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Alistamento feioral
Convido os meus co-rcligionarlos

ainda n&o Incluídos como eleitores
federão, deste município, para com-
parecerem no «Centro Republica-
no», afim do promover o seu alia-
a monto na próxima rovisao. Neste
convito ficam comprehondtdos os
eleitores republicanos do outros mu-
niciplos que actualmente tem resi-
dencia no desta, capital.

A commissão de alistamento func-
cionarA de 10 de janeiro até 6 de
fevereiro do anno próximo.

O «Centro Republicano», durante
o periodo da qualificação, estará
aborto, das 8 ás 4 horas da tardo,
nos dias úteis e das 8 ao meio dia,
nos dias feriados o domingos.

Porto Alegre, 27 de dezembro de
1910.

Márcios Alenoastro de Andrade

Telegrammas ao Chefe
O nosso benemérito Chefe dr-

Borges de Medeiros recebeu os so-
guintes telegrammas: ,y _• ¦¦_.

« Alfredo Chaves, 80 - Entre to-
dos os carinhos e cuidados de sua
dedicada mão e amigos, acaba ral-
lecer Augusto. Sentidos pesameBdo
amigo sincero.-Dr. Ricaldono.

Alfredo Chaves, 31 — Enterro in-
ditoso Augusto muito concorrido,
demonstração inequívoca grande cs-
tinia gosava, brilhantes qualidades
dotado. Possuído intenso pezar do-
loroso acontecimento, acompanho-
vos justa magoa.—Achylles Rezende.

Alfredo Chaves, 31 - Sinceras con-
dolencias fallecimento presado so-
brinho Augusto—Joaquim Greca.

Taquary, 31-Pêsames fallecimen-
to Augusto. Abraços.—Othelo Rosa.

Alfredo Chaves, 30—Accoitae sen-
dos pêsames passamento vosso so-
brinho Augusto. - Ernesto Bertaso.

Lageado, 1°—Apresento.-vos senti-
dos pêsames. — João Rosa.

Cruz Alta, 1» - Tenho o prazer
de communicar-vos que foi hontem
concluída a construcção, pelo 3» de
engenharia, da linha telegraphica
de Jaguary a S. Francisco. Congra-
tulo-me comvosco raais este mellio-
ramento Estado. Saudações.—Major
Pantoja, commandante do 3o de en-
S 

Montenegro, lo-Confer enciahoje,
regular concurrencia, dissertei mais
de uma hora sobre trigo, cultura
campo, replantio.mattas, suecesso.
Muito subsidiado intendente, tam-
bem pelo pastor Bruno,. íntelligente,
que verteu para lingua allema a
conferência. Saudações cordiaes. —
Lucio Cidade, fiscal trigos. .

Alegrete, 1° — Hontem e hoje ti-
vemos oito adhesões federalistas; en-
tre elles Abilio Silveira, mais tres
companheiros. Qualificação até ho-
je 110 republicanos e 5 federalistas.
Abraços. — Freitas Vaile. .

Montenegro, 1° - Coronel Lucio
Cidade, peranto regular concurren-
cia c completo êxito, acaba realisar
conferência agricultura. Rev. Pas-
tor Bruno Stydinsky auxiliou po-
derosamente, vertendo para o alie-
mão a importautissima conferência.
Saudações cordiaes.—Amandio Lam-
pert, intendente. , _

Estrella, Io — Commissão exeçu-
tiva, ao effectuar hoje sua primeira
reunião cumpre dever mais uma
vez reaffirmar a v. ex. sua inde-
fectivel solidariedade política, bau-
dações respeitosas. — Pontes .felino,
Alberto Ruschel, Adolfo. Ribeiro,
Germano Goelner, Hanschito lllho,
Manoel Miranda, Fernando J_r-
dmann Scherer».

Pelos municípios
Santa Maria

Noticia a 'Jribuna:.
«Uma maneira de tirar a sorte—u.

Anna Martins, esposa do sr. Anto-
nio Martins, residente á rua luyu-
ty, communicou, hontem, o seguin-
te facto á policia: . .

Que duas ciganas, indo a sua re-
sidencia, propuzeram-lhe para tirar
a sorte, o que ella acceitou.

Exigiram, então, que puzesse um
nikel de 400 rs. na mão, o que foi
feito. Em seguida disseram-lhe que,
para sentir effeito, necessário seria
que, sobre o nikel, puzesse ella uma
nota de 10$000, sobre esta uma de
20.000 e uma alliança _e ouro.

Tudo isso foi feito pela connacia
senhora. •"¦ , .. ^

Quando, porém, voltava de atten-
der a um chamado do interior da
casa, não viu mais nem cigana, nem
dinheiro, nem alliança nem nada.

As aves de arribação haviam sus
pendido com tudo isso, além de al-
guns objectos que estavam sobre
uma inesa. .

Em geral é essa a maneira do co-
mo tiram elles a sorte ás pessoas...»

10:OU$I60 do Imposto do trnnaml*
são do propriedade.

A respectiva escriptura foi lavra-
da no cartório do notai-lo capitão
Guilherme Schmidt.

Santa Victoria
Foi Inaugurado o reservatório

ü'agua da cacimba da nação.
O intendente, dr. Manoel Vicente

do Amaral, oftereceu aos convida-
dos um copo do cerveja.

Fica, assim, ampliado o forneci-
monto d'agua A população.

Foi alvo de uma manifestação de
apreço o coronel Manoel do Deus
Dius, director da política republi-
cana local.

Foi-lhe offerecldo o retrato a cray-
on, com artística moldura, acompa-
nhado de um cartão com significa-
tivas assignaturas.

Qnarahy
Noticia o Cidadão:
« Florencio Cnbrera, pessoa que

tem garbo emdlsfructar dos bens
alheios, foi, ha dias, offerecor & vou-
da aò sr. Josó Guerro, tres touros.

Examinando os animaes o sr.
Guerra reconheceu num delles o
marca de propriedade de seu irmão
dr. Sylvio Guerra.

O gatuno infeliz foi incontinonti
«guindado». , .— De Inhnnduhy, da fazenda do
sr. Maurício Ferreira, foram rouba-
dos seis cavallos.

Antes esse cavalheiro ja havia
sido visitado pelos amigos do alheio.»

O novo jornal Paladino appare-
cera breve.

O saladeiro «Novo Quarahy» aba-
tou, no dia vinte, 385, hontem 412
animaes, perfazendo um total de
4.721 cabeças. •¦¦-v

Durante estes últimos dias não
têm havido entradas de.tropas.

O mesmo estabelecimento expor-
tou 977 fardos com 86.741 kilos de
xnrque para os mercados do norte.

Já está elevado a 127 o numero
de cidadãos alistados na revisão
eleitoral que se procede.

S. Borja
Falleceu no Passo o sr. Anastácio

Pitaluga, guarda da mesa de ren-
das federaes.
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Effectuou-se o casamento do te-
nente Demetrio Jíorgado, distineto
offlcial da armada nacional, eom a
senhorita Scylla Cezimbra.

Falleceu d. Conceição Chagas Gas-
tal, esposa do sr. Amadeu Gastai,
cirurgião dentista.

Uruguayana
A receita da intendencia munici-

nal no exercido do anno de 1910 foi
de 303:8888215; empréstimo do coro-
nel Apparicio Rillo, 30*>00$000 ; to-
tal 338:388$215. . À

Despeza do mesmo período. ....
333:306$604; saldo para o exercício
de 1911, 818251. _

Vão adiantados os trabalhos da
í-onatruecão do vapor Ru> Grande,
oue a & Barbará Filhos está
mandando promptificar em seu es-;
taleiro, e que se destina a navega-
ção do rio Uruguay até Santo Isi-

No mesmo estaleiro já foi inicia-
da a construcção do vapor lbicuhy,
pertencente á mesma firma e que
fará a carreira entre este porto e o
de Cacequy. . _ X

Mais de cincoenta operários tra-
balham, actualmente, na construcção
desses vapores.

O ,,606" EM APUROS
Cada vez mais nos felicitamos de

havermos sido o primeiro a levan-
tar em nosso Estado a lebre contra
o perigo dos exagerados preconi-
cios, com que surgiu na arena da

publicidade o famoso remédio do

professor Ehrlich, baptisado com o
nome cabalistico de 606 e, no mo-
mento em que redigimos estas li-
nhas, chrismado com o nome de
Salvarsan.

Nas informações, colhidas na fonte
insuspeita das revistas médicas alie-
mãs, por nós fornecidas em outros
artigos da federação, temos deixado
bem clara, escudado na opinião dos

próprios mestres da escola germa-
nica, a imprescriptivel necessidade
de attender o pratico ás indicações
e contra indicações desse medica-
mento, que, de sua natureza, deve

inspirar a maior somma de cuida-
dos na sua applicação, tanto mais
quanto, sua technica o seu modo de

preparo ainda não obedecem a

princípios bem definidos.
Trata-se, antes de mais nada, de

um medicamento de acção tóxica
incontestável, revelada em observa-
ções numerosas, referidas por ho-
raens da maior respeitabilidade sei-
entiíica, por aquelles mesmos que
lhe não negam virtudes preciosas
nas lesões syphiliticas.

São esses homens os primeiros a
declarar que o 606 está ainda em

pleno periodo de investigações, que
não é licito saber até quando se

prolongarão, para o conhecimento
exacto das suas contra-indicações.

Quer isso dizer, em linguagem que
não permitte duas interpretações,
que, no emprego do 606, deve o me-
dico consciencioso capacitar-se da

grando somma de responsabilidade,
que lhe pesa sobre os hombros. São
conselhos, aliás, proferidos pelos
mais extrennos defensores e propa-
gandistas do novo remédio.

Orn.se é verdade — do quo pode-
mos dar testemunho — que alguns
médicos obtemperam rigorosamente
a esses preceitos, tudo auetorisa a
crer que outros não procedem do
mesmo modo, jogando assim, em
nome da profissão e para satisfazer
a interesses materiaes, coma vida de
nosso semelhante, cuja protecçâo 6
o primeiro dever, e o mais sagrado,
da funeção medica.

revelação contWu nnquollo período,
_ quo o paciente tinha uma affocçAo
corobral gravo, diagnosticada polo
sr. dr. Kcsslor autos da medicação
empregada.

Ora, o esta uma das contra.
Indicações, para a qual chamam
a attenção dos práticos ob sábios
mostres empenhados no estudo, do
60(1. Ainda ha dias tivemos o en-
sojo do ler no Cotreio do Povo 

"re-

forencia, feita a essa contra-indica-
ção, em um dos bons escriptos do
distineto e joven medico brasileiro,
o dr. Galeno do Revoredo, actual-
monte em Berlim, onde acompanha
os serviços dos grandes clínicos,
ali empenhados no estudo deste as-
sumpto.

E', pois, certo, que no paciento do
sr. dr. Kessler havia uma lesão gra-
vo, capitulada entre as contra-in-
dicações, o que mui seriamente
devia actuar no seu espirito antes
da intervenção, a qual eó podia ser
praticada depois do pleno conheci-
mento do paciento ou da familia do
mesmo, caso om que o, medico as-
sistento teria affastado de si a res-
ponsabilidade do accidente, por ven-
tura imputavel á contra-indicação
existente naquella lesão cerebral.

E si não fôia o organismo do do-
ente predisposto a essa crise (o acces-
so referido no periodo acima trans-
cripto) o 606 ainda podia curál-o,
diz o sr. dr. Kessler.

Esta segunda revelação dá a en-
tender que o medico assistente co-
nhecia a historia do enfermo, sabia
que elle ora sujeito a crises, a at-
taques, ligados á sua atfecção cere-
bral. Maioria do rasão, pois, para
ter redobrado de escrúpulos e os
fazer sentir ao paciente ou á sua
familia.

Attente-se ainda nesta considera-
ção, que é de grande valor. A
syphilis éuma moléstia sempre con-
siderada a mais curavel por todos
os médicos e, quando opportuna e
convenientemente tratada, só por
grande excepçâo pode conduzir á
morte. O eminente professor Hallo-
peau, medico do hospital São Luiz
em Paris, ainda ha pouco declarou
que, em cento e vinte mil syphili-
ticos por .elle ali observados, só
meia dúzia de casos de morte fo-
ram registrados.

Accresce que as observações dos
homens mais auetorisados têm sido
quasi unanimes em afflrmar o in-
suecesso do 606 nos casos de sy-
philis do systema nervoso, em cuja
categoria parece
Kessler.
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Stcrttaria M
DespaehfiáÀ

Dia 80-Do dr.
tndo: .

Antônio Gomes da
rido. Xi

Dia 81- Waldomli
Como requer.

Annu Eupbrosynaf
Almeldn.-A' vista dí
indeferido.

Dia 81-Do dr. seon
rior ,-.¦! 'X

Maria das Dores
José Moroin

gue#e-3B
Joanna

estar o do dr.

Pela quantia de 177:000.000, o sr.
Cincinato Jardim de Menezes com-
nrou de seu irmão Medouro Jardim
5e Menezes uma fracção de campo
contendo de extensão 25.710.744 me-
tros quadrados, bem como partes de
um estabelecimento, bemfeitorias e
mattos correspondentes, situado no
2o districto deste município, no lo-
gar denominado Rincão debantAn-
na Velha. _ .

. Essa transacçâo pagou ao l-staao
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Ante o facto, dado a lume nestas
columnas, da morte de um pacien-
te pouco após a injecçâo do 606, fei-
ta por um dos clínicos residentes
em noBso Estado, o sr. dr. Maurício
Kessler, não podemos ficar silencio-
so, principalmente depois das decla-
rações,trazidas a esta Redacção pelo
mesmo facultativo, das quaes hon-
tem teve o publico conhecimento.

Em um dos tópicos dessas decla-
rações diz o sr. dr. Kessler que «a
morte não foi motivada pelo medi-
çamento, e sim em conseqüência de
um accesso que se dd em moléstias ce-
tebraes sem que o medico possa pro-
gnostical-âs.

Detenhamo-nos um instante neste
ponto, que é de summa importan-
cia. Sem de nenhum modo querer-
mos penetrar na questão do diagnos-
tico exacto, condição primeira para
o emprego do novo especifico, no
^parecer dos próecres da medicina
que estão á frente do movimento
por elle operado na therapeutica; o

toda a evidencia resalta da

Feitas essas considerações atti-
nentes ao caso clinico do Rosário,
seja-nos licito voltar nossas vistas
para um outro tópico das declara-
ções do sr. dr. Kessler, no qual elle
declara que em vários doentes no Rio
de Janeiro e neste Estado tem obtido
bons resultados como.emprego do 606.

Os casos do Rio de Janeiro de-
vem de ser referentes a enfermos,
injectados pelo sr. dr. Kessler no
Hospício de Alienados e sobre os
quaes, apenas fora iniciado o tra-
tamento, já a imprensa deste Esta-
do dava em telegramma noticias
das maravilhas colhidas com o no-
vo agente therapeutico.

Entretanto a verdade ó inteira-
mente outra. Ainda hontem, em
nosso serviço do hospital, o sr. Luiz
de Souza Lobo, estudante do sexto
anno de medicina, que está colli-
gindo observações sobre este as-
sumpto de actualidade medica para
sua these inaugural, nos disse po-
der assegurar, por informação pes-
soai dos médicos do Hospício de
Alienados, que aquelles pacientes
continuam no mesmo estado. A um
dos médicos, por elle interrogado
acerca do resultado do emprego do
606 pelo sr. dr. Kessler, ouviu as se-'

guintes palavras bem expressivas:
ohl pois nào! vão muito bem os
doentes; por ora não ha novidades
a registrar.

Emfim — e para terminarmos por
emquanto — o caso do Rosário, já
agora, segundo noticia de fonte of-
flcial, entregue á acção da policia,
e sobre o qual só será possível fa-
zer-se a luz depois de serias e pro-
fundas investigações, veiu robuste-
cer entre nós os motivos dé justa
prevenção contra certa espécie da
condemnavel propaganda que, em

proveito próprio, alguns vão fazen-
do do novo remédio, e pôr de so-
breaviso o publico para se não dei-
xar, como de costume, facilmente en-

godar pelos reclamos das virtudes
maravilhosas de certos remédios, e
não se entregar ao primeiro que se
lhe apresente portador desses rcela-
mos.

VlCTOB DE BBITTO.

— Idem,
idem. X oFablo Nachpnr dos Santos.-Sim.

Antonina Peters.-Slm.
ARCHIVO PUBLICO

Despacho»
Dia 81-Affonso Henriques.-Cor-

tilique-so.
Regina do Poli.-Como pede.
Leonol do Oliveira.—Attendido.
Orozlmbo Barreto.-Certittquo-se.
Pedro Antônio d'Avila. — Atten-

dido.
Seoretaria ta Faisnta

Despachos
Dia 31 do janeiro—Do dr. secreta-

rio da fazenda .
Antônio de Azambuja Krneff —

De accordo com o parecer indefiro
a petição.

Dia 31—Do dr. secretario :
Guilherme Gonsatti.— Indeferido.
Nicolau Sclineider.—Idem.
Nicolau Klcin-Idem.
Carlos Augusto de Barros e Silva.

—As despezas correm por conta do
requerente. . , .

Officio do dr. secretario das obin.s
publicas, de 24 do corrente,jrequi-
sitando o pagamento de l:0U.!»iw
ao engenheiro João Leivas de Car-
valho, despendido em novembro e
dezembro findo com serviços em
estradas-Pague-se.

Idem do mesmo, de 2o do coi-
rente, requisitando o pagamento de
10:418$430 a Apparicio Corrêa Ca-
valheiro, proveniente de trabalhos
executados nas obras da ponte do
Salso.-Pague-se em termos.

Idem do mesmo, de 25 do corren-
te, requisitando os pagamentos ae
2:354$nl0e 1:524.900, respectiyanicn-
te, a Luiz Voelcker & C. e Walde-
mar Petersen & C, proveniente de
fornecimentos diversos.— Pngue-se.

Idem do mesmo, de 25 do cor-
rente, requisitando o pagamento de
1:723.750 a L. P. Barcelios & C,pro-
veniente do fornecimento de obje-
ctos de expedieute -Pague-se.

Idem do mesmo, de 25 do corren-
te, requisitando o pagamento de
367Í050 .a Santos Rocha r&.C.,, pro-.
veniente de materiaes fornecidos
em dezembro findo.—Pague-se.

Idem do mesmo, de 25 do corren-1
te, requisitando o pagamento de
286$220 a Manoel Ferreira Dutra,
proveniente de carretos feitos.—Pa-
gue-se. ,

Idem do mesmo, de 26 do corren
te, requisitando o pagamento de
384$260 a L. P. Barcelios & Comp.,
proveniente de objectos de expe-
diente fornecidos.—Pague-se.

Idem do mesmo, de 26 do cor-
rente, requisitando o pagamento de
616$200 a José Ewbank Lewis, pro-
veniente de despesas com a esta-
tação telegraphica desta capital em
dezembro findo-Pague-se.

Idem do mesmo, de 25 do corren-
te, requisitando o pagamento de
100*000 á empreza União Telepho-
nica,' proveniente de serviços á che-
fatura de policia.—Pague-se. -.

Officios do dr. secretario do inte-
rior, de 27 do corrente ambos, re-
quisitando o pagamento total de
158Í900 a Luiz Voelcker <_ Com;
proveniente do fornecimentos
versos—Pague-se.

Idem do mesmo, de 2< do coi-
rente ambos, requisitando o paga-
mento total de 1:293$570 a Souza &
Barros, proveniente de fornecnnen-
tos á chefatura de policia e escri-
vanias.-Pague-se. ;¦¦¦¦„¦' X

Idem do mesmo, de 27 do cor-
rente, requisitando os pagamentos

(•rior

Lente do Es-

lya.~ Defe-

Lucroix. —

Borba o
Informação,

fio do inte-

Sim.
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tos á Brigada Militar do Estado : a
Fructuoso Fontoura. 170$100ja Azo-
vedo Alves, Mattos & Comp;, SGfOOp;
ii Jeronymo Calçada, 18$5(H. a Luiz
Voelcker & Comp., DfflWOOj á Pliar-
maaiu Fisclier, 1Í87»675; a Ernesto
Rocca & Carlos Cornl, 2:f>70$000i o
a Carlos Julio Becker, 895Í900. -
Pague-Bo.

Iílom do mesmo, do 27 do correu-
to, requisitando o pagamento do
484$840 a Racho & Vitello, provo-
niente dó artigos fornecidos a Casa
de Correcção.— Pague-se.

Idem do mesmo, do 28 do cor-
into-do

ommercio,
proveniente da publicação de edi-
taes diversos.—Pague-se.

11UA8

ague-
Seoretaria das Obras Publioas

Despachos
Dia 28 do janeiro— Do dr. Presi-

dente :
Dambroso Giovanni — Indeferido.
Josó Bnidek.-0 requerente já foi

attendido.
João Turski — Idem, idem.' Do dr. secretario :
Luiz Dal Pizzol-Completo o pa-

gamento. .
Hilário Serafim.—Prove o que al-

lega. ^ , v
Manoel Rodrigues Galvão e sua

Imulher— Aocouimissario especial
Ide terras do município de Passo
Fuudo para emittir parecer.• Dia 30-Manoel Rodrigues S. Mes-
quita-A' directoria de terras e co-
lonisação para informar.

Dia 81-Do dr. Presidente:
Andréa Fossati. — Concedo gra-

tuitamente á requerente o espaço
necessário, limitado pela área oc-
cupada pela antiga Igreja.

Ali '  * '

Transporto..
Rua 12 do Outubro...
Rua Guribaldl
Ruu Santo Antônio..
Rua João Telles
Rua Fernandes Vieira
Rua Felippe Camarão
Campo da Redompção
TraveBBa D. Thereza.
R__*e„riqu- Dia»:.
Rua Vasco du Goma
Rua Casemiro do Abreu
Rua Liberdade
Rua Cabral
Rua Mariantc.
Rua Esperança
Rua Ramiro Bareellos
Rua Castro Alves—
Rua D. Laura
Rua M ostordeiro
Moinhos do Ventos
Praça Julio de Cnsti-

lhos
Rua Ponta de Paris
Rua Commcndndor Co

ruja

lexandre Navagna—A'vista das
informações não ha o que attender.

Antônio Frnnciosi.— Aguarde op-
portünidade para ser medido o pro-
fongamento da linha a que se re-
fere ou escolher outros lotes da li-
nha 4» Itapuca.

Antônio Gonçalves da silva. —.
Aguarde opportunidade.

Adriano Jardim das Flores.-Idem
idem. , X .

Antônio Ignacio de Oliveira. —
Idem, idem. ,.,

Battista Barbien.— Attendido co-
mo pede, sendo o preço das terras
de 1,2 réis por metro quadrado.

Berchior Rodrigues dos Santos.—
Attendido mediante pagamento de
1,2 réis por metro quadrado.

Carlos Da Ponck.-As terras que
pretende estão oecupadas por ou-
trem»

Domingos Prov.esano.—O loto que
pretende já foi concedido a outrem.

Fiorendo Felippeto e outras.—De
accordo ..com as informações devem
os 

"reclamantes dirigir-se á aueto-
ridade competente.*

Iriuêo José dos Santos— A vista
das informações não ha o que defe-
rir.

Rua Pinheiro Machado
Rua Dr. Vaile
Rua Coronel Carvalho
Rua Gonçalo de Car-
valho

Rua Tiradentes
Rua General Netto
Rua Christovâo Colom
bo

Rua Emancipação
Rua Carlos Gomes
Praça S. Pedro ,
Rua 7 de Abril
Rua S. Carlos...
Travessa S. Carlos
Rua Commendador

Azevedo

1»fi o

5.402
25

148
284
158
187
90

801
12
87
66
89
49
16
78
70

206
88

4
29
91

5
35

14
5

12
18

19
64

102

326
96
26

9
107
16
8

fli111!
«_

17.040
80

490
599
410
881
205

1.421
"*" 95

Rua Hoffmann
Rua Felix da Cunha
Rua Dr. Thimotheo.
Rua Ernesto Alves
Rua Benjamiu Constant
Rua Dr. Bordini
Avenida New-York..
Avenida Maryland
Avenida Philadelphia...
Avenida Chicago
Rua America
Rua Marquez do Pom

¦ bai
Rua do Parque
Rua Conde dc Porto
Alegre -

Rua Visconde do Rio
Branco

Avenida Napolitana.
Avenida Vienna
Avenida Berlim-
Avenida Veneza

A' transportar.

47
64
46
55

6
159
42
39
39

1
30

8

32
146

77
131
21
14
48
26

181
194
175
54

194
201
704
284

10
88

295

25
110

49
15
51
71

60
161
304

854
75
84
25

294
41
16

' 154
191
180
185

18
495

98
91

121¦ 6
90
16

u_. _, *
Q>_ ss

16.167
85

535
665
494
402
2118

1405
sJL• 98

197
199
181
56
197
205
781
297

I OlMcrvnçòcM

97
808

30
131

61
19
55
80

74
174
821

865
81
95
28
298
67
18

172
206
190
191
20
499
129
97
174

7
95
29

94 97
360 371

181 185

381 390
77 81
28 29
135 151
94 i.m

88,207
167

1.025
1.264
904
788
448

2.826
72
193
878
893
856
110
891
406

1.485
581
35
185
603

55
241

110
34
106
151

134
835
625

1.719
156
179
53
592
108
34

326
397
370
376
38
994
227
188
295
13
185
45

191
731

366

771
158
57
286
195

Inclusive 126
alumno», da E.
de Guerra o 23
praças da Carta
Gorai da Repu-
blica.

xy

28!8f6?^280'l 56.596

Continua

José Ignacio de Azevedo — Agu-
rde opportunidade.
João Baptista Lupes.-Ideni, idem.arde opportunidade
João Baptista L-Pt_. ..
João Francisco Ferreira— Inde-

"fe

abaixo, provenientes de fornecnnen-

ferido á vista das informações
Ladovico Micbelon. — Attendido

como pede, sendo o preço das ter-
ras de 1,2 réis por metro quadrado.

Lorenço Pedrossoni. — Aguarde
opportunidade.

Melchior Cezar da Silva- Atten-
dido como pede, sendo o preço das
terras de 1,2 réis por metro qua-
drado. „ „ T ,. -

Nicolau Rosso & C.-Indique ps
lotes que pretendem da povoaçao
Geringonça, sendo o preço das ter-
ras de 40 rs. por metro quadrado.

Salvador Antunes de Andrade —
Aguarde opportunidade.

Therencío Pereira da Silva. —

Sociedade de Mutto Soccorro do pl.0genitora (alta comedia); Rendi
municipio Julio de Castilhos.-A.''->->- "---•  n„^,.„„
vista das informações não ha o que
attender.

Do dr. secretario .
Archer, Luce & C" e Palmeiro _

Oliveira.—Attendidos como pedem.
Constança Cândida Soares e ou-

tro.-Expeça-se o titulo e de-se co-
pia da planta, pagos os emolumen-
tos devidos.

gi-
sombra da

que a

Navegacno do Alto-Urunuay n Ibicuhy
Vae muito adiantada nos estalei-

ros da firma Barbará Filhos a con-
strucção dos novos vapores Rio
Grande e Rio lbicuhy que a refe-
rida firma constróe cm cumprimen-
to ao seu contracto com a União
para a navegação dos rios Uruguay
e lbicuhy. _,/__> ,Por informações fidedig_M£.sabe-
mos que o Rio Gmnde se^pb me-
lhor vapor fluvial que o Estado vae
possuir. ' ;Suas principaes linhas sao:

Cumprimento . . 140 pés,»
Largura 30 pés
Pontal  6 pés
Calado  2 pés

e 8 pollegadas (88 cm.)
Suas machinas de triple expansão

dar-lhe-ão uma velocidade dc 15 mi;
lhas por hora o que lhe permittirá
fazer a viagem de Uruguayana a
São Borja em 8 horas, ou seja 1

hora menos do que possivelmente
empregará a estrada de ferro para
percorrer a diBtancia entre os dois
pontos citados. , .

Quanto ás suas accommodações,
segundo nos informaram, não so
pôde desejar nada melhor e mais
confortável: constarão as mesmas
do 24 espaçosos camarotes luxuosa-
mente appnrolhados e outros me-
nores, dando ao todo esplendidas
accommodações para 100 passageiros
de-.l» classe. ¦; ,_: . .

A 2a classe será também bnstan-
te confortável podendo accommo-
dar bom numero de ^passageiros.
-Dispõe ainda de um vasto e lu-

xuoso salão para refeições e um
desenvolvido convez para prome-
noir. ...

Toilettevpara senhoras e cavalhei-
ros, canalisação de agua para todas
as dependências, inBt-llação de ba-
nhos, illuminação eleetrica, etc., etc.
completarão as especiaes accommo-
dações de que dispõem este magm-
fico vapor.

Vê-se pois que a firma conçessio-
naria não tem poupado sacrifícios,
para bem servir, ao publico e aos
interesses geraes do paiz, tendo até
excedido neste ponto as suas obn-
gacões, pois o seu contracto com a
União estatue somente a construc-
Çào de doi_s pequenos vapores 

nde 
60

pés de cumprimento, cujo custo não
excedesse de 30 contos ^e réis cada
um, porém os srs. Barbará Filhos
encarando n questão superiormente
resolveram adquirir material naval
cujo custo será approx}madamente
de 300 contos de réis.

Consta-nos ninda que.a firma con-
neste momentocessionária cogita

da acquisição de terras nas margens
do Uruguay e lbicuhy, para a co-
lonisação, com o fim aliás judi-
cioso de movimentar seus vapores e
desenvolver a agricultura naquella
Z°ístò 

será um digno complemento
do que acima acabamos de descre-
ver, e, por tudo, bem se vê que os
nossos amigos da firma Barbará
bem merecem dos P^» g*!!?™
pela maneira correcta e altruistica
porque desempen:.»-! suas obriga-
ções, o que é um justo titulo de lou-

. or e ufania para aquelles commer-
eiantes.

„ A FEDERAÇÃO"
Aos srs. assignantes da

capital que não recebam
regularmente a folha, pe-
dimos o obséquio de darem
disso aviso á gerencia da
empresa.

movimento de vapores
O Venus está sendo esperado ama-

nhã ou depoisldolRio Grande trazen-
do o transbordo do Orf-ii, do.Rio e
escalas.regressando segunda ou tor-
ça-feira para ali.

_0 Orion deve ancorar hoje, no
Rio Grande, procedente do Rio e es:
calas, com destino aos portos plati-
nos.

—O Pyríneus fundeou, hontem, cm;
nosso porto. .—O Cahy regressou, hontem, para
o sul do Estado.

—O Mantiqueira é esperado por
todo este mez em nosso porto.

-O Júpiter deve ancorar,hoje, no
Rio Grande, procedente do Rosário
de Santa Fé.

—O Florianópolis levantou, ferro,
hoje, do'Rio com destino até ao Rio
Grande, voltando após a chegada do
Venus. ;..'¦'.,:. „.—O Rio dc Janeiro sairá do Rio a

9 do corrente, com destino a New-
York.

—O Ilapefuna regressará sabbado
para o Rio.. .

—O Itacolomy chegou, hoje, pro-
cedente de Pernambuco.

—O Itojubá é esperado amanhã ou
depois em nosso porto.

—O Itauba é esperado amanha, do

—O Áustria chegou, hontem, de
Buenos Aires.

—O Itapuca voltou, hontem, para o
Rio de Janeiro.

—O America voltará amanha, pa-
ra o sul do Estado. .

—O Campeiro regressara amanna,
para Pernambuco.

—O Maroim é esperado
do Rio.

Theatros e diversões
Colysèu Porto-Alegrense

Hoje haverá variada funcção.sen-
do cantadas cançonetas pela senhor
rita Gina Lordani e duetos por Ap-
piani e Rossi.

Companhia Infantil
Terá lugar a estréa, hoje, no S.

Pedro, da companhia infantil Lam-
bertini.

Cinematograpnos
Programmas para hoje:

Smart-salão
Hoje, variado programma.

Variedades
Pe Gouermeyer até outeiro

gantesco (natural);
snitora (alta com.-nv, *~ ..

çao de Verdura (histórica);. Did,
victima dn sua honradez (cômica.

Royal Cinema
Amor de um coxo (drama); Unia

visita a Pekim (natural); A filha do
velho guitarrero (drama); Um va-
lente pontapé no... (cômica).

Odeon
Para hoje, programma novo.

Recreio ideal
Esta casa de diversões reabrir-se-

á, hoje, á freqüência publica, com o
seguinte programma:

1—Quem é o assassino, fita cômica
interpetrada por Max Linder.

2-A dedicação na índia, drama
ao natural ttlm de suecesso.

3—Através os eólios da Nova /íe-
hvndia, natural colorido Pathé.

4-0 espoliador, ftlra d'art de
traordinario valor. .

6--Ó aeroplano de João Mexilhão
comien, ao natural.

VARIAS

ex-

Intendencia Municipal
Dia 31-Req erimentos despacha-

Ignacio Rodrigues da Costa, José
Macario dos Santos e José Moreira
da Silva.—A' directoria da fazenda
para fazer a averbação, em termos.

Augusto. Hecktenes, Gonçalo Hen-
riquo do Carvalho e Thomé Lsper.
-Como requerem, pagos os devidos
impostos. . , . .. •.

João Leopoldo Acheres, Maria
Pantaleão, Miguel farolzak, 

Prós-
pero Marraschiuo, João dos Santos,
Paulino Stringini, Antomo I .remi
de Mello e Leopoldina Gomes Ko-
lim.-Como requerem, pagos os de-
vidos impostos, e observadas as
disposições dos ns. 21 e 23 do art.
30 lio código sobre construcções.

João Tammaron, Marques Ac Mar-
quês, Orlando Gentil, Manoel Olym-
pio dos Santos, Rostano,Daniel &
&°OresteBraghirolli, Walter Pres-
ser, Octacilio Severo, Reinaldo Mai-
tin . de Vargas, Ernesto Neugebaucr,
Maximilia Maria Soares, Vasco, Ce-
_ mbra & Ç.-A* directoria da fa-

Tem sido, hoje, muito felicitado
pela promoção ao posto de tenente-
coronel por merecimento o nosso
amigo dr. Oscar Noronha, chefe do
corpo de saúde neste Estado.

A Fedetação junta a essas as suas
felicitações ao estimado medico.

Era 23 do mez findo assumiu o
exercício do cargo de juiz districtal
da sede do municipio de Garibaldi
o sr. João Ceatano de Mattos Mo-
raes.

Ao cidadão Carlos Emilio Haag,
director do Archivo Publico, foi
concedida licença de seis mezes,
cora ordenado, para tratamento da
saúde dc pessoa da familia onde
lhe convier.

O cidadão Olavo Kieling prestou,
a 28 de dezembro ultimo, compro-
misso o entrou no exercício do car-
go de escrivão do jury do munici-
pio de S. Sepé.

O dr. juiz de comarca da Encru-
zilhada communicou á presidência
do Estado que a 26 do mez findo
foi exonerado, a seu pedido, do car-
go de escrivão do 5» districto do
municipio que exercida interina-
mente, o cidadão João Propicio-Ri-
beiro, e na mesma data nomeado
para exercer vitaliciamente o refe-
rido cargo o cidadão José Borges
da Silva, que prestou o devido com-
promisso, devendo ser empossado
pelo juiz daquelle districto median-
te inventario do archivo, conformo
determinação legal.

Uma commissão de alumnos da
escola Mauá, instituição utilissima
da Associação dos Empregados no
Commercio, teve a gentileza de nos
convidar para assistirmos, hoje, a
entrega de prêmios daquella escola.

A Federação far-se-á representar.
São os seguintes os guardas-livros

que hoje receberão os respectivos
diplomas :

Juvenal líodrigues, Arno Trost,
César Lopes, Adniar Barreto, Carlos
Rodrigues, Antônio Antonello, Fe-
lippe Jeanselme da Silva Filho, Ma-
rio Godoy Ilha, Josó Manganolli,
José Luiz Natalicio, Luiz Moreira
d'Avila o Oldemar Carvalho.

Servirá de paranympho o dr. Os-
waldo Vergara" que, achando-se au-
sente, será representado pelo dr.
Evandro Ribeiro.

Por parte dos alumnos, será ora-
dor o sr. César Lopes.

Está na capital o nosso co-religio-
nnrio José Lucas Dias, advogado
residente em Passo Fundo. .,'

y

wnrtàVara os" devidos fins. Recebemos da Empresa,dé edições
Tiix ío-Eriiesto Braule & C.-Co- modernas, rua da, Qilltanda 114,Rio

devidos

amanhã.

mo requer, pagos os
P°João Carlos Seferin, Joanna Chris-
tina, João Bntarelli, Julia Neves
Rabello, H. dc Barros Figueiredo
Junfor, Francisco Corrêa, Felicio
Postieliony e Antônio Corrêa de
Mello Tavares.--A' directoria dafa-
zenda para os devidos fins.

Marques Coimbra, José Mendes
Ribeiro e José Bottona.-A* dire-
ctoria da fazenda para fazer a aver-
bacào, em termos.

Está sem andamento por faltar,
scllq, o requerimento de Alice jwí
riante Teixeira,

im-j-de Janeiro, os ségtaiutes fasciculos:
O retrato da princesa (Proezas de
Rafles); o n. 18 da serie A volta do
mundo .por dois garotos (O homem
nvisivef) e o n. 15 da serie Büffalo

ÍBill intitulado
fieis.

Agradoceinos.

Os companheiros

Visitou-nos, hontem, o nosso co-
religionario Alberto Povoas, da 2 ri-
buna, de Santa Maria.

De Cruz Alta regressou o nosso
amigo José Baptista, ajudante do
inspector agrícola neste Estado.

\4
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por tologrammn particular sabo-so
quo no Passo dos OurruchoB foi as-
DiiBBliiado polo bandido Viriato o
negociante Eduardo Santos. '

Faltam detalhes do crime.

ruueclonarlo daH obra publi-

O cidadão Monool Caruolro Pinto-
nomeado »» sunplonto do ulz distrl-
ciai do sédq do município da Ca-
choelru, prestou compromisso om 28
do ipí m$9- ,^Trr_^r___

O dr. Alzírôllnrlno, 2« promotor
publico desty comarca, enírov a l°
lo «orre»to no goso da \\WM% §•HO dias quo, para tratamento da
saudo, obteve do deierabarMaor
prcBidonto do Superior Tribunal.

Paro o ipupicipjo do PM«LP!">"
do foram féltai as sagulnteB no-
"Tf* 

supplentes do, Jota distrl-
ctnl do fi» districto, Maximiliano Ma-
noel dos Santos oJacobGohlonv,

20 c 8° supplonteB do do .6°,

usando da uttrlbulçilo m"ore 
o ort. ^.a<J OoDitlolçftoonoa

tormos do art. 17 da lei W, do 14
do novembro de 1906, «wWou de-
slgnnr o dia 2 do .março, próximo
par» ololo&o do 6 deputados A Aa-
SíomblóaCegiBlaava nas vjwaBOxU-
tentos na roprewntaçao dos }•, S°>
8o o 40 dlBtrletoo, oro *}•*,_**%.
nuneia dos dra. Amarlllo Marmos

a Vaseoncollos, Pelteíano Pireii do
Abrou Sodró Junior, Josó Antônio
do MorioB, Sebastião do Lacerda c
Joaquim Marlanno AIvob Costa.

Pol recolhido A Oasa de CorrecçRo
Sabino Augusto dos Santos, por
«rime do ferimentos.

Vindo dè Cruz Alta, está
pitai, acompanhado, do sua

VOH
CUH, .

Apda u corlroonlas, oa noivoa
vieram para osta capital, onda vao
raiidlr.

Florianópolis
ro Maohado
io horas. A
republicano
liglonniioB e
va munlfe*t»

§2
I'«'ll8jjtl'
Aqw ,

«1 I
Notlc

10, "doPàúla 
Barroso, Alfre-

Machado o SorianoArgomlro
do Rodrigues
Rijbuií0(liBtrlotal 

do 7o (reconduzido),
Marcolino Antônio do Oliveira;

iuiz, 1°. 2o e 8<* supplentes do 8°,
Alcides Garcia Pantoja, Augusto Pre-
derico Schoror,. José fertullano
Zauchl o Joio Waldellrio Simões,

O club Italiano nOanottlerl Duca,
dócil Abruzzi», desta capital, nos
comraunicou que, om sessão de elei-
cio realisada em 27 de dezembro
ultimo, fpi eleita a seguüite directo-
ria para servir durante \a corrente
anno do 1911; . „ i"'"(".'', -.:',

Presidente, Rajplwol GuMparl; yl-ce-presldente. fot\& Morettpj 1» se-
ciüfirio. Ciro AmabUo;2? dfio, Lu í
Pedrazzl; 1° thesqflreiro, Eugênio
Sirangelo; 2» dito, Attillo Barón;
director de regatas, Archimedes Fqr-
tini; director de natação, Miguel
Zambrano. '__, .. _ .

Directores, Romeu Trussardi, Jaao
Frulla, Nicolau Pftternostro, José
Barsi, Pedro Caliendo e Lorenço
Picardo. .. 

',-.
Commissão de contas, Alexandre

Piccini, Ernesto Pftolino e Jacob
Cccchin. , •_

Zeladores, Francisco Barra e Gç-
naro Bruno. J\

Por decreto de 81 <*e Janeiro foi
jubilada a professora em dispont-
bilidade d. Idalina Pereira MacleJ.

na ca-
„„ „_.. exma.

Manoel Vitorbo de Carvalno e Silva.

Consta que nao haverá este anno
matricula no Collegio Militar, oo
Rio, devido já tor esse OBtabolecl-
meito o numero de alumnosmav-
cado pelo orçamento e não preten-
dor o governo do modo algum, ad-
mlttlr alumnoB extranumerarioa.

A Escola do HW^r&#™ "£
cessidade de enviar um abrigo mo-
tereolpglco para Mussum.

Pacou de frete IOOíQOO,
Daoul para Caxias, na estrada de

D' „A FEOBRAÇAO"
Rio, 2.

Seta publicada próxima-
mento om Vionna uma do-
claração formal da morte
do capitão Joharm Orth, ar-
chiduque austríaco, cujo pa-
íadeiro ha muitos annos é
ignorado.

Noticiam de Lisboa quo,

.e-Somulor Pinhal-
uia deste porto Aa

o emlnento chefe
beu dos aeiiB oo-ro-
niradorea oxpraoal-

SECÇÃO UVRB

Superior
nhft, o capim
zob ; dia ao
geral, o ama
o lo regimen
rondai o So]
ção oas ordi
ra ob olttolai

—Pol noi
para o lo bai
tenonte Alfi
tulç&o do
Praga.-Por tltul
mo foi nomi
companhia
taria o tonou
bó Maria Vil

militares
Wltttr'dia, A praça, uma

Emílio A. do Mono-
..rtel do conimando
nao AfTonso Uocha;
durA o ofllclal para
Mo darA a guurnl-
noas; uniformes pa-

j. 5 e praças n. 0.
do aludanfo interino
lh&ò do infantaria o
o Weber om substl-

Emeronciano Luiz

de 81 de janeiro ulti-
So capitão para a 4»
•lobatalhão do Infan-

do mesmo corpo Jo-
ína. . .

NI* ba aaudo Msslvel seat
ato, em cada «Manga de hU-

Paiftttu le RaMwt Uoraeh.

i Caixa to tarinh Picos
VÃRÍÜS-PHLEBITE

OBltalrdoVirBtale«!rdijh\Mr||rB-
dloolmant» at vnri xet quínflo ikwnlN,

torna-eirinélfcriilvM.JProvln»mm["_?'_[
vanüoin.. Cur. tamb«m a PbUbl^ (In-

Pie«ioiMNifMi, to, f. O U aortilwwiBWi rw*

Daqui para'
Brro, o abrige .
Quedifferençau

forro," o. abrigo paatan$000.

O Club Benellconte Í9 de í everem,
desta capita],; nôa «omw0S'0v0^dlu°
foi eleita e Ompoinada a nova dire
ctoria? gentllezíTque agradecemos
ffli honroaoa termoB em que foi

A directoria é a seguinte :
PrcBidente, DemoriTlmberto ; v -

ce, Cândido O- Maximiliano da Sil-
va'; aawt^JD^ágtoJgg

André
Antônio S.

|fe
í"*' ) '¦"

¦__

py.1
;m

Chaves; thesoureiro, João
co Monezes ; conselho, fiscal
Cauduro, Luiz Moroní, Ant
Maciel; Alberto Casemiro, o Lula
Cauduro ; supplentes, Antomo au
gusto Antunes, Vicente Pimponl o
Oscar Pereira Maciel.

com ooncurrencia, foram rea-
lisadas, hontem, missas por
alma do rei d. Carlos epriu-
cipe d. Luiz Philippe.

As sepulturas doa assassinos
do- príncipe q dp jtskpttfy
cobertas de flores.

Rio Grande, 2—0 sena-
dor Pinheiro Machado terá
aqui festiva recepção.

Iáo ao encontro do Orion
oito rebocadores com ami-

até á barra

UMía \twm
Volume 3$000

Jules Prôvloux-au prosbytóre.
Gootbe-f|iUB oomplet-traduotlon

HenrlBlaze. - ,. _. . v,Alldor Delaant-Paul de Salnt Vi-
CÍSulMle4teÍ#íVioter-rUomm^ et

Paíl deSaintVIctor-Victor Hugo.
Paul da Salnt Victor-barbares et
aEmile 

Zola—vórltó—fecondité —

Emlle Zola-les personnages des
rougon maçquart.

Kudyart Kipllng-lettros de mar-

Hospedaram-se, hoje, nos hotéis,
as seguintes pessoas: ...

«Hotel Familiar» - Dr. Antomo
Casagrande, Henrique Arnt e Ar-
thurNery de Souza e familia.

«Hotel Becker» — Oswaldo Ca mi'
nha e Alcides Corrêa..
. «Grande Hotel» hi. Rivarol Padllha
c Álvaro Araújo.

Conforme ficou resolvido, na con-
ferencia havida entre o ministro da
fazenda o o inspector da alfândega,
a taxa do um real por tybgramma
de mercadoria importada, destinada
á conservação das obras do porto
desta capital, e que tem sido ate
agora paga pelos importadores, vae,
ser cobrada, de lo de fevereiro em,
deante, ás companhias de navega-
ção transatlântica.

Gil Lobo, gatuno de profissão, de-
nois aue o seu notável companhei-
?o Januário Joaquim de Freitaaco-
mecou a lhe fazer concorrência na
arte, tornou-se feroz, mesmo.

Hontem, ás 5 horas, ímpellldo pe
lo ogeriza que vota a Januário, re-
solveu proíihir-lhe a cacete o tra-
baphará 

esse0ffim°foi esperal-o árua.
Sant-Anna8,6 armado- de um nodoso talheres.
galho de laranjeira, atacando-lhe orador official
esmoendo-lhe os ossos. _„,,_,_] , .

Coro o barulho acud u a patnüha F ça pinto, redactor
> ^nrin mieconduziu o temível | * *»"V

Intransigente.

gos e musicas,
do Estado.

O dr. Trajano Lopes está
interessado no melhor brilho
das festas, nomeando para
isso varias commissões.

A' noite, no hotel Pariz,
haverá um banquete de cem ner 

^
corde.

sr,
do

qMkurice Maeterllnck - le trésor
des humbles.

Paul Bourg-cruelle enigmo.
Th. Carlyle—les hóros. ,, 

*'"

Frédóric Nietzsche - considera-
tions inactuelles.

J. Mlchelet-Plnsecte.
J. Michelet-1'oiseau.
J. Michelet-la mer.
Emlle Gnutler — 1'année sclentitt-

aue et Industrielle,
G. Schefer et H.

AUrofornlnadeaitfoalaei
oTitttei

NOVAS OÜBAS
KcecbemoB.malB a aogulntocaMa

com que multo nos ponTiorou o dis

^lílm'WriGitfonl - Tom ejta
Dor fim pedir a v. queira acceitar
mouB sinceros ngradTeclmontoB polo
resultado qua obt ve om meus sot-
frlmentoB da bòxlga corai o -ampw-

go daOraforatíaa-preparado de aua
Tnyoncão. ,

Soffrendo, a muitos annos, do uma
ovatlta o submettído aoB tratamon-
tos indicados por distinotoB medi
cos o cirurgiões, não obstante mouB
soffrimentos, eram terriveis.

Pois bem: por minha própria dc-
liberação passei a fazer ubo do bou
nronarado ÜMfomlaa o o resultado
íolodeooai|lata,o«a ao terceiro

Imagino V. o meu prazer em lhe
dar os meus parabéns, ç por minha
vez receber os seus, polo resultado
por mim colhido, com ? usoi desse
tào efficaz preparado, o, S. Domin-
cos, praia do Grngoatá, n. 1,17"°
fevereiro do 1905-(Assignado) José
MOUTINHO DOS RKI8.»

A üroformiaa traz atravessado iio
rotulo o nome de - FRANCISCO
GIFFONE e encontra-se A venda
nas pharmacias e drogarias.

Sn', íieciontstiia

Km conformidade do disposto no » 4« do art. 38 '»ob iwbbob Esta-
tutos curaDrlino8 o dovor do nprosontur-vos o relatório do ostado, movi-
SoHpomçOoB dosUi «Caixa» rolatlvOB ao anno do 1910, Isto 6, ao
h 8o aua «latmEla?qM voin do io do Janeiro do 1900, data do aualu-
stallação ou inicio das operações.

Peuoil

Continuam a aorvlr no esoriptorlo, pola eonllança da DlreptorlIa,^os
8nr«. João Augusto Ahrondfl, gerente; Xrnaldo Braga, guarda-livros;
OBcar Coollo do Castro, 1» oscrlptururlo o João Manoel de Souza,.conti-
nuo Tendo om 10 do Novembro, ultimo, se exonerado do 2o wlptarar
rio o Snr. Àrllndo do Almeida Nunes, que foi nomeado I«ra nm oaiwo
publlcoVadmlttimoB ob Snrs. Eugênio Gomes Outolro eArlhurMartlna He
Menezes para exercerem os logares do 9»i escr pturarlOB, ropartldos pe-
losdolB ob vencimentos quo percebia o que delxAra o cargo,-nfto ha-
rondS MBlmrauKmento 3o dcímeza com o pessoal, vorba essa quo tom
sido do Re. lsSlwOOO por moz desdo lo do Janeiro do lúio.

yy

OpertQÕei

No anno do 1910 subiram as operações desta «paixa» u, lí«... . . .
1.180:776*780, sendo Rs. 577:9945750 no lo seraostroe Rs. 652:781*980 no 2».
No anno do 1909 attingiram ellas a Rs. 1.053:819*400. Mdis om 1910, Rs.
76:057$830 '¦

Lnoro bruto
lindo aceusou um lu-

lostro de «b, . • •
tendo sido dc Rs.

Françols—recet!

CORPORAÇÕES

O balanço do lo semestre do anno próximo lindo aceusou uu
cro, sujeito ds deBpozos, de Rs. 48:527$050 o o do fsemostro 

de Ba,
54:9778500, ou sejam lia. 108:504$650 no anno relatado, tendo Bido dc
81:089$960 no do 1909.

Despesas

Esta conta, como ó natural, excedeu oin 1910 d do 1909, poU foi de
Rs. 21:491$460; contra Rs. 16:662$590em 1909, correspondendo lte. «'045*820
i„ «V «nmnStra o Ks 10-445*640 ao 2<>. Concorreram para esse augmento
oVagãSo de l^noroí^Tadvogndos e de despezas judiciarias para
liquidações do contas do devedores remissos.

Dividendos

DistribuimoB no anno do 1909 Rs. 60:800*000 e no de^WlORB. ... .

50:900$MOnscndò neste Ultimo de ItB. 26:900*000 uo, 1« fieumtee o do Rs.

30:000ig000 no 2o, na razão de 11 o/„ o 12 »/o rcspectlvamento.

Fundo de reserva

Esta conta, que em 31 de Dezembro de 1909 ora de Rs. 89i95_5$330,
subiu, em egual data do .1910, a Rs, 51:696*050, çqm o «™rconcurso de Rs.

Sobe, assim, esta con-

Empreza de Fibras Rio-Qrandense
2» convocação

. _,_ São convocados ob sócios da Em-
tes de cuizlne pratique. preza de Fibras Rio-Grandense, para

douard Schuró - Richard Wag- ^assembléa geral a realisar-se no
dia 10 do corrente, As 8 horas da tar-

Baissiere—le tueur a rial

de ronda que conduziu .
.Lobo para pio posto, donde foire-
\ Aettido, hoje, ao coronel João Leite, 

j
O ministro do interior fard breve-

mente a reforma da Saude.Publica,
não só da capital federal como tan -

de todos os portos Vazilei-

le

Parece que não erraremos, diz o
Jornal do Commercio, do Rio, dizen- «»»».«.---------. v,^^,.
do que o chefe da projecta agencia da com o dr. Rivadavia Corrêa
da Caixa de Conversão em Londres
não terá de fazer longa viagem
f.ara assumir esse cargo.

bem
r°Essa 

reforma pretende economi-
sar cerca de 80:000$ no orçamento
do corrente anno, sem, comtudo,

director da saude publica, teve sobre ^ desyphÜIS temaria mu-
esse assumpto demorada conferen

O vapor está sendo espe-
rado ás 4 horas da tarde.

Tupaceretan, 2-0 dr.
Vaz Ferreira, pela primeira
vez aqui, applieou

Salvwrson, 606,
hontem

em um do-

Foi mandado admittir como alum-
no^tuiton^rÂSe,JPeryde do perdido, e está

O paciente era considera'

Alfrcd Capus—Robinson.
Baronne d'Orchamps.
Colette Willy-la vagabonde.
Henri Levedan—inconsolables.
Georges Beaume—Ia femme et

"Gustavo 
Flaubert-la tentatlon de

Saint Antoine. •-,,», t„„
A Daudet-les femmes d'artlstes.
D*. Lesieur-le drolt a Ia force.
A. Hermant—Daniel.
A. Hermant—le pnmicr pas

1' venda na
Livraria Universal

DE
Carlos Echenique

Rua dos Andradas n. 445 — Porto
Alegre

do, na sede social A rua dos Andradas
n. 447 (por cima do Cinema Odeon),
nesta capital, aflm de conhecerem
do relatório e balanço da sociedade,
bem como para a eleição de reno-
vação do conselho fiscal, nos ter-
mos do art. 30 dos estatutos.

Sendo esta a segunda convocação,
a assembléa deliberara com qual-
auer numero de sócios conforme ae-
termina o art. 34 dos estatutos,

Porto Alegre, 2 de fevereiro de
1911LVL A directoria.

51287*800 do lo semestre e do Rs. 6:502*920 de 1910,
ta, a mais de 10 o/0 do capital social.

Transferencia de acções

3% fca ímmJm&Xmisrs: asrusüitó-
de maior ágio.

Conclusão _ .... ' gra. accionutas

Com este ligeiro relatório e com o parecer Junto, cio^onsejho Fui-
cal, cremos ter sufltcieutemente vos erientado do estado gmal do insu
tutô de credito que ha um lustro vimos mantendo e quo tao^aprecmvew

9 fev.

Castilhos, em
Oliveira.Ha dias, o nosso collega Correio

do Povo fez uma reclamação sobre
leite adulterado, que apresentava a
côr vermelha. ^.síi;^

Procurando, então, averiguado1
que se passava, soubemos que
esso leite fora fornecido pelos srs.
Florindo Martins, Irmãos & C. ao'
restaurante do sr. João Cardoso
Pereira, no Caminho Novo.

Este ultimo revendeu o leite a
um freguez, que o ferveu em uma 
panella enferrujada, a qual deu a portar a matéria prima para
coloração avermelhada ao liquido, "g^^ro vae estudar o assum

Vai ser dissolvida a companhia
de tàegrapbia junto á 1* brigada
estratégica, no Rio.

Esteve em conferência com 0 mi-
nistro da agricultura o sr. Miguel
Ssboa, que pretende fundar no Es-
tado dó Pará uma grande fabrica
de produetos de borracha.

O sr. Lisboa pediu a s. ex. uma
subvenção de quinze contos para
auxiliar a construcção w • uma es-
trada de ferro, destinada a trans-

sua

A referida pessoa enviou o.leite a
uma pliarmacia para cxaminal-o, e
esta o mandou ao Correio do Povo.

Em vista dessa noticia os srs. Fio-
rindo Martins, Irmão & C, dirigiram

requerimento ao chefe de secr" ' 
que

pto.

coronel l19Julio

Carnaval
Esmeralda

No saião nobre do Club Caixei-
ral, realisou-se, hontem, a. noite, a
annunciada reunião das directoras
da Esmeialda. , .

Revestiu-se ella do realce e bri-
lhantismo doa annos anteriores.

O alegre Zé-Pei-eira. ali tambem
esteve, presente, sendo recebido pe-
Ias directoras entre expansões de
ale/S^9*ii0j.a8 

da noite os clarins de-
ramsignal.de sentido, annunciando
a entrada no edifício da senhorita
Elytía de Mello, rainha da üsme-

A soberana recebeu bella mani-
festação dos assistentes á reunião,
ouvindo a marcha batida.

Após, as directoras cerçaram-n a,
'-vandó-a depois ao salão nobro,

um
ção de hygiene do municipio,
deu o seguinte despacho:

«A secção de analyses da inten-
dencia municipal declara que ate a
presente data as pesquizas de alte-
rações e fis.çalisações feitas no leite
exposto á venda pelo sr. Flormdo
Martins, Irmãos & C, nada revela-
ram de anormal neste produeto
allmenticio-Porto Alegre,. 1» de fe-
vereiro de 1911-0 chefe, dr.-^i-
nardo Vãho.»

Poç outro lado a meama firma
apresentou o seguinte attestado:

« Nós abaixo assignados decla-
ramos que ò nosso fornecedor de
leite os srs. Florindo Martins, Ir- „„ —«.--
mão & C, sempre nps serviu bem Ç onde a rainha novamente
nunca tivemos oceasião a reclama- outras homenagens
ções. Sobre a qualidade deste ge- • -
nero alimentício ató a presente data.
—Porto Alegre, 31 de janeiro ae
1911.» Assignados. Santo Felippozi
& C, Caminho Novo; Salvador Duar-
te Lemos, rua Pinto Bandeira; Otty-
lia Braga Barret<), rua Pinto Ban-
deira João Cardoao & C, Caminho
Novo: Silverío Barcellos, rua 7 d<?
Abril; Bernardo Dajplan, rua, Dr.
Flores; Gemiando Reodert, Várzea;
JoáQ Cardoso. Pereira,, Caminho No-
vo;' Pastro Maria, rua «aribaldij
Josó Sartori, Caminho Novo-_ Ale-

, xandre SftUtfl, ¦ ruft BeBiamiq. Cçns-
tant.».

Entre o^ assignantes está o ar.
João Cardoso Pereira, que reven-
deu o leite.

bem.
Sentiu poucas dores.
A febre baixou. *

Cruz Alta, 2-0 dr. juiz
ide comarca, por sentença de
hontem, absolveu
intendente Firmino Paula Fi-
lho, o major delegado de

policia e Juvenal Machado,

pelo erime proveniente do
conflicto de 18 de outubro,
condemnando os quatro sol-
dados de artilharia aggresso-
res daquellas auctoridades a
tres mezes de prisão cellular,
custas e satisfação do dam-
no causado.

A sentença, que é longa
e fundamentada, será publi-
cada no Cruz Alta. ' /"

O intendente e o delegado
têm sido muito felicitados.

A qualificação deu o se-

guinte resultado ató agora:

Declaração
Os abaixo-assignados avisam aos

seus operarioa que, no dia b üo cor-
rente (aeBun%feir%)-abrir-se-ão as
suas obfts ^ra;os que quizerem
trabalhar sob o horário estipulado
pela Federação Operaria e a união
dos Constructores, em 1906. ,

Porto Alegre, 2 de fevereiro do

Companhia Telephonica Rio-Gran
dense . .

São convidados os srs, accionistas
a reunirem-se em assembléa geral
ordinária, no escriptorio da compa-
nhia, á rua Marechal Floriano n. 77,
sabbado, 18 de fevereiro, á 1 hora
da tarde, aflm de tomarem conheci-
mento do relatório da directoria,
referente ao anno del910,.e.de ele-
eerem os supplentes dos directores,
os membros do conselho fiscal e seus
SU:Porto 

Alegre, 1° de fevereiro de
1911 A DIREOTOBIA.
s. n—17 fèv. ;

s^viços^emprested^á-dasse"social donde «^nom»on^B
demais, e com vantagens relativas para nós outros. Todavia, si mais
°xigirna^

Conselho Fiscal e deverá tambem ser fei ta a eleição.de dois auPPWg.
da Directoria, para preenchimento de logares vagos, pelo qu^sol^

rútiimoa a vossa Dresenca em numero bastante para fttncçionai ""»?»'"
extrao?dUriamePnte a Xssembléa, tanto mais quanto ««ão submettidos
á discussão assumptos que não podem ser resolvidos ern Assembléa ur
dinaria.

Porto Alegre, 17 de Janeiro de 1911.

Luiz da Silveira. Nones
João Pedro do Rosário
Pedro Coelho de Sodza

Weiss, Francisco Tomatis,
Manoel Alves de Menezes, .Victono
Ferlini, Pedro Tomatis, João Catta-
ni, Alexandre Cavedim, Adolpho
Ficks, João Baade, Roberto Ronco-
li. Germano Brande, José Mene-
ehetti.-Fernando M. Castilho, Paulo
Paíjanini, Francisco Andnghetto,
Óaltano Perrone, José CoiTÔa Evan-
gelista, Josó Tellini, Pedro Bonotto,
Dionysio Cavedini, João B. Mura-
tori, Bernardo Serrano, Arthur Fen-
selau, Germano Menchen, Hilde-
brando Oliveira, João Bpnenti, J±en-
rique Mergel, Gastaldi Valiera, An-
tonio Rossi, Hermenegildo Dam
Santini PaUsaroni.

INDICAÇÕES

Associação dos Empregados no
Commercio

E' convocada a assembléa delibe-
rativa para a sessão ordinária que
se realizará no dia 2 de fevereiro
próximo, ás 8 horas da noite, para
posse do conselho administrativo e
commissão arbitrai. . .-. •

Porto Alegre, 30 de janeiro de 1911.
O 1° secretario,

Victor Pinto Vieira
3-8

Parecer do Conselho Fiscal da Caixa doe fnnccionarios
Srs. accionistas

Em obediência aos nossos estatutos «^W".^^^^^
balanço e contas desta «Caixa», reativos ao anno de 1910,'l^_W_\Lque
com clareza e na devida ordem, ^^^^-^^i^^^sejam approvadas as contas e actosi praticados ^ígWB^ífflffi^Wa-
ao mesmo tempo propomos qtto se lhe con^gne cui acta m*9B ae *01+
vor pelo zeleTe dedicação com que desempenhou o seu mandato.

Porto Alegre, 24 de Janeiro de 1911.

Pompilio Ferreira
JoAo B. de Sampaio
Murillo Castilho de Aludqueuque

„Mataalidade"
São convidados os srs. accionistas

Companhia „*

Balanço em 30 de Junho de 1910
AOTIVO

Obrigações a Receber...
Notas Promissórias.para a sessáo de assembléa geral

extraordinária, a effectuar-se no dia Hypothecas.• ¦- ás 6 horas'™ ri-

de

UMAánia Os drs. Joaquim
AttVOCaCla A. Ribeiro e Car
los Lisbôá Ribeiro mudaram seu
escriptorio de advocacia para a rua
General Câmara n. 23, sobrado (Pa-
acete Chaves). . 2*ord.

Em outro logar publicamos uma
dçcMaçjp firmada por 31 çQnstru-
ctores, avisando aos seus operários
que na próxima segunda-Ieira abrir-
eie-ão as suas obras para os que
quizereto trabaJ^ar pejio horário
çstipolaÀí e» 190!5, lato é, 9 horas
de servicA  .'

• Foi pronunciado pelo dr» Anto^
mno Maobado, juifs de comarca do
termo de Taquary, Antônio Rodri-
gues de Freitas, como incurso naç
penaa do art 804 § uhíco do codi-
go penal da Republica.

de Moraes,-; feio coronel- Álvaro
sub-chefe de policia da 1« região,
foi nomeado o cidadão José Alvea
de Souza Netto para o cargo d«s
sub-delegado de èo^cia do, 2». dis-
ttiQto da Conwçao, do Arroio, em
substituição ao tenente Jacob.Ko-
Ém, exonerado a pedido. --r

A ^ola"'dc Engenharia offere-
oerá um grande banquete, seguido
de recepção, ao eminente senador
Pinheiro Machado.

Está na capital o nosso amigo
coronel João Fonseca. . -

As vagas de auditores de guerra
para completar o respectivo qua-,
dro serão preenchidas por ordem.
de antigüidade, dos QSrauditorcs au-
xiliares, sem as provas de concur-
so.

TJma «oii^&dançante, encantadora-
mente animada pela» senhoritas esr
¦metáldiiieub Analisou em seguida á
solecta reunião, que terminou altas
horas da noite, ¦

"¦ — Ná mesma reuni*) esteve em
actividade, recebendo as syropathias
de todo», a commissão directora üo
baile burlesco, quea Esmeralda rea-
lisará no dia 18 do corrente,

A commissão viu o» seus esfor-
cos cobertos de todo êxito, prenunr
cio do brilho que aguarda a nova
festa da,-SfowiMttWílk ., .'¦-.. .

Ficou assim constituída a referi-
da commissão para a organisação
do baile: ,¦ .¦ „. . 

'_
Carlos Peixoto, Açthur Pinto do

Souza Neves ePercio Piegas.
Venesianos

Este? populares foliões, attenden-
do a gentil convite, visitaram, bqn-
tem, a residência do sr. Joaquim
Guedes Pinto, em cujo lar festeja-
va-se o anniversario natalicio de
nm filho. ¦ „,

A familia Guedes Pinto acolheu
cavalheirescamente os sympathicos
Veneekmos.

Registro social
Fazem annõs, amanhã :. A exma.

sra. d. Emilia Fróes de Freitas-
vitj.va do sr- Annibal de Fretas Fi-
lho; á exhw- sra- d Ifonpeja J?eo-
linda do C. SaeceJ-, esposa do sr;
Eenriqde Saege?, esoripturario da
intentóncia múuicinai; o menino us-
car, flího do sr. Godofredo teixeaca
Guimarães, qscripturarlo da mesa
de rondas; o sr. José Gonçalves Cor-
rea Netto, negociante; o sr. J. Aloys
Friederichs, industrial teta desta pra-
ça; o joven Manoel Garrido, empre-
aijdo no commercio^o se Udefonso
Tqsçano, fazendoiríU-iio Rosário.

Republicanos
Federalistas
Democratas ...„..,

8B
V2

tos pharmaceuticos deatalomate
informa quem proporciona um van-
taioso negocio a um pharmacoutico
diplomado que apresento sufficien-
tes. provas do preparo, pratica com-
mercial e reconhecida probidade.

4 de fevereiro próximo. ,
da tarde, á rua Marechal Floriano
Peixoto n. 216, aflm de tratar-se da
reducção do capital social. ;

Porto Alegre, 28 de janeiro
1911

A DIREOTORIA.
7-4

Companhia Força e Lnz Porto
Alegrense

Acham-se no escriptorio desta
empresa á disposição dos srs. accio
nistas, para serem examinados, «¦
documentos de que trata o art.
do decreto n. 424 de 4 de julho
1891 '"

Po'rto Alegre, 14 de janeiro do
1911 A directoria.

2&". e"5»». 6-6

Diversos Devedores
Letras a Receber
Caixa
Banco da Província
Banco do Commercio
Cauções
Moveis o Utensílios
Accionistas Retardatarios.

PASSIVO

os
147
de

Capital
Fundo de Reserva
Nono Dividendo •»
Dividendos não Reclamados.
Tituios Caucionados

383:530*000
124:424Sú40

34:D68$850
9:462*020
3:262*500

893*310
16:5018500

87*900
17:500*000

1:376*500
80*000

500:000*000
45:193$130
26:900*000

2:093*990
17:50Ó$000

5!)l:687$12Õ

João Adgüsto Ahrends, gerente
Arnaldo Braga, guarda-livros

ET esperado, segunda-feira,
o dr. Nabuco de Gouveia em
visita ao general Firmino
Paula.

Hoje haverá .eleição.-pro;.
via T^&CetúroRepMkana para
approvação da candidatura;
do dr. Fonseca Hermes, á de-

putação federal por este cir-
culo..

Telegrammas officiaes
Ó dr. Presidente do Eatado rece-

beu os seguintes: .'.""'¦
«Santollmaro, 30-Congratulo-me

v. ex. inicio carrrelra vapores Com-
panhia Fluvial esta localidade. Agra-
deço, penhorado, em nome munici
pio, a intervenção

Asmolestiasdabexi«a
E a Uroformina de Giffoni

Nas moléstias infecciosas da be-
xiaa, da urethra, dos rins e dos in-
Sob, a UROFORMINA de Giflo-
ni tem produzido ob mais surpre-
hendentea;reBultado8.

Milhares de pessoas tem encon-
toXjift-BEMiEORMTliA.de Gi«onl
» cura raSfcal destas moléstias em
estado chroniQO.'^ .

A' venda nas boas drogarias ^e
pharmaefeis " a

avisos MABiraos

de

Na Lagoa Vcrmcllia,. ..consorfcia-
ram-se, a 1, do passado, o- ar. Çapl-
tulino Pacheçe e.4 senhorita Ama-
lia Subtil. ..t ..v ,.;--_

A 3, na mesma lofcídidade, _ teve
lucar o consórcio da sr. Jotó Jacob
Natal com a seuh.0J.ita Maria I,uiza
jjoojeii,

Realisou-se, hontem, ua bocea da
serra do município de S. Francisco
dc Paula, o consórcio do sr. Oswal-

v. ex. junto
£o"govèrno federal no sentido da
não ser extineta a. osUçao ^Jia-
ção feiirea aqui. Saudações- Mer-
cio Perwra,. Intendente., ¦_

Acompanhado commissão execu-
tiva partido e autoridades fui a
bordo do Qm» abraçar o preclaro
brazileiro, ao qual me ligam anti-
aos laços sincera amizade e solida-
fledade politica, visto pequena de-
mora neste porto não pijsnuttir seu
desembarque. Felicito esse fg*™**
e prospero ÍIçtado.Bolar yiBlta seu
glorioso fllho,.. ..Cordiaeí saudações.
-Vidal Ramos, governador.

EstTclla, 10-Commissão executi-
va infrascripta, hoje em primeira
reunião, tem feliz ensejo s^dar
venerando presidente, A.çjnj»acau-
sa republicana deve J^eSmaveis
serviços. Saudações^Bapdtosas -
Pontes Filho, Albej*>TÇttBChél, Adol-
pho Ribeiro, Germa^c>-iGoellner,,
Hanschild Filho, Mim. .Miranda
Fernando Erdmonn, Scherer.»

O Dia, orgam do partido republi-
cano catharinense, deu edição espe-
ciai com retrato.

a mii«i«uo ?«*•*_,, .
AMERICA

Uluminado & luz electrica o com
excellentes accommodações para
passageiros de 1* e 8» clasaes, se-
guirá para .

RteOrasde
Mxta-ftira, 3 de- fevereiro, ao meio
dia.

Recebe passageiros, cargas, en-
commendaa e valores para os por
tos acima. . _ ^

Para mais informações com os
agentes . ___

C. Torres & C,
Boa Tolnattrlos 4» Pátria n. M
Pmmiosi 4e 1" classe aHOOO.

N, b.-= @f-f£pGi não reCftTfe cargas
no diíl ÍR partida. ., V^__^

Companhia Fiação e Tecidos Por-
to Alegrense

No escriptorio desta empresa, a
rua dos Andradas n. 347, acham-se
a disposição dos srs. accionistas os
documentos a que se refere o art.
147 do decreto n. 434, de 4 dejulho
de 1891. _, . . , .n11

Porto Alegre, 26 de janeiro de 1911.
O director-gerente,

,,.. -- ,- ¦•• F.Netto.
2o" e 5a' 8—3

Companhia Força e Lnz Porto
Alegrense

ASSEMBLÉA GEftAL ORDINÁRIA
Sào 1 convidados os srs. acçioms-

tas a reunirem-se em assembléa ge-
ral ordinária no dialõ de fevereiro
futuro & uma hora da tarde, no sa-
lão do Club Militar de Officiaes da
Guarda Nacional, á rua 7 dè Setem-
bro n. 101, afim de deliberarem so-
bre o relatório e as contas da admi-
nistração, referentes ao anno social
findo, e, outrosim, elegerem os sup-
plentes da directoria, os membros
do conselho fiscal e seus supplen-
toa

Porto Alegre, 31 de janeiro de 1911.
A DIREOTORIA

s. n.—ató 14 fev.

Balanço em 31 de Dezembro de 1910
AOTIVO

Obrigações a Receber..
Nota Promissória
Caixa -.
Banco da Província
Banco dò Commercio.
Hypotheca
Diversos Devedores
Moveis e Utensílios
Cauções
Despesas judiciaes

PASSIVO

Capital
Fundo de Reserva,
Décimo Dividendo
Dividendos não Reclamados
Tituios Caucionados

413i782|000
120:272»820

691*080
1:Ó99$000

152*700
33:82l|9õ0
13:0ÕÍf?00

1:3761500
17:500|000

406$640
602:061^390

500:000$000
51:6968050
30:000|000

2:8G5$340
_17:5OO$0O0

602:06lj390
mrjÇarmm1mr&*Si~m

João Augusto Ahrends, (Jèrente.
Arnaldo Braga, Guarda-Livros.

Lloyd brazileiro
sociedade iionnu

^ paquetePyrliieos
regressar*depois de Indispensável
demora, recebendo cargas para os
porto, abateo _%__*_*£__ Blo 4.PBlotas, Rio Grailíe, Swtes,
JandroTriolorli, Brida. MA ^-
ntmbuco, Natal, Parihyb», Cettf,
ranhão, Pará e Mantas.

Ha

CoBipanhia Hydraulioa Perto-
Alefrense

No esériptorio da Companhia a
rua Du<iue dé Caxias n. 204 de 1
ás 8 horas da tarde do dia 14 em
diante paga-se o dividendo de 4.000
réia por acçâo corruspondente ao
2° semestre do anno findo.'

Porto Alegre, 12 de Janeiro de
1911.

A Directoria
s. n. 10—10

ANNUNCI0S

Companhia de Segaros Marítimos
e Terrestres

Phenix de Porto Alegre
A directoria desta companhia faz

sciente aos seus accionistas que es-
tão em seu escriptorio, á sua dispo-
sição, copia dos balanços, relação
de accionistas e de transferencias
de acções nõ anno findo

Ao conMcrcio
Wallau & Herrmann participam

que nesta data dissolveram a socie-
dade que tiveram para o fabrico de
flores artificiacs, retirando-se|a so-
cia Helena Herrmann Koteemper

lt

"aga 
e satisfeita do seu eaçital e

iücros e continuando a- sócia Au-
gusta Wallau sob sua firma indivi-e continuando a- sócia

t sob sua
mesmo ramo de nego

de
dual com o
cio.

Porto Alegre, 19 de janeiro
1911

A difectoiia.
s. n.-3-3

Wallau & Herrmann.

Nenrasfoenra -
DrtU«tâe,fraqBeBa geral, cirfam-se

com Elixir de kola, quina e
gjycerina de Giffoni

Em todas as

cacau

boas pharmacias e
drogarias.

Blenorrhagias
Ckmerrhéas

A UROFORMINA GIFFONI cura
em poucos dia* as Gonçrrhéas chro-
nicas ou recentes, quasi sempre sem
°I«/oVtórordlcarno
to mais recente o o mais efitoaü no
tratamento de todas as affecções da
urethra e da bexiga-

FONI não ataca absolutamente o
estômago como todas as mais . pre-
parações empregadas até hoje.,

4. Vendd nas Tioas pharm»cias e
drogarias. A_3

JJçiwiriiewiatioas
setaticas lombares, curam-se com
fripçõès de àPOHi (cont)-a dOr) de
aifteni. ..

Em todas as boas pharmacias o
drogarias.
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Intendencia do Urugaiyana
CONOUUHKSOIA l'AUA KXKUUÇAO 00

IWOJKOTO HK A1IABTB0IMKSTO K
PIHTKIHUIOAO 1>B AOUA 1'OTAVBI,.

A Intondoncln Municipal do Uru-

Sunynnn, 
n contar da presonto

uta o com o prnsso do tros mo-
zoa, declara aborta a concurron-
eln pura aprosontucâo do propôs-
ias A construcção dns obras do
sorvlço do abastocimonto o (listrl-
buiçtto do ugua potável, dentro
dob limites urbano» desta chiado,
sob na seguintes condições:

As obras Bor&o executadas do ac-
cordo coin o projecto mandado or-
irnnUar pela Iutondoncla.

2*
Aos Interessados sorfto fornocidos

os diversos planos o plantas, como
tnntboin a descripçao das obra» n
oxeoutar, contondo ns necessárias
indicações o ospociflcaçõoB.

8»
A Installação a quo so reforom as

condições nnterlores, consistirá nas
seguintes obras s

C-pUoIo e nslna elevatória, torro
do protocçào catanquo, construída
oin alvenaria, com motor oloctrlcp
triphaslco do 60 HP ligado verti-
CHlmente n uma bomba-turblna qua-
drupla, para despeza do 66,7 litros
o elevação do 39 •». .

Unha de rooalqu», com diâmetro
do 0,40 '" o extensão do 1410 "'.

Filtras, em numero do dois, com
arca total do 8-4mí> superpostos e
correspondentes aos dois compara-
mentos do reservatório.

Reservatório, ontorrado,'com 8,5'"
de altura, arca media total de 712
ma c construído cm cimento arma-

Segunda estaçlo elevatória e torre
ie dlitribulolo, com 2 motores elec-
tricôs do 10 HP, conjugados a bom-
bas turbinas com descarga de io
litros o 21'» do elevação.

Bêdo de distrtbniçio com 18.825"1
do canalisação om ferro galvanisa-
do tendo 2 a 3 pollegadas de dia-
metro, 15.730"' de canalisação cm fer-
ro fundido do 4 a 8 pollegadas e
2.430"' de 10 a 16 pollegadas do dia-
metro interno, 46 registros de 2 a 8
o 19 de 10 a 16 pollegadas.

4»
Todo o material a empregar nas

alvenarias o madeiramentoB, como
o mechanico-elcctrico ou metalhco,
será da melhor qualidade.

6»
O material mechauico-electrico se

rá do mais aperfeiçoado existente
tanto sob o ponto de vista de rosis-
tencia e capacidade prevista no
projecto, cemo o de economia na
exploração.

6a
0 material será examinado e a

execução das obras iiscalisada por
uma Commisssão tcchnica nomeada
pela Intendencia, a qual acompa-
nhará os trabalhos, observando que
os mesmos sejam feitos de contor-
midade com o projecto..

7a
A Intendencia obriga-se a obter

isenção de direitos aduaneiros para
o material importado, como se los-
se por sua própria conta.

8»
Si ns modificações, qne por moti-

vos de ordem technica ou economi-
ca forem julgadas necessárias pela
Commissão fiscalisadora, trouxerem
ausmento ou redacção de despezas,
o contractante ou a Intendencia se-
rão respectivamente indemnizados
do valor ajustado.

9a
A Intendencia fornecerá exempla-

res impressos, contendo qualidade
c quantidade material, afim dos m-
teressados mencionarem nos mes-
mos os preços elementares compre-
hendendo fornecimento de materiaes
e mão de obra inclusive despezas
accessorias e eventuaes, salvo o dis-
posto na condição anterior.

Nesses exemplares que deverão
acompanhar as propostas, os inte-
ressados farão constar os preços to-
taes de cada espécie de obra e a
somma total delles. .

10a
Os interressados, em suas propôs-

tas deverão restringir-se as pre-
sentes condições, não sendo toma-
das em consideração no julgamento
quaesquer outras que porventura
forem apresentadas.

11a
Os proponentes deverão mencio-

nar os prazos para o inicio e cou-
clusão das obras.

12a
Os preços assim como os prazos

serão escriptòs por extenso e nao
deverão apresentar razuras, entre-
linhas ou emendas.

13a
Os interessados deverão juntar as

suas propostas, documentos, provan-r rj u.,j« n "kí-m «canil O

tal quo sorA atllxndo no logar do
costumo o pu-llMdo pola mpronsa.

DtMlo o passado nost» chiado i o
Porto Alogro, ao» 25 do Janeiro do

BÔ, Zoferlno l»orolra da Btlv», o»-
erlvfto nludanuiom plono pxorolclo,
o oscrovl.-^níonfo Joaquim Petelra
da Silva, , ,__,

listava Bollado na forma dn loi
com oBtampHha» dovlüamonto Inu-
tillBOdllB. „_

chapéos
Impoito territorial

Por osta Meza do Renda» do hs-
tado bAo convidados os Srs. pro-
prlotarlos do campos, sujeitos ao Im-
posto territorial, quo tlvorom rocia-
maçõoB a íazor quanto a tirou o va-
lor desous Immovel»IA inscrlptoso
os quo tlvorom do anr novas do-
claraçõos para o lançamontp, a vi-
rem a esta repartição no prn»o do
40 dias, afim do aprpsonturom o»-
sas declarações, doando Isentos dessa
obrigação todos os proprietários,
cujos Immovois rumos ja sp adiem
doscrlptos o nfto hajam soffrldo ai-
toração alguma. ,

O nfto comparoclmonto dos pu-
meiros no pruso acima referido im-
porta na multado 50$000 ç do sor
folto o lançamento A rpvolln.

Mozn do líondas do Porto Alogro,
28 de janeiro do 1911.

Fi ederico Augusto Gomo»
b. n. 10 fev.

fUHOABA EM IIH 0T »l Irlllllll T6>

W írix SI. Lrais 1114 - Oscar Teichmann 4 C
PBRMANBNTB BXPOBIÇlO DB NOVIDADBS - RUA DOS ANDRADAS, E8QÜ1HA DA DR. ffgff'

B

Brigada MiUtar
Faço sabor ao tenente do 1° re-

cimento do cavallaria João de Azo-
vedo Machado e a todos quo pude-
rein e quizeroni fazer chegar ao
sou conhecimento quo não tendo
elle se recolhido a esta capitai, uo
destacamento do Jaguarão, contor-
me lho fora ordenado, tendo so
afastado dessa cidade som licença
legitima, foi declarado ausente om
ordem do dia n. 167 do hojo data-
da, o ó chamado por este edital,
para quo so apresento dentro do
praso de vinte dias, a contar desta
data, sob pena de ser considerado
desertor. „ ¦'_, ,_¦E para que o referido lho conste,
fiz lavrar o presente edital, para
ser publicado nos jornaes. .-

Quartel do commando geral da
Brigada Militar em Porto Alegre, 28
de janeiro de 1911.

Cypriano da Costa Ferreira,
coronel commandante geral.s/n 16 fev.

¦ARQUEI DE VILLEDOR
Deooii de saMr d» eeeol» de

§.Srle eoao offlolal de cavallaria,
• iureuee de vllledor esteve ua
n«m de II10. Ferido em Mçbt-
hoA», eeadeoorado em T.dIkI»,
ssnlo lego depois para i- T-.o-la».
MuntaMellnaUoloMlub •-,cie
tM-ãoii Mwe» eomo muitos ou-
3o7 qe» o eb rifaram »v.ili arpar»
a Franca. Como ras símia nio se
natabeleola, den su ds_ Urfo a
retirou- »e par» o seu castello oe
villedoi, n-Tourelee.

Apewr de «puro e íortulewaor
d'eua tio tuureolda regiSi >, o mar-
«Mi de fUleder -Io p0M.lo roeu
perar ene lonseente saudo do*
Sas passados. Leiam o qne elle
«envia á raa lrml i

a Ahi tt nio sou mal» o mente
eOelal d'eutt'ora. tempit prompto
a montar a cavallo • • oofrer ao
ismirrtT fleeelpallIdoeaBareUo.

jk^#^^^^#^^^^^^^^^^^^%

*>

%
%Hi

fl s mies de familia
-ilidam o comlçhõos dns croançns, nssaduras sob os solos,

eczomns humidos, s^ros o niacoraçfto da pollo ontro os dedos
dos pés, callos mollofí curam-so om poucos dlns com o

PÓ? PELOTENSE
fórmula do dr. Forreira do Araújo. Proço da caixa: 1SO0O
Déscouto para duauil: Vondo-se om qualquor pharmacia o ca-
sa do negocio. 4

Deposito garal: DROGARIA DB EDUARDO Ç, SEQUEIRA
CADA OAIXA hEVA. UMA BTJLLA

8»», 6»* o sab.

"*&
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Loteria do Estado
do Bio Cirande do Sul

DISTRIBUB 7B •/. EH PRB1I0B
Extraoçlo áo plano HH • 7 (o fe-f «retro da 1911. Cuito do bilhete 161

JPremio maior
80:000$000

! "-»10 í ••••::::: "SüSS
 4i0008000

. . 2:000$000 4|000$000

. . VIooíooo ÍOÍOOOSOOO

. -O0SO0O lOiOOOSOOO
. 100SOOO lOiOOOSOOO

¦lOSOOO 20iO0ÕSO0O' 
. 20S01K) iiniOooSooo

Total. 180:0OOSO0Ó

^MM^é^^^^^^^^^^^^^

«
promioB «
« «

30 « «
50 « «

100 « «

l^ T."u. ^*n
2179 promios.

PRISÃO de VENTRE
curada comas

m:

k
fc*«

do sua idoneidade e bem assim
compromisso de sujeitarem-se fts
cláusulas do contracto de accordo
com as condições deste edital.

14*
Os pagamentos serão feitos tn-

mestralmente no Thesouro da In-
tendência, depois que a Commissão
iiscalisadora houver verificado os
trabalhos executados pelo contra-
ctante. 10*

As propostas deverão vir era en-
vellopes fechados e lacrados, acom-
panhados de guia, que prove haver
o proponente depositado no_J.ne-
souro da Intendencia a caução de
(1:000$000) um conto de réis para
garantia da assignatura do con-
tracto. 16»

No caso de aceitação da propôs-
ta, o proponente depoeitori^coino
caução, a importância de (10:0001000)
dez contos, para garantir o contra-
cto. 17»

A Intendencia reserva a si o di-
reito de julgar a idoneidade do pro-
ponente, e annullar a concurrcncia,
si reconhecer inaceitáveis os preços
ou quando as propostas nao satistt-
zerem áa condições do edital.

18a
As propostas serão recebidas na

secretaria da Intendencia, no dia 15
de março de 1911 ás 12 horas do
dia e abertas em seguida na pre-
sença dos interessados, perante a
Co-Wlasfto julgadora.Intendencia Municipal de Uru-
euavana. 15 de dezembro de 1910.

Arthur Sohiu«bíb
Secretario das obras publicas

2<">e _•»—U mç.

Õctavinno Gomes do Oliveira, o%
ciai do Eegistro Geral do munici-
pio de Júlio de Castilhos, cornar-
ca de Cruz Alta, listado dp liio
Grande do Sul. ¦ _
Faço publico do accordo com os

artigos 3» e 4» do decreto n. 173 do
10 de setembro de 1893 em visto do
requerimento do Presidente do Club
Litterario «Felix da Cunha» com sé-
de nesta Villa, que a associação as-
sim denominada organisou sou com-
proinisso, obedecendo as seguintes
bases -, ,. ,

lo_o Club Litterario «Felix da
Cunha» é uma associação que se
propõe a cultivar c estimular a vi-
da social de seus membros por meio
de bailes, conferências luteranas,
concertos, representações theatraes,
jogos de salão e bibliotheca.

Io—A Directoria do Club «Felix
da Cunha» da Villa Júlio de Casti-
lhos é composto de presidente, vice-
presidente, primeiro e segundo se-
cretarios, primeiro e segundo ora-
dores, thesoureiro, bibliothecano e
seis directores de mez, sendo po-
réra, a sociedade representada aeti-
va e passivamente em íuizo e em
fferal nas suas relações para com
terceiros pelo seu presidente ou seu
substituto legal pelo que assignará
auaesquer contractos ou compro-
missos celebrados pela mesma em
seu nome. .. ,

80-O Club Litterario «Felix da
Cunha» da Villa de Júlio de Casti-
lhosé uma pess.^a jurídica da espe-
cie «Corporação» ou «Universidade»
de maneira, que os Réus membros
não respondem subsidianamente pe-
Ias obrigações contrahidas pelo re-
presentante da associação em seu
nome, visto ella responder por seus
bens pelas referidas obrigações. «

0 infra-assignado, Presidente elei-
to do Club «Felix da Cunha» pede
a v. b». se digne registrar as pre-
sentes declarações no respectivo li-
vro depois de terem sido publica-
dos no jornal official do Estado, e
declara que o «modus vivendi in-
ternus» da sociedade consta do res-
pectivo «Regulamento Interno», por
cujo motivo não carece de publica-
ÇaJulio de Castilhos, 12.de dezembro

e(Assignado) 
Bernardino Roberto

de Salles, presidente.
Está conforme.
0 official—Ootaviano Gomes de

Oliveira. 'a--2

MARQUeZUtVtlLCDOR
O Itteríoi d* minha» palpebrM es-
tio Mo brancas nue mo d2o serias
Inqujp»»ç5eí«. TeDlio «rande fa^tlo
ecc.oço-«e jW up» nitla. KIo im>vo
animo "àm n»d», ntta gosto p«ir_
_t»u_i aigum» e mi ou scw força». •
Piiss_diis algumas sen anaa escre \ ia
êllrt: ¦ Vou Cfttla t«í o eaor. O «elo-
mago já nBo dlgnre mais nada, n« m
mesmo as comida» de que tanto
gosUva. Oosdepela n WJhl M d6r.w
de cabeça nS6 eie d ilxnn, pareço-
me que ella eeta vatla; o que nao
é para admirar poi* ha ja tempos
que não posso malt dormir. Ora,
n'e»tas <wBdii,)6os, com|>reheBdes
que tenho o espirito chulo de Idéias
negras. Me -lie wjo -Io hei de
durar multo tempo. •

Elle enganava-se. Om inedlco vin •
do de Pariz recelt.»a ao marque»
viDho deQululum Labarraque, para
tomar na dose ds um celie*. dei
de licor, depois du cada refeição,
E quaes não foram a admiração e o
contentamento do doente vendo
mudar em pouco (empo o sen es-

*u 
Quatro ou cloro dias depois do'começo' du tratamento, escreve

elle, ja começava si digerir melhor
e a tomar gosto pela comida. O
somno volten ponop.» pouco e »»
elle voltaram .ts forças e a alegria.
As dôrea de cabeça desappareceram
como por encanto. Vinte dias de-
pois do ttoateco do tratamento
estava c.orapleta.«nente restabele-
cido. E eu que podia apenas pas-
eear iA no me« qi«f*o, recomeçaya
alegre a montar a cavallo e a Ir 4
caça- Ha três eoaos que estou cu-
rado nunca tive nealiuma reca-
hlda, Büiihum aMonini<Uimento «Ia
doença (,ue quiz pcabjtr coinmlgo.
AsSigliadO'iMAHÇOKZ DiS VlLL8D0a.li1 o uso do Quiidum Laharraque,
na dose d*um r.alice, dos de licor,
depois de cada 1 afeição, é quanto
basta para restabelecei, enj pouco
tempo, as forças dos doentes mits
csfalfados, e èaj» enrar com cer-
tpza o sem abalo as nio|estl#s de
latiguideí e d'*neaiia por mala
an cisas e rebeldes que sejam. A*
nuiis tenar.eg febres deaapparecem
rapManicute toniaitdo-s<) 4'este h>-
roico medicameuto. O QulnluniLa-
barraqne é também soberano pura
Im pedir para sempre que a moléstia
volte.

AVista da» numerosas cura» em
casos desesperados, obtidas com
0 emprego de Qulniaw Utoarraque,
a Academia de Medicina de Parte
não hesitou em approyar a formula
d'este preparado, rarlssima dlsttno-
çio que recoramenda este produeto
à confiança dos poentes p> to*lo»

a^_S J»f w**^> I^^-S-_a i_b^ib
Sa7 _^_a-^_Z^U!Ui||^a^_-^-M-_.

j> ¦¦/•¦ ¦xvfc-v-v-'^*1'''- /'liH"! /_'

*^ * yím, \ -ttÈÈÈÈÈm-

^L Um a dois ^Ê
^^__. » . ^__^HVantes aa refewao^

I A caixa: Fr. 250 1

__Ll3 PUce^fiàvre,^

IcomPJphSsPS
I e cm todas os boas pharmacias \
Um, .,. .... iiuiiiil.n- .i.ii.I

Instituto S. José
Canoas

Estnbolocimento de ensino pri-
mnrio, moderno-commercial e agro-
nomleo para nlumnos internos cx-
tornos e meio pensionistas.

Reabrir-sc-àp os cursos pm 1° qc
marco: ,

A nova construcção, que epi bre-
ve estará promptn, permittirn abri-
gar confortavelmentc um numero
muito maior de qliimnos, facilitou-
do também siiiírulannente a per-
feita regularidade ejn todos os ser-
viços. Prospecto c informações po-
dem 6cmprc obter-se no estabeleci-
mento em Canoas ou no Collegio
N. S. das Dures em Porto Alegre,
rua Riachuelo ns. 12-1-126.

2"', 5«» c sob-28 fev.

Vinho i«o

jJP_:»V*-^»-«—.;:!í—."-=

i a moüior acuo pi_-^s'^?í -í.tsítj í

fumadores

oro
Commerciaf Union Assurance Company Limited¦niHitaii

Rua Sete de Setembro n. 100, Porto Megre

PRISÃO 0£ VENTRE
e do todas »s doenças que d'clln resultam:

p^EáAs%£ APHODIi^E D.AVip.
purganto a base'do Bourdaine não drástico, não tendo os inranvflntantes
Uns Diiririuites sdinos : Alua, Jiscamonea, Jittapa, toloqulntlda, Senp, etc,
eom c «fo íiso I •prisão de ventre não tarüa em tornar-su .....ais pertinp*.

A APHODINE DAVID não provoca nem náuseas, nem colicas. Pode

prolongar se sem incínveniente o seu uso até que se restabeleçam normul-
mente a*]»™§a*j^£oT, 

Ph" do i' Cl. Ex-I.it. dos Hospitaes de Paris
em COURBEVOIE, cerca i, Parti.

Avho aos srs.
e ao publico em geral

Tendo apparecido em uina das
folhas que se publica nesta capital,
um annuncio de venda de fumo sem
nicotina, fiz, particularmente, inti-
mar aos annunciantes que cessas-
sem um tal procedimento visto só
eu ter privilegio para vender fumo
nessas condições, concedido, ppr
15 annos, pelo governo federal, de-
pois do satisfeitas todas as formali-
dades legaes, tanto no Estado eomo
perante p governo da União.

E porque me conste que negocianr
tes menos escrupujosos .afijrmam ven-
der fumo sem nicotina, dizendo ser
de marca «Primor», declaro que o
meu 

'fumo «Primor» sem nicotiua.so
é vendido a granel em latas de 1/4,
1/2 e 1 kilo, em pacotes de 25 gramr
mas e em maços de cigarros, em
rótulos com fundo branco, dizeres

PHARMACEUTICO GIFFONI
Vinho qne da Tida

Para uso dos convalescentes, das
puerperados. dps npurastbenicos,
anêmicos, dyspepüi-os.arthricos.

Poderpso tônico e estimulante dP
vitalidade, o Vinho Biogenico — eo
restaurador naturalmente indicado
sempre que se tem em vista uma
melhoria na nutrição, um Jevanta-
monto geral dus forças, da activi-
dade psychicá o da energia car-
dia ca.' E' o fortificante preferível nas
copvolesceiusas, nas mplestias epree-
sivas e consumptivas, ncurasthen|as,
anemias, lymphatismo, dyspepsius,
adynamia, cacnexia, arteno-sclerosp
GtCt

Reconstituinte ipdisp.ensavel ás
senhoras, durante a gravidez e após
o parto, assim como de amas de
leite.

O Vinho Biogenico augmenta a
quantidade e melhora a qualidade
do leite.

Encontra-se nas boas pharmacias
e drogarias, assim como todas as
especialidades do pharmaceutico Ou-
fèhi.
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IÕDÚRET0 e BIIODURETO

plüfiicANviiif roço
Vidos tio sangue, moléstias iá peite, Asthma

laborrio ÍMTO8 .l-MIllBlW *•¦ f H*l-l»r<_i fírtt

encarnada e .ornatos em
sendo falso tudo quanto
impingir com outros ro«-

em tinta
dourado,
queiramtulos.

Picam pois, avisados os nego.cian-
tes que tentarem por qualquer mo-
do 'burlar meu «Privilegio», que
procederei contra elles na fôrma da
lei

Antero II. da Silva iüho
s. .n. 10-10

Venda, de terras
O abaixo-assignado, na qualidade

de procurador aos herdeiros do fi-
nado Clemente Rath, tem para ven-
der uma pose de terrsas de mattos,
(3.5-0.000 metros quadrados), no mu-
eipio de Santa Cruz, lugar denomi-
nado Herval de Baixo e mais duas
posses de terras de matto e campo
¦fll.165.300 metros quadrados), no
municipio da Soledade, &pay deno-
minado «Lagoão». Os títulos legaes
bem como as respectivas plabtas
acham-se em poder do mesmo abai-
-xo assignado, nesta cidade, a rua
Hoftmann n. 8.

Porto Alegre, agosto 1910
2» ord Gvstqvp Mfiflüz,

'UGftNEIHFftJlUER
mui'

ít^õ^^ãígrT. !PWt)ÜSMA'i IHÇJISTIWAl o nas prlnolpiM ftarliwülu

O tenente-coronel Antônio Joaquim
Pereira da Silva, 2° supplente,
em exercício, do juiz districtal da
vara commercial desta capital,
òtc«
Faz publico que, pelo dr. 2o pro;

motor publico desta capital, me foi
apresentada denuncia contra Ama-
rô Gonçalves dos Santos e outros,
sendo arroladas diversas testemu-
uhas, entre ellas adenomeGuilhei-
me Rode. E, porque esta, apezar
das diligencias, empregadas, nao te-
nha sido encontrada e, conseguiu-
temente, citada para prestar seu de-
poimento, resolvo, de accordo com
o art. 112 letra d. do Cod. do Proa
Criminal e por m'o haver requerido
o dito dr. 2o promotor publico, ci-
tar, por meio deste, a alludida tes-
temunha Guilherme Rode, a com-
parecer, no dia 3 do próximo inez]
He fevereiro, âs 11 horas da manha,
na sala das audiências deste juízo,
para o fim referido. .

E para constar mandei passar o
presente, que será affixado no lu-
enr do costume e publicado pela,
imprensa. Dado e passado nesta çi-
dade de Porto Alegre, aos 24 de ja-- ¦ - • - - Olavo Ferreira

os palies. Nenhum outro vinho
tônico pereceu t&o alUapproysçío."Eis porque as pessoas fracas,
debilitadas pelas moléstias, peje
trabalho ou pelos excessos; os adul-
tos cançados por rápido cresci-
mento, as noça* que custam * se
formar e a se desenvolver; as sen»
horas paridas; os velhos Mfraque-
cldos pela idade e os anêmicos,
devem tomar vinho de Quinium
Labarraque. JE* especialmente n-
commendado aos convalescentes.

O QoUilum Labarraque v«nde-fs
em «arraias e meias garrafas •
acha-se em todas as phan_*~

Deposito t Casa Inn, na "
B» 19, em Paris.

p. s. —0 «feto é» QHlnkmüh
bmrnrn» tem m §otU tmtw§»;
ma, ébm letnbnr qu$ a «ii<m 4
mutto amarga tá **J*i*»f»V»
o amargordo vinha deQuistm» 4*
mUtaraanam áa múHa%tauait
autoa $,par cmai-ws», dam

Chá de cacto
Unico cha sem substancia nociva
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A Equitativa
* Sociedade de seguros watws sobre i vida

Paaamento dossínistros 24T!io.»g «j»^ í) W«bü»»8t» daf WWir"»" i—«- ->« fallecimento
Seguros com sorteio trimestral em dinheiro

mima poãvra em seguro de vido-Invenção^^JSJF***0*1»*

Hnn™S?M_ -slüROS «OBRE _ VIDA-COM F1LIAES

trar 1

111um i ii açfio a luz electnea
CynBfliatfliíaplií—Dinnar-Concert diários—Kermesses

Espectaculps, concertos ou bailes, todos os dias
Orchestra própria permanente ae Cassino.
Jogos e diywsSei hy^ienica» para crianças.
Serviço apparejhado aos estabelecimentos congenerfla- do

W° 
% Sífe» d© ««Wia-V«d*áaiw «Maitrí> <l*Hotal» de «fficio.

Preços modiooa de aucôrdo com »8ita.b,eW,i,,»,lw.,a?n08„rt
riores. Passagens rednaidas nos vapores doftoyd Brazileiro de ida
e volta, praso 6 bwms. fl 9 fcv

SOCIEbÃDE DE - SEGUROS «OBRE ;-SU ESTAteLECIDAS NA EÜfOPA^ .
Os motivos da preferencia dada 4 .Bfl»itativa sao fáceis de ençon-

lo, porque a EqultiHva dispõe de grandes capitães, todos emprega-
408 VSrqxrt apólices da EqultaUva não impSem it^M!»
_nr_*oé o respectivo capital 6 W immediatameirte após a approvaçío
rins documentos leeacs comprobatorip.s ao sinistro.dos doçnmemos J^^ 

i 
prag0 4 dois ami08 comp et«^ nao que-

rendo o segurado manter a sua apólice em. vigor, p.Ms,¦**«' J^f«
bendo outra de valor proporcional á respectiva reserva, liquidação esta
•^"^p^rquTàfa^olides da Equítattv* dão direito a empréstimos
pneço «módico.'5», 

porque as apólices da EqnMattva concedem P^ura
reteíoPde profissão e residência, obseryadas, as W

fio, porque as apólices da Bfiultatlva dao direito à révallí
".'..r."-*?.. ~„„ „„{,, n'o+i>n-n om mip. an achem.

exercício

neiro de 1911. Eu, Olavo Ferreira, uwg 
ferido ao chá da índia

escrivão, o eacrevi..(Assignado) An-, á saúde preteri
tonio Joaquim Petcira da Silva
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ANNUNCIOS

O coronel Antônio Joaquim Pereira
da Silva, 2o supplente em exerci-
cio do dr. juiz de orphãos da ci-

dade de Porto Alegre.-
Faz saber aos que o presente edi-

tal de praça virem, que no dia quin-
ze (15) de fevereiro próximo futuro,
depois da .audiência especial que
para esta praça fará o mesmo juiz
se ha de arrematar ás portos aa
sala das mesmas audiências o ira-
movei abaixo declarado pertencen-
te a herança, de Arnot Martins Gou-
land conforme requerem a viuva
daquelle finado e inventariam» de
seus bens; A saber:

Immovel
Uma casa sob n. 28 A sita na fre-

Kuesia das Pedras Brancas, 6° dis-
tricto desta capital, á ena das Ho-
res, avaliada pela quadba de 2a005.

. E para que a noticia chegue ao
z ."-Açonhecimcnto de todos os interessa-
[fjJ dos mandei passar o presente edi-

£ 0 BOI FUMiQOB

papel de ciemos
DO QUE O

Chá muito saboroso o especialmen^
te para crianças e convaleseentes.

Preço 700 reis por caixinha.
Venda em todos os melhores ai-

armazéns. ,3", 5" e sab

Smârt Salão concor-

;%2a
BRAIS8TE1N frères

«mi»"hmewtoes ío Estrf» ftawet

ftnácCmjinclomUS 1908

FUMADORES. F.XIJM

,jgg-2aj em todas

as Tabacarias

4 fev.
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AFAMADAS 1
ÍPIUHU PURfiATWâSl

I #Q_rto« •»-. «lo _XfaMl_>9

B_-7 ^^^fl_____DIV^^^

RUA DO$ ANDRADAS
Centro de diversa familiares - Montado ro» todo o luxo, bom

itosto e «ommodidade-Ventillação abundante.* SessOes diárias das 7 ás 11 horosda noite.
PÍR€ÇP5

1» clasBb ...• x .,,.,...•¦••• •
2» claRse ... ...,.,••:-

Wü> lu wi»M» »»|il.r»d»»

1$000
$500

concedem plena Utoerdítde de" " 'ações da tabeliã
revalidação de se

-* ^l^^fe'"*^^»^ i asar -
dlnhelros/lin-o o praso de accumulação dos lucros ™&£ffl££&$&
aistíndo esta liquidação no pagamento em dümslro da reserva «atbemauoa
oonsHtuida, além dos lncros qne tocam a pada apólice,co-iinwa», _e ftB lice> ^ E^nitau-,, na' classe respectiva
rem ao sorteio semestral, nom o paaawto m dlnjwlrp,. o
aleuma altera o contracto vigente, de modo que
em vigor, pode ser contemplada tantM v»»s
que oonoorrsr^««^ H & ^üomneote administrada e oa capi-
taes a eÚaPen^g_ers"o emprepad^ vânt^osamente, conforme é publico
e n0t°Ío° 

^o^a^-ttÀtTliiaes regularmente estabelecidas na
V0fta 

SS^ffTíaSSlS M&SBto do eoiabinações de se-
eurosfbástonto que*Se p^cçam informações A sua directoria no Rio do
Janeira 

^^ a BguitaUw é paramente «utna,
eiolusivamente aos seus segurados. f_-.n_ «na nrooure atra

«...v, « que em cousa
„_ continuando a apólice
quantas fsre» «ueilas m

e seus lucros pertencem

jmVJt*-- r_ «^s<__-_#^_- •¦-jao11

ebels de
imprevisto'da sorte, laça nm

BOU11.UE DE (MOim
:«. #_'.'.:ç«n faf.\ p.\ha ,eHiftf<vAs)

jurí Me.lico como a mais <Jotiii>IL-ta, a mais nutritiva.
, ii,'a!siv,l)or.CFi« .lu l«-...Uis 113 fj:!.f.i.aii.n;i? aiisjtín iolas.

í?s Crèslstiasitto — Cotitnujstaifês — rslhos ¦
Escollllaa]i«:!o

a mais dipcrivol.
Crianças tle »^j^ rffeí - Ã^i^^s * *M#®m,

/755bb& "L«5 mm nranr ^^mLa__g^:ffl»fegi*.>*- -"^»
T>._imii II l« I «i r-—~*~~- ¦—¦¦-- _____«ffl—!»«¦¦_—*»___C_S.—«__»a_c^

g Kit;: hr..^c rer: ¦ ¦¦"^^_jVl,SS,or.laií1i.is>-'«« i'««" „'-»to v^siiinuxle çoziao l

Edifício de^ãpr^nSladc - Avenida Central, 152
Bi<r de Janeiro

Succursal em, Perlt Alsírs, raa «onerai Camw»
Correio n. fi3. *.> .-'...-

i. 33. Caixa do

m

f tapou. :fuim «ocüm».». •¦i;£<_i"l_^"' 
^.t?-^

.n__.'__tíj' i
li^rcii-aaü-iicrH-tisntaTBia
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PCRFUWARIAS SUPEfílOBES

SOCIÉTÉ HYGIÉNIQUE
PERFUMES

PARIS — 66, rw <*g Rivoli

DOUX AVEU

HEUREUX PRÉSAQE CARIOCA I^AUROSA
Pc»ram_rJ«».««ií.olt de Ylolctte»

-atfott _ Po-dr«..—;jB*fepé' >- Lotionõ au Lait do Vlolettes

ünico Concessionário : É. pá-ÕUCHE, 21, rue q'g£ Petítes-Ecuríes, Paris.
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0 despacho eollecti-l do ministério
Um escândalo nalcô.rte ingleza

&
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Outras noticias importantes
Rio, 1o — Noticiam de São

Paulo que ó ali esperado
breve o dr. Alfredo Backer,
ex-presidente do Estado do
Rio de Janeiro.

Noticias do interior de São
Paulo dizem que a safra de
café deste, anno será menor
que a passada.

A temperatura naquelle
Estado tem baixado sensivel-
mente.

Será, fundada em Campi-
nas uma fabrica de fitas de
seda.

cure a suspeita origem do
telegramma.

Devido a peste reinante no
Extremo Oriente, o príncipe
herdeiro da Allemanha fina-
lisará sua viagem em Calcu-
tá, ficando suspensas as pro-
jectadas visitas que aquelle ti-
tular pretendia fazer ao Sião,
ao Japão e á China.

0 conselheiro C amelló Lam-
preia parte de Lisboa para
esta capital no dia 7 de fe-
verèiro.

O Grêmio Republicano Por-
tuguez realisou, hontem, nes-
ta capital, uma importante
festa para commeraorar o an-
niversario da revolução do
Porto, e empossar a nova
directoria presidida .pelo Hi-
genheiro José Augusto Pres-
tes.

Fallaram vários .oradores.

Falleceu, repentinamente,
o medico dr. José Ferreira
Cabral.

¦ 
.

i .--
(¦'¦..'

«.*'

O Presidente da Republi-
ca, marechal Hermes da Fon
seca, não passará o verão
em Petropolis, residindo no
Sylvestre, na casa onde mo-
rou o dr. Lauro Miiller.

Virá diariamente despa-
chamo Palácio do Cattete.

O Diário Official publicou
uma nota dizendo que nâo
tem fundamento uma noticia
publicada por uma folha ma-
tutina de ter o dr. J. J. Sea-
bra, ministro da viação, diri-
gido enérgico officio ao di-
rector das obras publicas a
propósito da falta d'agua em
vários pontos da cidade.

O dr. Seabra declarou a
vários representantes dos jor-
naes que esse desmentido não
fora por elle auctorisado.

O ministro da fazenda, dr.
Francisco Salies, regressou,
boje, do Estado de Minas Ge-
raes.

O capitão Heitor Coelho
Borges será nomeado aju-
dante do arsenal de guerra
dessa capital.

Chegou a exma. esposa do
senador Pinheiro Machado,
que estava em São Paulo.

Em Londres, foi publicado
o supplemento sul-americano

• do Times, que contem diver-
sos artigos de propaganda
do Brazil.

Le Brésil, de Pariz, allu-
de ao telegramma que pu-
biicou o Jornal do Commercio
desta capital, pondo em cir-
culação boatos malévolos so-
bre-a honorabiüdade do ex-
ministro da viação, dr. Fran-
cisco Sá, dizendo que feliz-
mente o próprio Jornal do
Commercio, por suas pubüca-
ções posteriores, reduziu ao
seu justo valor esses boatos
maliciosos, pondo em duvida

que o referido telegramma
tenha sido expedido de Pa-
riz.

Le Brésil diz convir, para
honra do paiz, que se pro-

Em Portugal, no Palácio
de Cintra, toram encontra-
dos papeis que demonstram
os esforços empregados pela
monarchia no sentido dq obter
a intervenção dos extrangei-
ros quando rebentasse a re-
volução republicana.

O ministro do Brazil junto
á Santa Só, dr. Bruno Cha-
ves, deu uma recepção em
Roma, a que assistiram mui-
tos diplomatas e familias da
alta sociedade.

Noticiam de Manilha que
as erupções do vulcão Taal
augmentam de violência, cau-
sando enormes prejuízos.

Calcula-se em 400 o nu-
mero de mortos pelas lavas
do vulcão.

Teceu os mais justos elo-
gios a Pinheiro Machado e
Borges de Medeiros, sendo
enthusiasticaraente applaudi-
dos polo auditório.

j Terminou erguendo vivas
Ia Borges de Medeiros, Pi-
nheiro Machado, Carlos Bar-
bosa, memória de Julio de
Castilhos e á Republica.

Em. seguida, formou-se ex-
tenso prestito percorrendo as
ruas na maior ordem e en-
thusiasmo, repetindo-se os
mesmos vivas e sendo muito
saudado o director da poli-
tica local.

Dizem do Chile parecer
que o dr. Francisco Herboso
será substituído na legação
do Rio de Janeiro pelo dr.
Helvia Riquelme, que está
no Japão.

Consta em Alagoas que .o
dr. Democrito Gracindo será
candidato á vaga de deputado
federal occorrida com a morte
do dr. Epaminondas Gracindo.

Na eleição da Beneficência
Portugueza da Bahia saiu
vencedora, por grande maio-
ria, .a chapa monarchista.

Dizem de S. Paulo que
violento furacão passado pela
serra do Cubatão, derrubou
cerca de trinta postes tele-
phonicos, interrompendo as
communicações com a cidade
de Santos.

Povinho, 1o — Acaba de
dar mais uma prova cabal
da solidariedade politica o
heróico partido republicano
deste munioipio, reunindo-se,
hontem, quasi era geral, na
sede do club Pinheiro Ma-
citado, mediante convite da
directoria do mesmo e do co-
ronel Francklin Falcão da
Frota.

Foi orador official o tenen-
te Quirino Nunes, que expoz
os fins da reunião.

Após ser eleita a directo-
ria que vae funccionar no
corrente exercício, o coronel
Frota, em bem elaborado
discurso, fez ver aos co-
religionarios que a reunião
naquelle momento bem de-
monstrava a incontestável
pujança e arregimentação re-
publicana de Santiago, e
concitou-os a assim conserva-
rem-se afim de que as nos-
sas victorias se reproduzam
cada vez mais eloqüente-
mente.

Rio, 2—Na pasta, da guer-
ra foram assignados os se-
guintes decretos:

Promovendo :
Corpo de saúde—A tenen-

te-coronel, por merecimento,
o major dr. Oscar Noronha.

A major, por antigüidade,
o graduado dr. Alfredo de
Mello Mattos.

Arma de artilharia—A co-
ronel, por antigüidade, o co-
ronel graduado José Elias de
Paiva Júnior.

A tenente-coronel, por an-
tiguidade, o tenente-coronel
graduado Francisco de Casti-
lhos Jacques.

A major, por merecimen-
to, o capitão MelchisedecLi-
ma.

A capitão, por antiguida-
de, o Io tenente João Aure-
lio Lins Wanderley, contan-
do antigüidade de graduação
de 28 de dezembro de 1910.

Incluindo no quadro da
arma o capitão excedente
José Barboza.

Arma de cavallaria — A
oapitão, por antigüidade, o
Io tenente Arsenio Ânesio
Alves da Cunha.

A los tenentes, por antigui-
dade,' o 2o tenente Carlos
Augusto da Silva Reis, e
por estudos os 208 tenentes
Raul Munhoz, com antiguida-
de de 24 de março de 1910,
Antônio Silva Menezes de 7
de abril de 1910, Henrique
Dias de 6' .de outubro de
1910.

A 208 tenentes, os aspiran-
tes José Pinto Barreto e
Francisco Borges Fortes de
Oliveira.

Arma de infantaria — A.
tenente-coronel, por antigui-
dade, o major Francisco Men-
des de Moraes.

A capitães: .por antigui-
dade, o capitão graduado
Bazilio Augusto Wildt e o
Io tonente Antônio Rodri-
gues de Araújo; por estudos
o 1" tenente Arthur Goffre-
do Soares.

A l08 tenentes, os 20S te-
nentes Francisco Correia Ma-
cedo e Miguel Machado com
antigüidade de 20 de janei-
ro de 1910, João Manoel da
Cruz, Ambrorfio Pereira For-
tes, Olivio Ferreira, JoséPe-,
reira de Mello, de 10 de março;
Raymundo Marques da Silva
Ildefonso Pessoa, Nabor Cos-
ta, João Bartholomeu Klier,
Mariano Francisco da Paz,
Raul Gastão Pereira de An-
drade, Manoel da Gama Ca-
bral, João Augusto Guima-

rães, Sebastião Braulio de
Carvalho, por antigüidade!
Manoel; do Nascimento Lins,
João Lopes da Silva, Olym-
pio Nunes Sardenberg, Sa-
bino Thomaz de Aquino e
João Paulo .de Miranda Nu-
nes, por estudos.

A 201 tenentes, os aspi-
rantes José Maria de Mene-
zes, Tristão Araripe Júnior,
Amaro Bittencourt, Emilio
Lúcio Este ves, Salvador Car-
doso, Gabriel Pereira e Re
nato Nunes.

Jncluindo nos quadros or
dinarios :

Da arma de infantaria —
Os 208 tenentes excedentes
Alberto.Porto Alegre, An-
gelo Autran Durvado, Fran-
cisco Josó da Silva Júnior,
João da Rocha Maia, João
da Silva Oliveira, Josó Joa-
quim de Andrade, Pedro Ma-
ria Figueiredo Aranha, Ar-
mando de Assis, Irineu Ilha
Moreira, Ildeíonso Escobar,
Alarico Honorato de Castro e.
Lago,. Plinio Alves Monteiro
Tourinho, João Rodrigues
de Abreu e Pedro Paulo Fer-
reira de Menezes.

Da arma de cavallaria —Os
2°s tenentes Ernani Augusto
Correia, Alberto Leyraud,
Armando Masson Jacques,
Raul -.Silveira de Mello e
Osório Garcia Rosas.

Graduando:
Em general de brigada o

coronel do corpo de enge-
nheiros Alfredo Carlos Mül-
ler de Campos, contando essa
graduação de 11 de janeiro.

Arma de infantaria—Em
major, o capitão Josó da Cos-
ta Villar Filho; em Io te-
nente o 2o tenente Octaviano
Cavalcanti.

Arma de cavallaria—Em
capitão, o i° tenente José
de Abreu Salgado.

Em Io tenente, o 2o tenen-
te Josó Theotouio Ribeiro
da Silva.

Arma de artilharia — Em co-
ronel, p tenente-coronel João
Baptista de Azevedo Mar-
quês.

Em tenente-coronel, o ma-
jor Francisco Emilio Paes
Barreto:

Corpo de saúde—Em ma-
jor, o capitão dr. Manoel
de Carvalho Nobre.

No 42° batalhão do 14° re-
gimento (Matto Grosso), o ma-
jor Herculano Gonçalves da
Rjocha.

Transferindo:
0 capitão Josó da Cunha

e Costa da 1» companhia do
41° batalhão do 14° regimento
de infantaria (Matto Grosso)
para a Io companhia do 18°
batalhão do 6o regimento (Pa-
raná).

Para a 2' classe do exer-
cito, aggregando ao corpo de
saúde, o tenente-coronel dr.
Josó Olivio de Uzeda, jul-
gado incapaz do serviço do
exercito.

Do quadro supplementar
da arma de cavallaria para
o ordinário o major Álvaro
Franco, sendo classificado no
6o regimento (S. Borja).

Aggregando:
Arma de cavallaria—Sem

vencer antigüidade, os l09te-
nentes Francisco de Castro
Pinheiro Bittencourt, Arsenio
Nobrega e Abel Henrique de Eduardo Wilhelray.
Medeiros.

Bartil Exterior Limited, de
Pariz.

Não ha tal.
O empréstimo da inten-

dencia de Pelotas não fra-
cassou, e se vae realisar in-
tegralmente nas condições já
conhecidas do publico.

O Banco da Província
mantém o compromisso assu-
mido, em todos os seus pon-
tos, com o benemérito go-
verno municipal de Pelotas,
fazendo por si mesmo o re-
ferido empréstimo, mesmo
que se confirme a retirada do
Brasil Exterior Limited, de
Pariz.

Ficam assim completameu-
te desfeitas quaesquer appre-
hensões que possam surgir
cora a noticia inserida, hon-
tem, no Correi') Mercantil."

rooiraento de raorcadorios, no >;,T
valor de quaronta contos do
réis.

No despacho colleotivo do
hontoru o ministro da agri-
oultura, dr. Pedro Tolodo,
informou ao mareohal Her-
mes da Fonseca que o roer-
oado continua som alteração
sensível.

Informou também que o
mercado do assucar continua
frouxo, estando retrahidos os
compradores.

O mercado de café contí-
nua a obedece)' ás manobra»
de especulação das bolsas ex-
trangeiras.

O mercado de álcool está
em tendência para a alta.

O ministro da fazenda, dr.
Francisco Salies. acceitou a

proposta dos srs. Só & Fi-
lhoB para fornecimento de
uma chata pára a alfândega
de Porto Alegre.

O contracto para extrac-

ção das loterias nacionaes será
breve assignado, consta que
por seis annos, e não por dez,
como pretendia a companhia.

O governo pensa aprovei-
tar os professores da antiga
Escola de Guerra de Porto
Alegre para o Collegio Mili-
tar que ahi será croado, as-
sim como para a Escola de
Guerra, no Realengo.

O capitão de corveta Ty-
cho Brahe propoz acção pa-

De Tupaceretam regressou ra annullar o decreto do an-
no passado que o exonerou
do serviço da armada nacio-

o coronel Pedro Osório.

Installar-se-á a 1° de mar-
ço a Escola Brazileira Alie-
mã, dirigida pelo professor

Procedente de Liverpool

Aggregando:
Arma <3.e infantaria—Sem

vencer antigüidade, os los
tenentes Ildefonso Leite Bas-
tos, Raymundo Dias de Frei-
tas, Emilio Oscar Knüppel,
Hercules Eduardo Weaver,
Laureáno Pereira, João Frei-
re Jucá e Carlos T. Taulois.

Reformando:
O general de divisão gra-

duado José Alipio Oostallat e
o general de brigada Firmino
Lopes Rego.

Classificando:
Arma de infantaria — No

47° batalhão de caçadores
XPará) como commandante,
o tenente-coronel dr. João
Theophilo Varella.

No 26° batalhão do 9o re-
gimento (Povinho) o major
Carlos Jausen Júnior.

Declarando:
Que o capitão do 9° bata-

lhão de artilharia Claudino
César Primo contará sua an-
tiguidade de Io tenente de
9 de março de 1894, e a do
posto de capitão de 31 de
maio de 1901, visto se achar
em condições idênticas ao ca-
pitão Caetano Pereira, a quem
o Supremo Tribunal atten-
deu em uma reclamação.

Mandando:
Contar antigüidade de pos-

to, desde 22 de setembro de
1910 ao Io tenente de cavai-
laria Leandro Cavalcanti de
Albuquerque; de 6 de ou-
tubro de 1911 ao Io te-
nente Octavio Pires. Coelho;
de 25 de janeiro de' 1910 ao
Io tenente Luiz Carlos de
Moraes e de 22 de setembro
de 1910 ao 1° tenente The-
mistocles Paes de Souza Bra-
zil.

Abrindo o credito de . . .
2:809.400!$039, supplementar
as verbas 8", 9a, 11a e 14a
da lei de orçamento de 31
de dezembro de 1909.

Torres, 2 — Hontem, á
noite, os republicanos fizeram
uma manifestação de apreço
ao coronel Álvaro de Moraes,
ofíèrecendo-lhe um copo de
cerveja no club Julio de Cas-
tilhos.

Abrilhantou o acto a ban-
da de musica local.

O coronel Álvaro Moraes
proseguirá, amanhã, na sua
excurtão, indo para Cima da
Serra.

nal.

Rio, 2—Noticiam deLon-
dres que foi ali iniciado, hon-
tem, o julgamento do proces-lente üe ^verpooi, ^ oxido

está em despacho, na alfan- 
^ ^ ^ ^ Q

dega, um grande motor e
compressor com cylindro,
mandado vir pela intenden-
cia municipal para serviços
de construcção e conservação
de estradas.

Segue, hoje, para o Rio
de Janeiro o dr. Gomes da
da Silva, promotor publico
desta comarca.

Seguiu, hontem, para Ja-
guarão, a segunda turma da
Carta Geral da Republica.

O Diário Popular registrou,
em sentidos termos, a. mor-
te. do acadêmico Augusto
Godoy de Medeiros.

Falleceram:
O operário Julio Fernan-

des; a joven Silvina Gomes
Araújo; o sr. João Ribeiro
Pinto, negociante no Rio
Grande.

Pelotas, 2—Sob aepigra-
phe Empréstimo de Pelotas in-
eeriu o Diário Popular de
hoje o seguinte:

„ Estamos auetorisados a
declarar que carece do fun-
damento a noticia, hontem
divulgada pelo Correio Mer-
cantil, de que fracassara o
empréstimo de 600.000 libras
contraído pela ihtendencia
municipal com os proponen-
tes do Banco da Provinoia e

Rio, 2 — Noticiam de
Nova York que na estação
de New Jersey City explodiu
um carregamento de dyna-
mite, causando enormes pre-
juizos.

Desappareceram tres bar-
cas que estavam próximas
ao local da explosão.

Houve diversas mortes e
mais de cem feridos.

Regressou a Buenos Ai-
res o sr. Saenz Pena que an-
dava de passeio em sua es-
tancia.

Noticiam de São Paulo
que o padre Gaffró seguiu
para Campinas afim de fa-
zer conferências.

Na oceasião do furacão
que caiu sobre a serra do
Cubatão, ante hontem, as mu-
lheres Ursula Steani e Joan-
na Maria das Dores morre-
ram de syncope cardíaca, de-
•vido á commoção cerebral
soffrida.

A firma Julio Lima & C,
desta capital, proprietária de
uma fabrica de rendas, quei-
xou-se á policia do desappa-

jornalista Mylius, por cau-
sa dos boatos publicados
sobre o seu casamento mor-

ganatico com a filha do ai-
mirante Seymour.

A audiência teve rara im-

ponencia estando repleto o
tribunal.

Nenhum advogado tomou
a defeza de Mylius.

Este affirmou que o rei
Jorge V, em 1890, quando
duque de York, desposára a
filha do almirante, abando-
nando-a em seguida com um
filho, nascido dessa união,

para casar com a princeza
real, depois que se tornou
herdeiro do throno pela mor-
te do duque Clarance.

0 almirante depoz, depois
do discurso da accusação do

procurador da coroa, dizen-
do que não estava em Malta
na época do falado casa-
mento.

Tivera tres filhos e duas
filhas.

Uma dellas, a mais moça,
morrera em 1895.

Outra casara com o capi-
tão de navio Napier.

A esposa de Napier con-
firmou as declarações do pae,
dizendo que apenas vira o
rei duas vezes depois de ca-
sado com a rainha, numa
recepção.

Sua irmã solteira nunca
vira o rei.

Dos livros de casamentos
de Malta nenhuma declara-

ção consta.
A defeza de Mylius foi

fraquissima, ficando provada
sua intimidade com os anar-
chistas.

Os juizes condemnaram a
um anno de prisão o diffa-
mador.

0 Supremo Tribunal de
Lisboa negou provimento ás
sentenças contra o sr. João
Franco.

Mais telegrammas na 2"
pagina.

Soffreis Jo estornado ? 0 O RITS/L T J\» I ¦ do dr. Van der Laan vos curará
._._:' _._V _-_— -w»—*_*_"*.


