cultu-
raes.

Art. 5,° E con(3içãq essenqial ã
obtenção de qualquer dós prêmios
eonsignadPS nps Rrts. 2o e 3o deste
edital, que o conourrente protjque a
sencultura como industria organ)3a-
da e tenha nella empregado, pelo
menos, capital equivalente ao premiorespectivo.

Art. 6." Os concurreiites aos refe-
ridos premios devêm, nessa confor-
mldade, requerer ao Ministério da
Agrioultu.8, Industria e Commercio,
juntando documento firmado peloohefe do Executivo Municipal, attes-
tando :

o) sua qualidade de sericiQuitot" ;b) situação e firea do respectivo
terreno cultivado, niirnero de pésdeamoreira e idád. da euUura ;

c) capital empregado na industria
sericicola.

Paratfrapbo único. Havendo na
localidade qualquer associação agri-
cola legalmente oonstituida, o re-
puoronte deve apresentar attestado
idêntico, passado pala mesran sisso-
oiação, ficando ao governo, em qual-
quer hypothese, o direito do man-
dar inspecoionar e colher informa-
çõen por outro meio que lhe pape-
ça conveniente.

Art. 7." A's duas primeiras fabri-
cas, que, dispondo de niocbinismcs
modernos, empregarem na te.olitgem
fios dç casulos produzidos no paiz,
o governo concederá repartidumen-
te, o premio de 45.00ü$0Q0.

Art. 8oOs propri.tarios de fabri-
cas de tecelagem que se considera-
rara com direito a esso premio, do-
vem solieitalo, em requerimento ao
Ministcrio da Agricultura, Andustria
o Commercio, indi .ando a data da
fundação do tua fabfiÜu, o capital
nella empregado, n consumo tmiual
de casulos e a duo procedência, clérn
do outras irifon__r,õ-H relativas ao
estado ccopopiioo c(a industria.

ParDgrapho único. O capital em-
pregado na indu&tria dave ser, pe;o
menos, o triplo da importância do
premio a distribuir.

Art. 9° O governo fará inspeccío-
nar as faüiicas \i qu_ so refere o
arl. 7o, de modo a verificar se reu-
nem oa requisitos do art. 8o, sendo
condição indispensável, no caso, o
consumo exclusivo de casulos do
producção nacional.

Os ooncurreutes aos prêmios de-
vem apresentar nesta secretaria, den-
tro do prazo estabelecido, além dos
documentos a que se referem as
disposições acima, amostras dos pro-
duetos de sua industria, photogra-
phias, dados estatísticos e outros
elementos que possam comprovar o
seu direito aos favores da lei.

Art. 10 Findo o prozo do concur-
so, ficarão em exposição dursata
oito dias em uma das salns do mi-
nipterio, os produslon o maiselemen-
t03 apresentados pelos concurrentes,
que tiverem satisfeito as condições
do presente edital, sendo era seguida
ju'gadcu e ciassjfiondos por um jury
composto de tres membros nomea-
dos pelo ministério.

Directoria do Expediente da Se-
cretariu de Estarfo do Ministério da
Agricultura, Industria e Commercio,
15 de Outubro de 1909 José Cris-
pinip.no Valdetaro, director interino.

Ministério da Agricultura,
Induatcia e Commercio

DIRECTORIA DO EXPEDIENTE
Fica aberta nesta secretaria, a con-

tar da preBente dataedurantoopra-
zo de 45 dias, o concurso para con-
cessão do prêmios bo. sericjcoitores
e ás duas primeiras fabricas que em-
pregarem na tecelagem soda de ca-
sulo- de producção nacional.

Art. Io Nos termos do n. 1, alíneas
ae b, do art 35, da lei a. 1.617, do
30 de dezembro de 1906, combinado
oom a lattra (-. do art. 16, da lei n.
2 050. de 31 de dezembro de 1908, o
governo distribuirá no corrento exer-
oicio, por intermédio do Ministério
da Agricultura, Industria e Comm.er-

O cidadão Frederico Poeckel, juiz
districtal da sede do municipio da
Ebtrell..
Faço saber oor que o presente

edital de citação, cora o praso de 30
dias, viram que por parte de Reini-
gir SolimUt & O, representados por
seu procurador o advogado Frede-
rico Schardone Filho, na ac.çaoexe-
cutiva contra Henrique Mülltr 2o a
sua mulher, o como estes su acham
em lugar incerto ecão sabido, man-
dei passar o presente* edital, pelo
qual, cito aos referidos executados
Henrique Müller 2" e t-ua mulher,
para virem a 1" audiência desta
juizo. (que têaj lugar todas as quar-
tas feiras de cada semana, ás 10 ho-
raa da manhã, na Intendencia Mu-
nicipal de3ta vills) depois do praso
de 30 dias, verem aBsignar-se-lhes o
praso da lei para os embargos que
tiverem sobra a penhora que lhes
foi feita, sob pena de proseguir-se
na execução referida de coDformi-
dade cora a lei. E para constar se
passou o presente que será Bffixodo
no logar do costume e publicado
pela imprensa. Dado e passado nes-
ta villa da Estrella, Estado do Rio
Grande do Sul, ao 1° dia do mez do
novembro de 1909. Eu João Carlos
Pompio Deinoly, escrivão que o eub-
s-revi. Frederico Poeckel.

E;-tava sellado na fôrma da lei.
Confirme.
O e-crivão, Demoly. 3—3
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Todas as moléstias da bexiga a da
urethra, obrouieas ou recentes, eu-
ram-se radicalmente cora o u_o aa
ÜBOrOSÍÍiBA do pbarmaceutico Gif-
oni, precioso medicamento quü se-
encontra em todas as boas pba
Ciai h droa-irijii

rma-
i

I gratidão de ui pae extremoso
A alegria de ver rapidamente restabelecida minha querida filhinha

dita-me o voto de sincera gratidão quo nosso momento espontaneamente,
faço ao rei de todos os remédios conho.idos para tosses e bronchites das
______ BUQUÊ}

Achava-se ella fortementemento atacada de teijnz bronchite, tossindo
a dar peua, não podendo a noite dormir quasi, quando em boa hora um
amigo aconselhou-me á dar-lhe o Peitoral de Angico Pelotense. Fazul-o o
obtor, resultado foram quasi duas coiisao simultâneas. Gratíssimo a esse
maravilhoso peitoral aconselho vivamente aos pães de família a sempre
ter em oasa o usar, logo aos primeiros symptomas de bronchites, toBso-,
resfriadoa, coqueluche, eto, o Peltor.! de Angico Pelotense.

Dbs.uÍP-W, mas é a maia santa d«a gratidões e das alegrias — um
pae ver os seus queridos filhos ourados radicalmente, de meouimodos e
soffriniontos. , ¦„„. _ _ ,, . , „ .

Pelotas, 25 do Agosto de 1906— Joao Coimbra Barbosa.

A' venda om iodas as phirmacUs e drogarias
Bepssíte gcrsl—JOrog^ría í__clii.ardt€. O- _sk-«i»*jisí¦*»

__* JEG _F_ O rJT A. m
A QUEM SE ROGA O OBSÉQUIO DE ENVIAR ATTESTADOS
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dores pelo espaço de 4 annos c nenhum remédio nem medico
o meu mal. O meu principal pacíecímento era a Mevralgia., da qual

•wBBiWmffltít*?* e como n"-° ^Hvg# nÜivío, outros symptomas augmen-

|j ^-r!___Ss_í»í"i*_. - ipiiarelnos para nivelar j|j^Uft Um OTTD
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s5o as machinas roais economioae, simples e aperfeiçoadas para mover
qualquer maobinismor, devido a sua b,ôi e solida conatruéçao. j

Usam se eBtes motores prinoipaimente para padarias, lithouraphiaa,
typotrrnphias, marcenarias, fabricas da moer e torrar oifÇ o para outraí}
induütrias.

Motores OITO encontram-se sempre no deposito do maohina3 de

Bromberg & C—Rua das Flores n. 11
^O-F-feTO ALEOKE

t?.ía'ti. ó meu psdoecnjAr dando em res

n
!H

biího
1'CCQÍ'

cor :tam
nondacçíc'"

suMdp ver-ma eu obrigada a standonar q meu ira-
ente o appetíte"e fiquei czírcmamcnli fraco, Tinha visto nos
dasi BikikUi Rosadas do Dr. Williamss ó decidi experimenÊal-as,

Da'*frram c^ive 
'JlKs 

pârá sentir alíívio, e continuando com o simples tratamento, obtive
•ü-ndoh iritisfiu^l cura completa. Não yáçíllo em recommendar gosío-*amente este
eííi-cas remedio pata enia classe de desarránjòs nervosos,"

J''¦''L/¦ ¦¦. W3j.k.X.íJS,b.%Zi:-íà l--y'i$<\

0 envolucro esta irnpres-
so era encarnado sobre

papel cor de rosa.
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í «Ia flr williainíi
VRWTl-H-ir-f-H 1S»I TODAS AS DBOGAiUAS E1%.

rHARIXACIAS.

receUieram novo e grandesortimento
Broniberg & G.

SECCÇAO DE MACHINAS

Rua, cia.» ZE^lore® XX, JP. -áLlegíre

0 sr. Ernesto Wittrook, de Canoas, escreva-nos :
8rs. Bromheru; & 0*.—Porto Alegra.—Âitiigos e srs.
Tenho o prazer de cominuniaar-lhes que estou muitíssimo satisfeito

cora p motor que lhes oompreí era 18 de janeiro do anno corrente e p qual
dá a forca motriz pára o meu moinho de trigo.

0 motor trabalha perfeitamente, desenvolvendo a força effectiva de
6 cavslioa O consumo de combustível, korozene, é o indicado, havendo
Brande economia e nenhum incommodo com lubrifioaoSo e limpeza do mo-
tor. Posso, de consciência, recommendar esta raaohlna, tSo útil qu&o com:
moda, servindo a mesma de preferencia para pequenas industrias, moinhos
e serrarias.

Sou cons estima e conside**ao3o de vcô3.—Am", crd0. e obrd°.
(assignado).—Ernesto Wittroclc.
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CHLOROSIS
Cores Pai lidas

cnsA -ES-kPlEta,
DEBI-IDADE
Consumpcãoeisisim
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^- com ftieusiHATo _»e PBnno
Empregado em iodoB os flospiiaea. -Éc nisiapr íerruginoao

i nas Moléstias 'ie* -»--¦--
* Tí/wn f rr

Pobreza do Sangrj.9.
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Centro de diversões familiares -- Montudo com todo o Snxo, bun
«osto e oommodidade — Vt-atítaeSo abundante.

Seasoetv diariss èçS 7 Ss 11 horas da nc-ita
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í?» eSassa  . S500
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LOJA de calçadoü S Ss? i II

vo

m r
Bistritius 75 •/„ em prêmios

h\mm k piano S a 17 de novembro de 1909 Custo do bilhete inteiro 8S00I

?l__JBrQ T
12 milhai ee cora 3033 prêmio»

1 çromío de ... . 15:(iaí>300ü
prêmio do . ... 2:000?Q0*J
prêmios do 5003 . . l:000éoflC

5 promioa de 200? . . l:O0O?OO0
10 prêmios da 10C?. . 1:000^000
20 premioa do 501. . 1:000?.00£

600 prêmios de 5R. . 3:Q0aS0?i8
1200 T.U.A.de 531° preiaio 6:0003JOa
2<?0 T.U.A.de.5$ Io prêmio 6-.00QÇ0O0

To*a! osa oreiBl!-.-» 3R:(K10S0otl

PLANO S
12 jaübcres com $Sâ3 promlcs

i
1
1
1
4

20

prAtalo da
prêmio de
prêmio do
prêmio de
prêmios de
prêmios do

Vende-se a bem afrearuezada loja
de calçados sita â rua do Gcmmersio
n. 37. A casa presta-se para qual-
quer ramo de negocio. O motivo da
venda é seu dono ter da tratar de
sua saúde. Para ver e tratar no
mesmo..
4°B o sab. 2a ord

«»*_i_Ba_"»iwr»"«-:l':

í-iàs6

30 prêmios de
40 prêmios de

600 prêmios de

5005
200$
1003
50$
10?

25-0OOS0C0.
3:0008000
2:0008000
1:000_000
2:0008000
4:0005000 í
3:0008000;
2:0008000
6:00O$0C0

1200 T.U.A.de 108 l»prem. 12:0008060;
1200 T.Ü.A.delO|2°prom. 12:0OO?0.00;

Total mxi premls-so 7S;0OO»0C0

181 F||||fp
•EâQpnBaisftiüíaíüiilti

papel m mmm%
DO QUE O

OS THERMO^ETROSfde gg^s^^s^Í^^ÍÍ§j_______ 1 ^fg •"*>«*«^^}
~MÃXWÃ-C <&m>J> GENEVE

Em PARIS, 2, Boulevard Bonne-Nouyelle e em todas ai hoas Casaa do Eitrangeiro,9
donde

üapiltiâl, . . . .
e. pago. • .

QA£3üfii. MATRIZ-

liian Mardis umite

LECITH3!
' 

Fiíj mettTtuminto é o mnii inc^kof^ p
RECON8TITUINTE; ">f
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Tiirubi Composto
__. perdLiçü,o da. liu.níi-uclid.-a.cle e o remédio

e&ívad-rjsi*!
tede vós todos que soffreis de rhoumatismos, d;irtliros, nevralgias e

sypliilis adquirida ou lièrdad», o que em um impeto de gratidão declara
um Qidadão conioicuo, de todos conhecido na cidade do Rio Grande:

BECLáBAÇÂO—-Por muito tempo num estado desesperador, pois es-
tava atacado de rheumatismo syphilitico na cabeça. Esta moléstia me fa-
zía soffrer horrivelmente: passava cs dias inteiros como um verdadeiro
louco, taes eram os tormentos quo lhe sentia e o abatimento que havia che-
gado meu organismo!

Por indicação medica, principiei a tomar o Eiixlr de Tarnbl Csmposto.
formula do sr. pharmace.utioo Benjamin dos Reis (Depositário Eduardo O,
Sequeira, Pelotas). Tendo obtido logo melhoras, resolvi continuar a fazer
uso deste remédio depurativo, com o qual, depois de algum tempo, tive a
satisfação de ficar radicalmente curado. São passados dois annos que
obtive este resultado e até esta data nada mais senti, nem mesmo dores
rlieumaticaa em qualquer outra parte do corpo, aohando-me forte e gozan»
do de melhor saúde. >

Rio Grande, Io da outubro de 1900.
Joaquim Baptista de Oliveira.

Esse excellente preparado Elixir de Tnrubi Composto aolia-se á venda
em todas as pharmacias, drogar.!* 3 e casas que vendem drogas e medi
oamentôs;
Ee-poBlt- geral: Drogaria de Baixarão O. Sequeira, Pelotas
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A venda nas phar ma cias importantes

BRAUNSTEIN íreres
PARIS

Fornecedores do Estado Francez.
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O abaixo assignado deslara ao cominorc'0 e aoa partioulures em ga-
ral que por todo o mez de novembro corrente, pretenda inaugurar n sua
fabrica do gazosa o sguar, rainornes de toda espécie, situada â rua da Con-
ceição n. 64, expondo ao conaumo publioo os produetos da mesma.

Evtaudo n fabrica montada com todo3 os requisitos da hygiene e da
industria moderna, está habilitado a attender com toda a solicitude e
promptidao os pedidos com que dignar-se honral-o a distinota freguezia.

Dentre os produetos da fabrioa destaca-se Aiuiedilecta, salutar be-
bida de delicioso sabor, preparada absolutamente sera álcool e apropriada
por seu agradável paladar e qualidades hygienieas para o nosso oliraa.

Apkedilecta é delicado refrigerante que se reoommenda espeoial-
mente ao beilo sexo.

Porto Alegre, 1o de novembro de 1909.
Affonso Henrique Alves dos Santos.

10-4 s. n.
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FUMADORES, F.XIJAM

o Zig-Zag em todas
as Tabacarias

HBBK-.ISTA HOBEOPâTHâ
DE

Eugeni» Oomuaída kmàk
A' B,tTA BA AZmJSUik N. 95 C

Tratamento de todas as moléstias
em gorai pela systema mais moder»
no (Homeopathi-a graduada

consultas das 8 ás 11 e das 2
ás 5.

Âttende a chamados.
Telephone G-anzo 3645

d. 2» ord

Qr-aáit I_ycássia o sü^.a • £gftuÈos- ^a
Kt&ii&Jirz-tiSí 3 «obra 3.áçj$éã aoSrd as píirielpéiõs «ítísáes-d.

3ras.U ; acceííá d.©poKi.*©ffl *s p^^-s^, gag*aeâq fúicê ^ttG <•¦
-i__vüt'.dacf,-4r ; alre" £!.c<-s*t-^.^ aor-B-c-rrfc-ts orfidor-as on dtvf»
ioras; áoaooiíoXaíifSH»; fo B«ce'w^!í teirá® *:»3:eâ*iiCí' p&Ti

tsií .-> estAíoirc. i è feítçdf a es treif.i aeiÇes htÍQBiiistr.
Q.v'8s ^>rr.,s.fc5es er3o te»mêoi& 1 ps?a íiiM úés&v *h:í*
rn** 55

•joa

WtMMMMM
loão-JFerrugitiCHo, oom Quina e com Casca

de SjaraiiJ& antargei.
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Quando so trata de curar as
QOEKOAS &a PEITO

ESOF-OFUI-AS, L.YeaPHATI8IBI4
ANEÜSIA, GHkQROSE, etc.

oaMêdlcoadãu sempre, sem hesitar, a piefoiencla ao OLSO
Uo FÍGADO do BACALHAO do Dr úUCOUX, locio-Forruglnoso,
com Quina o Casca de LarKn.U amarga, porejue ulle nio
lem máo gosto qualquer o que a sua composição o Caz emi-
nentemeatc tônico o co»-i-oüi»-a>*í".

Deposito geral: 7, Boulevard Denüin, em PARIS
Aoba-M pata Tcador am tuiíu ar. Diariuacfia o DroRirii/-

aoredlt&diu do Ünivcno.
Veaconflar-ee dlae Falaiflc.çOet b ImitaçOet.
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0 abaixo-assignado
faz publico oue perdeu o titulo Tor
rena sob n 3337, do immovol do ru»
pronrietlcde, sito á run 13 do Mnio
n. 29, frpiiufzia do Mçnipo Deus,
desta oidndp, onnatnndo de terreno e
casa dc moradia.

Porto Alegro, de outubro de 1909
Dr. Álvaro Baptistn.'¦ 30-25
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f ASELINAS INDÜSTRIAES E YETERHTARIAS
DS 1 ASELINAS PHARMACEDTICAS E INDÜSTRIAES
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DIABETES
DEPOSITO OERAX:

Pharmacia Brazileira -Allemã
Bnn Voluntários da Fatrla n 387 A
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/Pr^ãraçãoferrugiuesaseu causar piisâudc\eDlre.
/EUGÉINE PRUNIER^

f HhospJlo-Manniíaío da ferro granulado)
BECOHIiTITUIENTE DOQ OJ-OBUI-O*. a^NIÀUIElieOS

E(inlr»aG!hlorose, a Anemia, íiAra«aorr]_éa,e™,

6 radicalmente.
CURADO

e em pouco tempo
pelo

V1P.H0
URAKIA90,

que laz cliniinnir il'um jrai||iun por diTo
ASSUGAR DIABÉTICO

O VINHO IM AMADO PESQUI dá for-
ça e vigor, acalma a sAJe e impeuV. os
accidenteg: Gangrena, Anthra-i, <?lc

Vcude-sc atacado:
PKSQUl ra Borricnii.i.' ehl todas Pharmacias
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609 rSTs.
But »5íi*es !—Jnlas Ãlary-i vol. 15500.
âscnírjrníj do Willlím K*enl>&g—i vol 600 róis
Btría—Jorge IsaaeG—i ml. ISOC-O.
Soas—JeaníJMBoau—-ü -/oi. 8t!ü rte.
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5h .8-BlSí-Heotoí Maíot-3 vote. If^BO.
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A bBfi.3olri donre—J. H. Biiaax—1 ".o^, 15€*0.
BRaíiírc—Mavrielo Muatejíst—1 tcL ISÊ-^O.
A 

'¦•ga-aáa 
ánJáEr-E. M-ariití—2 voIb. lSfig»

A easuat»—Jean Racaesa—1 70!. lfCW.
91 aasT—Fattlo-BsrtBã"?—1 70I. SOO rola.
c9m>?í*3 ás efaiz msSIíív—Dr. Varasaa*4.--'* íul

9«_-tt53—Lswííj. Wallaco- 2 ?oln. SyiOn-.
£b8_jt61}í& Lo3_ Tolfito".—a volo. 23i'0U,
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HÜMANITARÂ DESCOBERTA

catrlCLG -xki
ISarea (

do 5>. MANUEL SOL Y OMAS
Ejweilcnte preparado, analyaado no Laboratório de Anat.y3e.-i do Es-

tado, tjue em aeu relatório di_ officialmente:
Considerado ufcü aos fins declarado»

Oura qualquer olaisae de tosse, eoqueluohe, bronchite, aathma o la-

O seu uao é o mais simples possível, é bastsnto queimal-o oomo se
faz com o pó para mosquitos e obtem-se n cura rápida da coqueluche e
da bronchite-asthmntios, por mais rebelde que seja, até me3mo a neredi-
taria, oomo o provam oa attestados, que se tom publicado.

Enorme vantagem offereee o humanitário V6 da AtoatrS» effeotuan-
do a oura de moléstias tao terríveis oomo s-ío as doa pulmões, bronohiao
e peito, sem ser preoiso tomar-se medicamento algum, basta a Inhalaçao
dos gazes, que delle se desprendem pela combustão, para sa fioar radical-
mente ourado.

__,' -venda em. todas as pharmacias
DEPOSITÁRIOS:

00»X-A_ _fc GAGEIRO
Bua Voluntários ifa Patfia 78 A e 80—Poito Alegre

d 2» ord
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Uaioo preparado indispensavsl EIS QUAUQUEa OA-

SA, oomo meio mala hygienloo para extineção do insectos

transmissores de moléstias, contagiosas.
E' empregado com grande êxito na Direotoria Geral

da Saitde Publioa e no [Hospital doa ívíblBrculosiós, no

Rio de Janeiro. r' -^ '
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15 de novembro
As festas da Republica

Foi extraordinário o enthusiasmo
com que o povo desta oapital oom-
memorou a data da Republica.

O Centro Republicano, pelo seu
estima vel e esforçado presidente, or-
gànisou um programma attraente e
que mereceu geraoa louvores.

No dia 14 começaram as festas.
A praça Mareohal Deodoro e a rua

General Câmara estavam feerioamen-
te illuminadas a luz eleotrioa e fo-
oos de aroo voltaico.

Foram levantados ooreotoa em va-
rios pontos, o nelles, desde ás 6 ho-
ra3 da tarde, tocavam bandas de
musioa civis e militares.

O povo enohia -a praça Marechal
Deodoro, dando bellissimo aspecto
ao looal.

Foram feitas varias exibições oi-
nematographioas.

A's 9 horas da noite realiaou-se o
concurso dos balões, no qual esta
vam insoriptos os seguintes conour-
rantes: Luso Alves Garrido, Wanil,
Manoel Maria das Neves, Alberto
de Salles Darvil, Antônio da Silva
Aleixo e David Augusto Cândido.

Obteve o primeiro prêmio o balSo
do aspirante Luso Alves Garrido,
que foi confeooionado oom muito
gosto.

Esse balão era artistioo, e nelle
viam-se os retratos dos drs. Borges
de Medeiros, Carlos Barbosa, Mon-
taury, Floriano e Deodoro, bem oomo
do monumento do Patriaroha.

O.segundo balão de Wanil ia ob-
ter o 2a prêmio, maa queimou-se a
6 metros de altura, licando prejudi-
oado.

Coube o 2o logar ao bal3o de An-
tonio da Silva Aleixo, por desempa-
te do coronel Antenor Amorim.

A's 10 1/2 da noite houve exibição
de oinematographo,encerrando-se as
festas desse dia.

No dia 15
Pela manhã a Escola de {jUórra

deu as salvas de 21 tiros, da tabeliã
de continências militares.

Era todoa os quartéis as bandas
de musica tocaram alvorada.

Emfrente ao Centro Republicano
e ciub Julio de Castilhos tocou
também uma bunda de musica.

Todos os estabelecimentos publi-
cos achavam-se embandeirados.

A's 9 horas da manhã, no Campo
da Rederopçgo, formou a Brigada
Militar em

Parada
Compunha-se a força do Io bata-

lhão, sob o commando do tenente-
coronel Francellino Cordeiro, do 2o
batalhão sob o commando do tenente-
coronel Affonso Emilio Msssot, 3o
batalhão oommandado pelo tenente-
coronel Aristides da Câmara e Sá,
piquete do dr. Presidente do Eatado
oommandado pelo tenente Accaoio de
Almeida, piquete de cavailaria oom-
mandado pelo tenente Henrique |
Santos.

Essa força oompunha-se, mais ou
menos, de oitocenlas praças.

Passou revista o coronel Cypria-
noFerreira, commandante geral, com
o seu estado maicr.

Depois desfilou pelas ruas da oi
dade toda a Brigada, mereoendo ge-
raes applausos pelo sou garbo mili-
tar impeccavcl.

A's 6 1/2 da tarde começaram os

Festejos populares
na praça Marechal Deodoro.

A's 7 1/2 foi feita a primeira exi-
bicão de cinematographo.

O aspecto da praça era lindissi-

À concorrenoia, numerosa e selec-
to, mostrava-se satisfeitíssima oom o
programma que foi observedo.

, A's 9 1/2 houve segunda exhibição
do cinematographo.

Foram soltos balões diversos, en-
tre os quaes um de Manoel Maria
das Neves, muito chie, e balões re-
clames da Saude da Mulher e dos
cigarros Galgo.

As 10 1/2 foi queimado ura fogo
oriental, de bello effeito, fabricado
pelo sr. Manoel da Silva Gageiro.

Com esse fogo terminaram os fea-
tejos.

Damos vivos parabéns ao coronel
Antenor Amorim o seus oompanhei-
ros de commissSo pelo brilhantismo
das festas da Republica.

Festa das flores
Nos dias 14 e 15, em commemora-

ção á Republica, e também auxilia-
da pelo Centro Republioano, reali-
sou-se a elogante festa das flores.

Deve estar satisfeitíssima a com-
misaSo organisadora dessa festa.que
marcou mais uraa nota elegante da
nossa capital.

A elite social compareceu ao bair-
ro do Menino Deus, tornando assim
brilhantisssimo o corso orgsnisado.

Nelle tomaram parte vehioulos di-
versos, ornamentados alguns com
grande gosto.

Entre a eeleota assistenoia nota-
mos :

Senhoritas Doquinha e Branoa
Gonçalves, filhas do dr. Presidentedo
Estado, senhorita Tavares Leite
o d. Adelia Blanco em bello oarro,
Iluminado a luz eleotrioa oom peque-
nas lâmpadas de cores ; major Fe-
líppo Câmara e soa exma. esposa,
Ootacilio Barbedo e sua exma. fami-
lia, dr. Eurico Santos e aua exma
esposa, Carlos Eoheniquee aua exma.
esposa.dr.Ootavio Souza e aua exma.
esposa, senhoritas Vasco Bandeira e
dr. Silva, senhoritas Seixas e Para
nhos, Luiz do Sonza o familia, Luiz
da Rocha Faria e familia, dr. Arme-
nio Jouvin e familia, Pinto Lima e
8enhõra,OotàvianoGonçalves,Edunr-
do Secco e filhos, João Barbará c
exma.senhora,Pedro Chaves e exma.
s°nhoru, dr.Caudldo Godoy o exma.

labore, dr. Plinio Alvim o seubora
Heineterio Mosíardeiro e exma. ta-

milin, Antônio Mostardeiro e filha,

drs João Neves da Fontoura o Fran-
cisco Fiores da Cunha, Aurélio Bit-
tencourt o tenente Accaoio de Almei-

Sérgio de Oliveira e exma. fami-
; dr. Marques Guimarães e fami-
¦ dr. Galdino Santiago e familia,
Marques Pereira e familia, oom-

missío do Centro Republioano, com-
posta dos major Carlos Fontoura e
oapitães Oswatdo Couto e Silva, dr.
Carlos Alberto do Barros e Silva e
Aldo BrandSo ; dr. Arlindo Leal, oa-
pltSo Waldomiro Lima e exma. es-
posa, drs. Flores Soares e suas
exmas. lamilias, dr. Tito Chaves e
exma. esposa, capitão Narciso Pel
xoto Lopes e exma. esposa, d. So-
phia Velloso e filhas e outros cujos
nomes n3o nos foi possível tomar.

O carro da exma. familia do emi-
nente dr. Carlos Barbosa foi traba-
lho da oasa Mayer, dirigido pelo dr.
Conrado Bertinasco.

Jogaram muitas flores, confetti e
serpentinas.

A'8 7 horas seguiu o corso para a
praça Mareohal Deodoro, fazendo a
volta em torno da praça.

O aspecto foi lindíssimo nesse
passeio.

E' digna de louvores a iniciativa
dos organisadores dessa festa, pelo
brilhanto resultado alonncado.

Telegrammas
A Federação reoebeu oa seguin-

tes telegrammas, que agradeoe pe- j
nborada:

« Ijuhy — Commemorando grande
data republicana,saudámos intemera-
to paladino ideaes immortal patnar-
oha Julio Castilhos.-Elgemr Gui-
marães, Aloibiades Porto Alegre, An-
tonio Pinto Lima, Álvaro de Car-
valho, Nioofé, Ottovon Hoevell.Mar-
tina Leonardo, Antônio Culer, Uui-
lherrae Soharnberg, José de Olivci-
ra Bueno, Carlos Theodoro Studed,
Francisco Berenhauser, Francisco
Berenhauser Filho, Carlos Beren-
hauser, Virgilino Canão, Carlos Fre
derien Lurapert, Aloidea Porto Ale-
gre, PeBtana. • ,.

Comandahy-Ao glorioso paladino
do regimen republioano. saudações.
—Clarimundo. .

A Chaves — Festejando gloriosa
data, inaugurando Club Republica-
no Borges Medeiros entre aoolama-
ção chefe partido, Presidente Estado
o memória excelsas prooeres Repu-
blica lembramos oom carinho o sau-
damos a legendária A Federação
palladio nossas instituições. — A di-
reotoria Club: Aohylles Rezende, pre-
sidente; Manoel Pizarro, vioe-preai-
dente; João Rosa, thesoureiro; Atttlo
Salvaterra, seoretario; Eduardo uu-
arte, bibliothecario; Eduardo Gui-
marães, Adolpho Dourado, João Avi-
Ia, coraraissão de contas. .

Oaxiaa-Centro Borges de Medei
ros commemorou brilhantíssimo ex-
traordinario anniversario proclama-
ção Republioa. Passeiata cívica ro-
vestiu se rara imponência conoor-
rendo todas associações looaes, au-
los publicas e collegios particulares
com effeotivo superior a 400 crean-
cas. Aspecto prestito imponentissi-
mo Muito acciamados nomes proçe-
res partido republioano. Saudações
cordeaes-Jamntho Godoy, director.

Taquary-Saudações magna data.
—JoSo Pereira. .

Caxias-Conselho munioipal aoins-
tallar seus trabalho3 saúda imper-
territa tolha republicana enviando
congratulações pela data de hoje.—
Tanoredo Feijó. .

Porto Alegre-Meus cumprimentos
na tua pessoa, como redaotor ohefe
do grande orgam do pensamento ro-
publicano rio grandense, pelo anni-
versario da proolamação da Repu-
blica brasileira. Abracos.-Hildefon-
so Fontoura. . ,

Saudo valente orgam inesquecível
data. — Kersting. , , .

S Antônio—Anniversario glorioso
movimento reivindicou em 89, forma
governo sonhada patriotas patrícios,
saudo orgam evangelho Republioano
Rio-grandense. Aproveito commum-
oar conselho sessão extraordinária
hoje resolvuu denominar a rua prin-
cipal da villa dr. Borges de Medai-
ro3 e a praça da egreja Carlos Bir-
bosa. Saudações.—José
tendente.»

Diversas notas
Em nome do Centro Republicano

e no seu próprio tovo a gentilesa de
visitar, hontem, a Federação o nos-
so diBtinoto amigo ooronel Antenor
Amorim.

E' digno de ser registrado te-
rom corrido em perfeita ordem os
festejos, não bó devido a» polioia-
mento como ao espirito ordeiro do
nosso povo.

Os nossos amigos Galvão Abreu
e Maroilio Freitas tiveram a delica-
desa de nos envinr cartões de con-
gratulacões pela magna data.

O nosso collega Independente
deu uma edição muito bem cuida-
da allusiva á data republicana.

Hontem, ás 8 horas da manhã, fo-
ram ao cemitério, como costumam
todos os anno3, em visita ao tumu-
lo do nosso saudoso chefe e amigo
dr. Julio de Castilhos, os adeptos da
religião da Humanidade, nesta oida-
de, que oollocararo, no monumento
do egrégio estadista, um bouquef,
oom esta inscripção: «.4o benemeri
to republico Julio de Castilhos os
positivistas do.Rio Grande do
Sul'.

Apezar de não ter havido oonvite
prévio, foi regular o numero de ro-
meiros á necropoie.

do DiaboS. C. Tenentes
No salão-theatro Prinoipesoa ~.~ ,

na, eBta distincta sociedade levou á
seena, sabbado ultimo, com grande
concorrência, a hilariante comedia
em 3 actos «Mosquitos por corda» e
o monólogo «Marmoristas de mar-
reta.»

Os amadores que tomaram parte
desempenharam os seus papeis oom
bastante correcção.

Grupo das Pérolas
Para a reuniSo que effeotuar-se-á

quinta-feira, na residência da exma.
sra. d. Idalioa B. Marques, e levada
a effeito pelo «Grupo daa Pérolas»,
reoebemos oonvite.

Grupo das Primaveras
Sabbado próximo, no salão do Ve-

lodrorao, o «Grupo das Primaveras»
realiza attraente baile dedicado á di-
reotoria do olub «Gymnastico Rio
Grandense».

Agradecemos o oonvite que nos at-
rigiram.

Festa infantil
Hoje, á noite, na residência do nos-

so distinoto amigo dr. Ildefonso Fon-
toura, em commemoraçao ao anni-
versario de sua gentil filha Brune-
hilde Fontoura, haverá um esp«-
otaoulo de creanças.

A festa promette ser brilhante»
dadas as vastas e oxoellentes rela-
ções daquelle nosso amigo.

O programma foi organisado com

(muito gosto.
Pavilhão Bisoli

Estreou sabbado, com grande suo-
cesso de bilheteria, o Pavilhão RI-
soli, sito á rua Riachuelo, fundos
do theatro S. Pedro.

Anto-hontem e hontem duas ou-
trás funções realisaram-se naquelle
oiroo, sendo todoa oa artistas victo-
riados, oom especialidade os irmãos
Dôocia, que nas tres barras fixas e
uo arama são dignos dos applausos
que receberam. Também o oapitão
Walow foi muito applandido pelos tra-
balhos que fez com o leão e depois
oom a hyena.

Para depois de amanhã esta an-
nunoiada nova e variada funcçSo.

Ele-! putado Osório, pediu a palavra o' 
deputado Alcides Cruz, que em do-
oumentado diaourso fez a dofena de
suas opiniões, contrariando o depu-
tado que o precedera, lendo varias
obras em abono do que nffirmou.

Exgotada a hora, foi prorogada
para o deputado Alcides Cruz ter-
minar o seu discurso.

Foi, logo após, o discurso do de-
putado Alcides Cruz, enoerrada a
disoueaão do n. 33 da receita, e vo-
tado, ficando termintda a votaçSo
da rece;ta.

AmanhS começará a discussão da
despesa.

Para ordem do dia de amanha o
presidente maroou o seguinte :

Parecer indeferindo o requerimen-
to de Antônio Moraes Fernandes.

Redaeçao da lei n. 71 que isenta
o Banco da Provinoia doa impostos
da carteira hypotheoaria.

Continuação da 2" disoussao do
orçamento.

Secção judiciaria

festa do Carnavale assim se conser- Chegou hoje do sul o nosso eo
... ., reifionnr o e illustre medioo ur. na-

vou ate a noite. ', B
grande i

rerminando o seu disourso o de- Froitns, presidente; dr. Christiano

filho
Regia tro civil

Dia 15— Nascimentos -Pedro,
de João Benjamin Soharp'es.

Maria Augusta, tüha de Augusto
Marques da Silva.

Antonia, filha de Zeferino Cunha
da Silva. , . .... .

Óbitos — Feto feminino, filho de
Camilla Ribeiro Dias, branco.

Maria, filha de Olava de tal, deste
Estado, parda, 1 mez.

Manoel, filho de Joanna da Silva,
deste Estado, pardo, 2 1/2 annos.

Pasqual Vigano, da Itália, branoo,
casado, 26 annos. '¦'_;-'-. , m„oSerafina de tal, deste Estado, pre-
ta, solteira, 96 annos.

Julietn da Silva Teixeira, deste
Estado, brnnoa, solteiro, 21 annos.

Viotoria Jantis, da Rússia, branoa,
casada, 40 annos. ,'¦' .

Pedro Barbosa, deste Estado, bran-
co, viuvo, 58 annos.

Maciel, ia-

MOTS E DIVERSÕES
Smart-Salão

Hontem, no Smart-Salão, com a
presença de representantes da im-
prensa losal, ás duas horas da tar-
do, foram passados alguns films da
fabrica Cines.

Os filma Beatriz Cenci (histórico)
e no Reino do Ferro o Exercidos
da cavailaria italiana, entre ou-
tros, b5o de excellente execução ar-
tistica, agradaram extraoadinaria-
mente á assistenoia, e rocoramendam
Iisongeiraraente a fabrica Cines, que
vem disputar o mercado ás fabri-
oas" congêneres do Pathô Fréres,
Gaumont o outras.

Eldorado
No theatrinho da verão Eldora-

do, no alto da Caridade, estreará
amanhã o grupo de artistas de va-
riedades chegados hoje de Buenos
Ayreo, em oujos theatros tôm boa
o itação.

Está na mão do publico sustentar
a temporada estivai, pois os pro-
prietarios do Eldorado estão dis-

postos a. se forem bem suoeedidos,
renovar periotiicamen'e oa artistas,

Hoje, á 1 hora da tarde, presentes
03 deputados Barreto Vianna, Mar-
cos de Andrade, Aroo Philipp, F.Flo-
res da Cunha, José Flores da Ou-
nha, Soares de Barros, Getulio Var-
gas, Emilio Guilayn, Domingos Mar-
tinia, Alcides Cruz, Armênio Jou-
vin, Luiz Englert. Soares Baroellos,
Pennade Moraes, Joaquim Luiz, Gal-
diuo Santiago, Pereira Pnrobé, Sal-
vador Pinheiro, Gonçalves de Almei-
da, Waldomiro Lima, Arlindo Leal e
Oatavio Rooha (22), realisou-se a 45a
sessão.

Foi lida e approvada a aota da
sessão anterior.

No expediente foram lidos:
Requerimento em que Luiz Candi-

do Velloso, ex-esoriva» e collector das
rendas do Estado em Taquary, soli-
oita uraa pensão ou ura auxilio, sob
qualquer titulo, que o abrigue de
privações, pois oonta mais de oitenta
annos e está paralytioo e entrevado

Projecto de lei da commissão de
orçamento isentando do imposto a
officina de lapidação de pedras aga-
tbas e outras.

Requerimento em que Pedro José
da Motta, escrivão do eivei e crime
da Enorusilhada, requer a diligenoia,
estada e rasa de que trata a tabeliã
3» do aotual regimento de custas ju-
diciarias do Estado, tão somente pa-
ra os processos de medições, divi-
soes e demarcações de terras parti-
oulares.

Terminada a leitura do expediente,
fez uso da palavra o deputado Pen
na de Moraes, que justificou um pro-
ieoto de lei, obrigando ao imposto
de induBtrias e profissões a todos ob
que, no uso de msndato, requererem
freqüentemente no juiz eivei, com-
mercial ou orphanologioo,embora n3o
tenham annunoio nas folhas nem es-
oriptorio.

A requerimento do deputado Pen-
na de Moraes foi dispensada a im-
pressão do projeoto.

Na ordem do dia foram approva-
dos:

Redaoção da lei n. 70.
Em 1° discussão o projeoto de lei

e único o parecer que auetorisa o go-
verno a auxiliar oom 30 oontos o
instituto S. José, de Canoas.

Em 1» e única disoussao o pare-
oar que indefere o requerimento de
Carlos Ritter & Irmão, de Pelotas.

Em Ia discussão o projeoto do lei
e unioa o parecer, que auetorisa o
governo a abonar 3:0003 a escola
profissional do d. Ida Kretz, median-
te condições.

Em Ia o unioa disoussao o pare-
ocr enviando á commissão de orça-
mento a petição de Nioaoio Maoha-
doe Preiss,Wiedmanc.

Em 2a discussão o projooto de lei
que releva do imposto da lenha va-
riis moradores de Lageado.

Bm 2a disoussao o projecto de
lei que concede isenção de impostos
ao estabelecimento que fundoaJPa-
rio Totta, para conservação díiru-
otas.

Em 3a discussão o projeoto de lei
que approva as despezas feitas om
1908 pelo governo do Estado.

Em 3° discussão o projecto de lei
que isenta do imposto das decimaB
os moradores do Rio Grande.

Em discuasSo o orçamento, fez
uso da palavrão dr. Osório, em con-
tinuação do seu discurso anterior e
em defesa da emenda que apresen-

Soperior Tribunal
Presidente—desembargador James

de Oliveira Franco e Souza.
Secretario—Álvaro Flores.
Escrivães — Julio do Andrade e

Thomé Madeira.
A* hora regimental, presentes no

recinto 03 desembargadores André da
Rooha, proourador geral; Epaminon-
das Ferreira, vice-presidente; Jarde-
lino de Senna, Pedro Mibielli e Va-
lentim do Monte, o desembargador
presidente declarou aberta a sessão.

Iniciaram-se, em seguida.os deba-
tss,sendo julgados os seguintes fei-
t0Reourso 

orime, n. 788, de Porto
Alegre-Carlos Nunes Pereira, re-
corrente; a justiça, recorrida. Rela-
ter, o desembargador Valentim do
Monte—Converteram o julgamento
em dili«euoia. •

Appellação orime, n. 1006, de Ue-
grete-0 promotor publioo, appeilan-
tel Lino Benites de Halman e ou-
tròs, appellados. Relator, o dosem-
baraador Valentim do Monte.— De-
ram provimento.

Appellação cível, n. 1430, do Rio
Grande-Luiz Rego, appellante; An-
tonio de Sá Xavier, appellado. Re-
lator, o desembargador André da
Rocha.—Converteram o julgamento
em diligencia..

Appellação cível, n. 1301, do La-
eeado-Eduardo de Radvan Plu-
jauski e sua mulher, appellantes;
Carlos Deavalo outros, appellados.
Relator, o desembargador Jardelino.
- Negaram provimento em parte.

Movimento forense
O dr. Escobar Júnior, juiz de co-

marca da 2a vara, no inventario de
Antonia M. Eulalia da Conceição
Mattos, m»ndou por em praça a par-
te que os menores tem no prédio n.
33 B da rua Generat Lima e bilva.

O mesmo juiz, noB autos de oura-
doria de D. Franoisoa de Farias Go-
mes, mandou subir para o Superior
Tribunal, visto não poder alterar o
aocorrdara que limitou em 350*000
a mesada da interdicta para seu ali-
mento, vestunrlo e outras despezas
necessárias.

Fischer.
2a série—Dr. Sarmento Barata, dr,

Carvalho Freitas, presidente; dr
Cbrift/nno Fisoher.

Curso de odontologia—Ia sé
ria—D1-. Moysés de Menezes, dr. Mar
ouob Pereira, presidente; dr. Fábio
Barros-

2a série-Dr. Moysés de Menezes,
dr. Fontoura Trindade, dr. José Pa-
ranhos, presidente; dr. Henrique
Riedel. , m .

Corso de partos -Dr. Mario Tot-
ta. dr. Freire de Figueiredo, presi-
dente: dr, Moyeés de Menezes.

Realisar-se-ão amanhS, 17, neste
estabelecimento de ensino, as seguin-
ten provas escriptas .

horas, Ia série medioa—Historia
natural medioa.

horas, 2a eéria medioa—Histolo-
gia. ... .

7 1/2 horas, 5a série medica—Ana-
tomla medloo-cirurgioa.

10 horas, 4" série medioa—Patho-
logia medica. , ,,_,,,

10 horas, 6a série medica—Medloina
legal e toxloologia.

10 horaB, Ia série odontologloa—
Histologia da bocoa. j

10 horas, Ia série pharmacia—His-
toria natural medioa.

1 hora, 2a série pharmaoia—Phar-
mncologia. ,. V .-' .

3 horas, 3a série medica—Baoteno-
logia. .... ti3 horas, 2a série odontologloa—Pa-
thologia.Therapeutioa e hygieneden-
taria.

O dr. Poggi de Figueiredo, juiz
seccional lederal, no executivo fisoal
oontra Manoel Ferreira de Pinho,
despresou os embargos e condem-
nou-o no pagamento pedido o ous-
tas.

Perante o dr. Aurélio Júnior, juiz
preparador do orime, continuou hoje
a phase publica do prooesso a que
responde Henrique Tuner.

O dr. Aurélio Júnior, juiz da vara
oriminal, no prooesso summario a
que respondeu Ignacio de Faveri,
aue se achava inourso nas penas do
art. 330, § 2°, do Cod. Pen., condem-
nou-o a B mezes do prisão cellular e
a multa de 12 1/2 °/o sobre o valor
dos objeotos furtados e nas custas
do processo.

O dr. Alfred3 Lisboa, juiz da vara
commeroial, ua aoçao summarlssima
qua Domingos Salgado moveu a
Alexandre Simoni & C, julgou n3o
provada a intenção, eondemnanao o
autor nas oustaB da acção.

Exames
Faouldade de Medloina

D\,A Federação"
SANT'ANNA, 16 — 0 major João

Manoel de Campos e Souza fez, hon-
tem, no ealSo do ciub Pinheiro Ma-
chado uma conferência em prol das
candidaturas do mareohal Hermes
da Fonseca e do dr. Wenceslau Falleceu o
Braz. . reira Júnior

Recebeu delirantes applausos, rei
nando grande enthusiasmo e sendo
erguidos vivas aos nomes dos proce-
res republicanos-e ao eonferenoista.

O auditório era seleoto e extraor-
dinaria a concurrencia.

O jornalista Isolino Leal fez a
apresentação do eonferenoista.

O olub fez uma passeiata oivioa.

ALEGRETE, 16 — Foi, hontem,
inaugurado, no sal3o do conselho
munioipal, o retrato do ooronel Frei-
tas Vaile.

O aoto realisou-Ee ás 7 horas da
noite.

Emfrente ao Theatro e ao olub
Cassino Alegretense reuniu-se enor-
me massa popular, de co-religiona-
rios, e povo na sua quasi totalidade,
afim de acompanhal-o á intenden-
oia.

Depois de percorrer as ruas Ipy
ranga, General Sampaio, General
Victorino, era maroha aux ftambeaux,
o prostito chegou a intendencia,
usando da palavra ahi os coronéis
dr. Lauro Dornelles e Freitas Vaile
professor Julio Russ, Thomaz Vian-
na e Fredolino Prunes.

Este foi inoumbido de interpretar
o sentimento popular, o que fez em
brilhante discurso.

Reinou verdadeiro enthusiasmo,
terminando a festa oom exibiçSo de
oinematographo, na praça 15 de No-
vembro.

RIO, 16—Chegou a Londres o rei
de Portugal, hospedando-se no Cas-
tello de Windsor. Foi recebido com
grandes festas.

O Brasil enoommendará mais um
dreadnought á casa Armstrong.

O imperador da Allemanha é favo-
ravel á restricção do duelo o mais
possível; só o permittindo em casos
extremos.

Em New York deu-so uma expio-
s3o nas minas de oarvão de Spring-
walley, havendo milhares de opera-
rios mortos.

As tropas formaram oom
garbo.

O dr. Nilo Peçanha o o ministério
assistiram ao desfilar do palaoio
Monrõe.

D>f.ois assistiram ásfastas da Bri-
gada Polioia).

A reoepção em palaoio esteve oon-
oorridissima.

O prestito oivioo acompanhado de
centenas de carruagens conduzindo
familias peroorreu a oidade levando
carros allegorioos da Proolamação
da Republioa, da independência do
Brasil, da sua descoberta, homena-
gem ao Povo, um busto d« Ben-
jarain ConBtant oom homenagens
ao exercito, em reduoç3o a fragata
Amazonas oomo homenagem á ma-
rinha e por ultimo uma formosa ai-
legoria ao tratado do condomínio da
Lagoa Mirim e rio Jaguarão.

A' noite houvo B6B83o cívica'no
theatro munioipal com a presença
do marechal Hermes o Quintino Bo-
oayuva.

Faltaram Lopes Trovão,
Brandão e Coelho Lisboa.

Este pediu ao mareohal Hermea
que, quando fosse governo, transfe-
risse os restos mortaes dos ex-im-
peradores do Brasil para o Brasil.

Terminou offereoendo a Quintino
Booayuva um busto da Republioa

Floriano de Britto offereceu
mareohal Hermes um busto do
reohal Deodoro.

Hermes e Quintino, em sceaa aber
ta, discursaram agrodeoendo o offe-
recimento.

A festa terminou a 11/2 hora da
manhã.

No Arsenal de Guerra, amanha,
serão dintribuidas costuras pelas pos-
suidoras das guias de ns. 2801 a 30UU.

Amigos do bar8o da Silva Nunes,
a ohegar esta semana da Europa,
irão recebel-o em vapor especial.

Foi incorporada á Confederação do
Tiro Brasileiro Federal, a sociedade
Tiro Brasileiro de Pelotas, sob n. 31t
de Ia categoria.

Essa auspiciosa noticia foi reoebi-
da hoje do Rio pelo nosso distinoto
amigo dr. Joaquim Luiz Osório.

De amanha a 30 de dezembro pro-
ximo devem ser pagos, na Intenden-
cia Municipal, os impostos corres-
pondenteo ao segundo semestre aes-
e anno e mencionados em edital pu-
blioado nesta folha.

Avellar

ao
ma-

general reformado Mo-

O Jornal do Commercio notioia
hoje ter sido muito commentada a
ausência da bancada pernambucana
no Senado o Câmara na recepção
de hontem em palaoio.

Foi nomeado juiz da vara orimi-
nal o pretor Machado Guimarães.

para o
-O

Tiveram começo hoje os exames
deate estabelecimento de ensino, com
as seguintes provas esorlptas :

7 1/2 horas, operações e appare-
Ihos da 5a serie medioa.

horas, historia natural medica
da Ia serie medioa. . ,

horas, anatomia desoriptiva oa
2a serie medica. . . .

10 horas, anatomia e physiologm
pathologioas da 4a serie medioa.

10 horas, hygiene da 6a serie me-

10 horas, anatomia da cabeça da
1» serie odontologloa.

10 horas, olinica medica da Ia se-
rio de pharmaoia.

1 hora, idem, idem da 2a serie
medioa. .,

4 horas, anatomia medico oirurgi-
oa da 2a serie odontologloa.

1 hora, olinioa obstetnoa limitada
á pratioa do parto natural e á pe-
quena intervenção obstetnoa, 2a se-
rio

Commiasões nomeadas para exa-
mes de theses .¦»_••_

Ia mesa—Dr. Serapiao Mariante,
presidente; dr. Mario Totta, dr. Ar
thur Franoo, dr. Freire de Figuei
redo, dr. Moysés de Menezes.

2a mesa—Dr. Luiz Maason, presi-
dente; dr. Raymundo Vianna, dr.
Heitor Dias, dr. Victor de Britto, dr.
Aurélio Py. „

3a mesa—Dr. Diogo Ferras, presi-
dente; dr. Marques Pereira, dr. Car-
los Wallau, dr. Sarmento Leite, dr.
Frederico Falk.

4a meBa-Dr. Dias Campos, presi-
dente; dr. Ulysses Nonohay, dr. *a-
bio Barros, dr. Ootavio do Souza,
dr. Velho Py.

Oommissõos examinadoras :
Curso de MEDiciNA-la serie-

Dr. Sarmento Barata, dr. Christiano
Fisoher, presidente; dr. Moysés de
Menezes. „;:., „  .

2a serie-Dr. Fábio Barros, dr.
Sarmento Leite, presidente; dr. Mar-
aues Pereira. ,

3a serie — Dr. Fábio Barros, dr.
Carvalho Freitas, presidente; dr.
Marques Pereira. wi„„„_.

4a série—Dr. Raymundo Vianna,
Diogo Ferras, proBidente; dr. Aurélio
Py

5a Bôrie—Dr. Frederico Falk, dr.
Dies Campos, presidente; dr. Arthur
FranoD. _. , _, .

6a Eério-Dr. Heitor Dias, dr Frei-
re de Figueiredo, presidente: dr Ve-
lho Py. , . ^ TT1 AClinicas -5" sério-Dr. Ulysses de
Nonohay, dr. Carlos Wallau, presi-
dente; dr. Aurélio Py, dr. Luiz Mas-
son, dr. S. Mariante, presidente; dr,
Octavio de Souza. „„_,....

A imprensa de Buenos-Aires, una-
nimemente, profilga o attentadoanar-
chista levado a effeito sabbado ul-
timo e que viotimou o ohefe de po-
licia ooronel Falcon e seu seoretario
Lartignan.

O povo empastellou o jornal anar-
chista La Protesta.

A policia expulsará da Republioa
Argentina todos os anarchistas oo-
nUeoidos.

Foi deoretnio o estado de sitio por
60 dias.

Ha algum tempo já que Faloon
recebia denunoias annonymaa de que
ia ser asaassinado, nSo fazendo oaso
dellas.

O assassino 6 um terrorista russo
que oontiuúa a negar o seu nome.

O tribunal do jury de Paris afi-
nal, absolveu a celebre madame Stel-
nhell, acousada de ter ha um anno
estrangulado sua madrasta e seu
marido, simulando também um at-
tentado á própria pessoa.

Mme. Steinhell. irá residir no es-
trangeiro.

Alguns jornaes criticam essa ab-
solviçSo.

Falleceu na Parahyba o capitüo
do porto Frederico von Koonholtz.

O dr. Rodrigues Doria que jã rc-
assumiu o govorno do Estado do
Sergipe, tem sido muito visitado.

Foi nomeado ohefe de polioia do
Estado Jo8o Meynaval.

O general Lydio Porto permane-
oerá no Eatado ainda por algum
tempo oom a força do seu comman-
do.

RIO GRANDE, 16-A posse do dr.
Trajano Lopes, hontram, revestiu-se
de grando solomnidade, como ainda
aqui não tinha sido visto.

O movimento popular oomeçou ás

primeiras horas do dia.
A's 9 da manhã partiu um esqua-

drão de 60 homens da cidade, para
receber nos subúrbios ob esquadrões
dos districtos ruraes, acompanhados
por musica á cavallo o tres clarins;
dando ás 10 horas entrada na oida-
de, um esquadrão de 500 cavailaria-
nos, que percorreu as principaes
ruas da cidade.

O povo acompanhou a gauchada-
imponentissima pelo numero e pelo
garbo.

Ao meio dia, foi-lhe servido um
lunch, na sede do Centro Republica-
no, p>ir conta do dr. Trajano.

A 1 1/2 formou o esquadrão em
frente á intendenota, onde estacio-
nou, apresentando aspecto deslum-
brante

Nas immediaçõcs da intendencia
era extraordinária a concorrência.

Chegando o dr. Trajano no seu
coupé oomprado agora era Montavi-
déo e puchado por uma garbosa pa-
relha de cavallos puro sangue, foi re-
eebido por oalorosos vivas.

Deu-se era seguida á posse oom a

presença de familias, cônsules, auto-
ridades looaes e representantes da
imprensa.

Apôs, o dr. Trajano Lopes discur-
sou eloqüentemente, apresentando o
seu programma administrativo e po-
litioo.

Disse que o programma do sau-
doso dr. Juvenal Millir não soffrerá
solução de continuidade; esse dis-
ourso foi publioado pelo Iniransi-
gente.

Terminada a ceremonia da posse
o dr. Trajano Lopes deixou a inten-
dencia, indo á sua residenoia e ves-
tindo-se ahi a gauoho.

Em seguida voltou ao palacete
municipal, onde incorporou-se ao
esquadrão, percorrendo novamente
algumas ruas até o matadouro
publico, onde foi sorvido abundante
churrasco.

Foram oarneadas 12 rezes.
Os gaúchos permaneceram ahi até

o entardecer.
A' noite foi promovida onthusias-

tioa manifestação.
Chegados ao Centro Republicano

falou o capitão Joaquim Azevedo,
seoretario do Gymnasio, pondo em
evidencia as qualidades do dr. Tra-

jano Lopes.
Este respondeu, fazendo sempre

referencias ao dr. Juvenal Miller, oo
senador Pinheiro Maohado, dr. Car-
los Barbosa, dr. Borges de Medeiros
o Julio de Castilhos.

Depois foram trooados outros brin-
des no interior do Centro, oada

qual mais enthusiattico.
Forçado, o dr. Trajano Lopes teve

que deixar o Centro, afim de fazer
aoto de presença nos espeotaoulos
dedioados á sua pessoa.

O dr. Trajano Lopes está verda-
deiramente oonss grado.

Hoje, houve banquete, no Hotel
Brasil, do 80 talheres.

Foi orador o dr. Vaz Dias.

O nosso amigo dr. Ildefonso Fon-
toura, chefe do distrioto telographioo,
recebeu os seguintes telogrammaa:

«Rio, 15 - Agradeço e retribuo
cumprimentos pela gloriosa data pro-
olamação da Republica. Oordeaes
saudações — Nilo Peçanha>. ;«Rio, 15 - Retribuo agradeçimen-
tos felicitações pelo anniversario Ke-
publica, que vos deve serviços role-
vantes. Abraços. - Pinheiro Ma-
chado*.

Domingo ultimo seguiu para o
Rio Grande, afim do tomar eonta do
Laboratório de Analyses daquella oi-
dnde, o nosso co-religlonario Reinai-
do Hiltt.

Regressou hontem da Allemanha
o nosso patrioio Jo3o Foernges, que
foi reoebido por innumeras pessoas.

Chegou, hontem, do Rio de Janei-
ro, o distinoto e illuatrado offioial
do exeroito, tenente-coronel dr. Au-

gusto Maria Sisson, que vem ohefiar
a oommissão construotora de quar-
tels nesta Estado.

O tenente-coronel Sisson é um en-

genhsiro notável, que se tem em-

pregado em construoções de alto
valor teohnico, como a fortaleza de
Imbuhy e a fabrioa de pólvora do
Paquetá.

A Federação oongratula-se em
vel-o na chelia de commisBao tão im-

portante para o nosso Estado.

Movimento de vapores:
—Chegou hontem, ás 6 1/2 horas

da tarde o «Itapuca», em optima
^Kessará 

quinta-feira, á 1 hora
da tarde, para o Rio e esoalas.

-O «Itnnema» seguirá sexta-feira
Rio e escalas.

Itapacy» regressou domin-

«Itaporuns» é e3perado ama-go-o
nhl-0 «Prudente de Moraes», que
ohesou hoje, trazendo 03 transpor-
dos do «Oriòn» e «Sirio». regressará
amanhã, á 1 hora da tarde.

-O «Orion» partiu hontem do Kio
Grande oom destino ao Rio de Ja-
neÜ0 «Júpiter» deve sair amanhã
do Rio para o Rio Grande, deixan-
do de vir a esta oapital, oonforme já
notioiáraos, devido as const^
vasantes, que oooasionam demorados
en-Oh« 

Sirio» devia ter saido hontem
do Rio Grande para o Rio da Prata.

-O «Maroim», que entrou ante-
hontem a barra, é esperado amanha
em nosso porto. ..„,..„_-Sahiram ante-hontem a barra
do Esiido o «Saturno», «Orion» e
,Q-Achavam-se 

fundeados ao sul os
vapores allemSes «Sta. Ursula» e
«Siegmund».

Ao offereoer-no3 aua these inau-

gural, trabalho brilhante do seu talen-
to de escói, o nosso amigo dr. Carlos
Daudt Filho eíoreveu a seguinte ex-

pressiva dedioatoria :
«Aos distinotos redaotores do bem

conceituado orgam rePu,bli}°ana°dmf.
Federação, como P^ffi*".."™1,,
ração e decidida sympathia offereae
esta these inaugural-Oarlos Daudt

A these foi approvada com dis-
tinoção. ...

Agradeoemos ao dr. Daudt Filho
suas captivantes expressões.

Sabbado ultimo o sr. Friederiohíi,
commemorando o seu jubileu, teve

O Grande Oriente Paulista funda-
rá um Grêmio Maçonico para fins
políticos. A primeira assembléa tra-
tara da fundação de uma universi-
dade popular baseada nos prinoipios
da Escola Moderna.

As festas roalisadas bontem nesta
oapital para festejar o anniversario
da Republioa, fornm um verdadeiro
acontecimento, pelo seu brilhantismo
e oonoorroncla.

Desdo redo, as ruas centraes da
nl.Wln Hiilinm um orrnndn mnvimon.

VARIAS
O nosso eminente amigo dr. Car-

los Barbosa, que achava-ae acommet
tido de um ligeiro resfriado, e reco-
lhido ao loito, já está completamente
restabelecido.

Não houve, hontem, recepção em

palaoio, por esse motivo.

As insoripções para ob exames de

primeira epooha, da Faculdade dé
Livre de Direito, estarão abertas do
hoje a 25 do corrente.

Por neto do dr seoretario da fa-
zenda foi mandado ficar addido á
n_eHa de rendas de Bagé, o esort vão
An mMtl Aa nunrtiliTO plrlfin:tn .Toar»

oceasião de vôr o quanto o apreciam
na nossa sociedade.

A'b pessoas presentes o sr. Aloys
Friederiohs offereoeu uma lauta mesa
de fiambres regados a finos vinhos.

Ao dr. Trajano Lopes, que hon-
tem assumiu o cargo da intendente
do Rio Grande, foram passados des-
ta oidade grande numero de tele-

grammas.
Entre elles acha-se um do coro-

nel Antenor Amorim, em no.ue do

Centro Republicano.

Regressa amanhã para Cruz Alta

o nosso co-religionario tenente-oo-
ronel João BaptiBta da Silva Lima.

Está enfermo, guardando o leito,
o nosso amigo major Alfredo Ley-
raud, ajudante do arsenal de guerra.

Fazemos votos pelo seu restabele-
cimento.  .

Acha-se exposto no mostrador do
atelier Oalegari, um quadro dos dou-
torandos em medicina deste anno.

Estão na oapital o capitão Osoar
Barcollos e tenente Egydio de Cas-
tro e Silva, engenheiros militares
que vem aervir na oommisaao ohe-
fiada pelo tenente-ooronel Siason.

ChegouThõntem, do Rio, oom aua
exma. familia, o nosso patrioio dr.
Damasoeno Ferreira, que exerceu o
oargo de seoretario do governador
do Rio de Janeiro.

Foi rooebido a bordo por muitos
amigos.

Da Palmeira recebemos o seguinte
telegramma, que dá notioia do uma

justa homenagem prestada ao nosso
distinoto amigo general Firmino de
Paula:

«Commemorando grande dat* na-
oional, foi hontem, ás 8 horasida
noite, inaugurado no sal3o de honra
da Intendencia Munioipal o retrato
do general Firmino de Paula, invi-
oto chefe serrano. Assistiu ao acto
extraordinária concorrência de po-
vo, sendo oálorosamente aoolamadoü
os venerados vultos da Republica.»

Foi distribuído hoje o n. 28 do
Paladino, orgam dos f.uno0'^""0,,8,
públicos, e que, como já dissemos
nresta moreoida homenagem ao im-

r


