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MONUMENTO A JULIO DE CASTILHOS
Histórico e descripçRo
- et-.-I3S3W3K5Í •

como todos vós, sob a pressão da
cnormo dôr causada pelo dosai •
purocimento inesperado do maior
dos rio grandensca, o grande brazileiro o incgualavel republicano
dr. Julio Pintes do Castilhos —
alma e vida dns instituições politicas vigentes.
Verdadeira cutastrophe nacional,
desgraça irreparável da Republica, a morte do Gigante feriu tão
profundamente os nossos corações
--. ¦¦: ¦ '¦¦í;-:\ ¦¦,."..., ¦¦¦ f'. ¦¦¦¦ <•'¦¦: .¦¦:¦. .¦:¦:¦ .,--.,,,"'";.:'.:,.,'¦¦.
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dc patriotas, gelpeou por tiihfói'^-'..-.
'
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canos, que i-ó a força cpiiíinunici"tiva de sua obra portentosa teria
. ''MhhhMhí&'WhWrB:h: h'h--;h.:
o poder de nos conservar err-etos
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'
e dignos do extraordinário Morto
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cumprimento
í:: para proseguir no
do dever civico, abafando o pi-anlo da saudade immorredoura.
A dura realidade, com o seu
cortejo de sombras agourciras, na
cruel manifestação do mais rc
quintado despotismo, desde lofeo
invadiu nos de apprehensões «t
flictivns, povoou o nosso espirito
de duvidas c incertezas pungentes.
Esmagando-nos, porém, ao peso
de sua brutalidade impiedosa, não
logrou, todavia, paralysar os nossos movimentos, não conseguiu
matar o nosso ardor, não nôdç armirar de nossas almas a féinquebrantãvel no futuro da Republica
que o joven estadista pc.rshiiiflcnya.
E' que o espirito superior que
presidiu a esta cónstrucção cyclopica do Rio Grande do Sul republicano; que concebeu e executou
esta organisação estupendamente
sua obra.
original da amada terra patrícia,
,j -, :..st.i'i'- . rucõnhcera-oj emvencendo resistências sem conta,
sr
setis
dos
iiViui;.,'ij>iu
li' . i|lt,iillo
superando obstáculos sem fim;que
¦
coevos o patrício insigu que, na
guiou e conduziu á victoriaa legiões
de combatentes dispostos morrer
oecasiào dengir decisivamente, descom seu general ou a. triumpnar
de
zes
os
fali»
velhos
os
mui
prosou
com elle ; que levou a cabo esso
ncutralisádoru,
uma metaphysica
trabalho colossal de arregimenta— rocha granitica
toiiiiimto pura nortearein-no os eução partidária
vêm
se quebrar as
a
contra
qual
de
admirável
siiiaineiitps
philosoondas revoltas das opposições em
os
mediante
orgânica,
quaes
pliin
delírio; espirito que' penetrou no
coração da mocidade, que attraiu
pode promover o bem publico, de
a suprema confiança das classes
fôrma a deixar immortalisado o
conservadoras, chamando sobre si
sen nome.
as vistas do paiz inteiro, hoje de;
«Nada pôde satisfazer mais o meu
bruçado no túmulo do Heróe ;_é
victoria
ardor social do que essa
que esse mesmo espirito de eleição
vive em todos nós, está na atmosalcançada pela força persuasiva de
que respiramos, fala em.caphera
principios essencialmente republida canto, apparece em toda parte,
canos, dos quaes tenho sido obscu
allumia a estrada em que nos agitamos, dirige a nossa acção, im. ro propagador desde o inicio da
pulsiona os affectos, anima, condoutrinação politica que acceleron
forta, tonifica, qual anjo tutelar de
o advento da U-publica ri a Pii.tri»
nossos ulevantados destinos.
Brazileira. ti o meu jubilo ó tanto
Eterno redivivo na lembrança
a
certo
dos que amara e. servem a Repuquo
mais intenso quanto é
blica, Julio de Castilhos, que enlicçâo dos factos radica <m mim n
com seu nome um período
cheu
o
ilabtrar
ao
convicção de q:ie,
historia
da
pátria, é a bandeira desnas mãos do emérito confraldada
projecto dá Constituição do Rio
¦CT»™«»^««pfppj»i»«i<»«>wwwiiwy<»»»»qi^^
gJggpSSsMBWBÍBIsl5lBw5Ss^SBISlB^^
'-~~
tinttador dc sua missão providenGrande do Sul, procurei evitar as
ciai.
illusões, as estéreis tcansigencias
E á sombra dessa, bandeira aqui
doutrinárias, a desorientação e a
estamos, no posto em que nos colanarchia nas instituições estaduaes,
locou a solidariedade republicana,
sem a mais leve inüdclidado ás
dando o primeiro logar, em nossas
bases fundamentacs ou caracteres
cogitações orçamentarias, á resolução unanime desta Assembléa, conelementares da Constituição Fedesubstanciada no projecto dc lei,
ral.»
cuja eloqüência resalta dos proAssim falava elle c assim era cfprios termos em que foi concebido.»
fecti vãmente.
Os solemnes compromissos da
O projecto de lei da receita c
E, decorridos nòvc"unnos após o dolorosa impressão que lhe causa- Estado a abrir os créditos ncccs-ltadcs presentes, cm que a Aisem Icspcsa continha a seguinte dispememorável predica republicana fo- Grande, cujo opulento futuro ello
sarios á cxccuçio de tão alcvnn-1 ))]óa resolve :
rom por elle respeitados c cumpri- entrevia em largo descortino do dcsapporecimcnto subjectivo do ra o lamentável acontecimento.
sição ;
tildas; iiobilissuiins c justissimas | «l" —
do
seguida
é
lido
Em
ollicio
fundarum
do
rio
os
Lançar cm acta uin voto
no
momento
egrégio
estadista
consummado.
do3, quer
grandensc, podem
tam«Fica o presidente auetorisado r:
como
homenagens
publicas,
-Estudo, dr. Antônio bem o credito necessário
so o regimen novo, luctando pela
Si na vida publica saberaol-o um seus patrícios, cm inteira uiiifor- presidente rio
para que do profundo pesar pelo infausto
rcalisoção das promessas da pro- integro, irrcductivel na intrunsi- midado do vistas c communhão de August i Ilorgõs de Medeiros, dan- s- ja collocado na sala das sessões acontecimento que vem privar o
Art. Uu — Abrir os. créditos ncdesta Assembléa o retrato do cjrrctraduzir o reconhepaganda/ quer depois, quando ele- gencia com os principios doutri- sentimentos, allirmar de modo so- do conhecimento á Assembléa db •rio auetor da Cam dc 11 do julho Uio Grande o: a Republica da as- cessaries dopara
Rio
Grande do Sul o
cimento
Jado
benemérito
dr.
sem
estadista
onfiillecimcnto
terra,
continuado
da
sua
sincesistencia
deante
da
mais
lemnissimo,
ao
vado
governo
narios quanto submisso aos dietado IMH.»
scmpiteiã
relembrar
posteridade
a
Prates
de
Castilhos,
a
quem
par;
dc soube vencer as difllculdadcs mes da mais sã moral politica, for- ra c da a.ais commovcdora das lio lio
exeelso organina
pelo
os
á
sessão
gratidão
Estavam
presentes
2» — Suspender os trabalhos por sador do Estado rcpnbl cano,. ii.inherentes á subida inveslidura c ça é constatara immaculabilidade menagens, não haver sido cm vão Patriii o, especialmente, b Rio Grandeputados Antônio Soares de Bardias c tomar lueto por oito, Compararei estadista bràzileiro dr.
cinco
que elle exclamara: « Atoiituxa- de do Sul, devem serviços de or- cellos,
os imprevistos, enormes c graves da sua condueta privada.
Evaristo Tuixei
no lepresidente;
¦roleyiinti)
c
de
c
inesquecivel,
dem
(iUE
ME
PARA
MIM,
S1XT0
acção,
DAJ1KXTE
á
sua
homenagem
dc veneração tri- Julio Trates deúmCastilhos,
cm
Depois de encher de inapagaveis
obstáculos oppostos
r.o
monumento
Pevice
de
ra
do
Amaral,
vnntamento
presidente;
os
funcresolvido
que
butada ao grande morto.»
sem preterir os principios que feitos áureo período da nossa his- S0I1E.IAM MOTIVOS 1'AIIA CONFIAR NA que havia
e na erecção dc
cemitério
publico
Mibielli,
ln
secretario;
dro
Affonso
Pronunciam ainda discursos ai- uma estatua á praça Marechal Dcotorla, Castilhos passou á posteri- RECTA JUSTIÇA DOS CONTEM 1*0ItA- raes fossem feitos a expensas do José Gonçalves dc Almeida, 2o se
e»'angelisára.
á morto do dr. Julio de doro, da capital. Outrosini, abrir o
lusivos
E si a liberdade dc ensino, a li- dade no meio da vivaz recorda- NEOS E NO MAJESTOSO JULGAMENTO Estado.
crttuio; Alcides de Freitas Cruz,
pura que seja
Sul.»
do
seguinte
do
do
Rio
Grande
leitura
liberdade
a
os deputados João Sim credito necessário dns
a
Segue-se
berdade dc profissões,
ção somente despertada pelos que
'
sessões da
Al- Castilhos
sola
Luiz
Englort,
João
Simplicio
na
collocado
de testar c a unidade do poder le- deixam obra fecunda c impereciGloria a Julio dc Castilhos !
projecto de lei, assignado por to- ves dc Çarvnlli<S Manoel Theophi- plicio Alves dc Carvalho e Eva- Assembléa dos Representantes o
risto Teixeira do Amaral.
dos cs deputado* presentes :
retrato do egrégio auetor da Cargislativo constituíram bellos pri vel.
lo Barreto Vianna, Joãi Vespucio
Histórico
O presidente, encerrando a ses- ta de 14 dc julho dc 1801.»
Dellc dizia uin insuspeito jornamordios do seu vasto programmai
«A Assembléa dos Represo.itan- dc Abreu c Silvn. Manoel Py.
tes do EiUJo, associando se recoFirmaram o parecer os membros
são, con ida os deputados a reuninão menos o rccommcnda a con- lista fluminense: «... sua morto
No meio da pròiúrida impressão nhecidamente ás homenagens pres- Francisco dc Oliveira Neves, José rõm-sc; ás 2 1/2 horas da tarde do da commissão dc orçamento srs.
reforo
descoberto,
E
ó
curioso,
voto
a
do
vácuo.
um
quisla
produziu
acontecimento da tada» c pôr prcslir P'l) beneme Ucnto Porto, Àriiudo Corrêa Leite, mesmo dia, no edilicio da Assem- Manoel Py, Luiz Carlos Massot,
ma altamente moralisadora c ja- plienomeno de visão que neste mo- causada pelo
ao cxcelso Francisco Rodrigues Lima, Miguel
a
25
do
outubro dc 11)03, ii tito governo do Estudo
véspera,
mais, na sua Patrin, propugnada mento se opera: quando so cogita
do Rio Grande doSul da Cunha Corrêa, Vasco Pinto bléa, para, incorporados, assisti Luiz Englcrt, Antônio Pedro .Caorgiinisador
1 hora da tãrdé, a Assembléa dos republicano, inconiparavel b :azi
rem aos funcraes do inolvidavel minha c Francisco do Oliveira Nede preencher esse vácuo, olha se
por outrem antes dellc.
dc Cisiilltos, Bandeira, Ramiro dc Oliveira, Fir- chefe do
Incxcedivcl na dedicação á terra como se olha pnra baixo, ao passo Representantes, que estava func Icíro dr. Julio Prates
partido republicano do ves, deixando dc o.fazer os srí.
do Icvantimcnto mino Paula, Antônio Antunes de
a
outras
reunião
entre
ordinária,
cm
cocionando
túmulo
Antônio Antunes de Araújo e FirRio Grande do Sul.
natal, ao serviço delia consagrou- que para procurar o seu
santo logar
lcbrnva uma sessão extraordina- de um monumento o no seu sa.5r.1do Araújo, Antônio Pedro Caminha,
mino Paula, por so acharem ,ause com tal devolameulo que foi até olha-se como se olha para cima.»
em que repousar
Ildelojso Simões Lopes, Longui
dc 1.7 dc novembro do sentes da capital.
sessão
Na
ria.
na
Mado
auetor
praça
segregado
a
da
precção,
corpo c
aceusado dc so haver
A glorificação do immortal
Saraiva da Costa c Luiz Gar mesmo niiiio, a commissão de orAo abrir os trabalhos, o presi- reclnil Deodoro, üe uma estatua alio
Transformado o projecto na lei
resto da Federação Brazileira, exi- da Constituição de 14 dc julho de
los
Massot.
reconhecimento
o
pu
traduza
çaincnto apresentou o seu parecer, n. 29 dc 1° de dezembro dc 1803,
mindo-se aos reclamos dc grande 1891, iniciada no momento cm que dente, coronel Antônio Soares dc que
compelo
á
de
lei
contemporâneos
gedos
O projecto é rcmctiido
acompanhado do projecto
declara quo ao ter co- blico
nella continuou a-figurar o art C«
nio politico o civismo rio-granden- missão de orçamento.
parte da opinião nacional, que lhe a Republica passou pela provação Barcellos,
da receita e despesa do Estado,
syjitheti
inesperado
do
nhecimento
ininpassa- se que iuegunlavelinentc
tal como esta acima redigido.
indicava post03 da maior relevan- de pcrdel-o, continuada cm
1904.
Faz depois uso da palavra o de- para o cxcrcicio de
bem como relembrar i\ posic
cidadão
sou,
dr.
Julio
do
mento
sua
á
grande
culto
fervoroso
c
cia.
tcrrnplò
A 7 do'mesmo mez o presidente
Aquelle documento assim comeridnde republicana sempitenia gra- putado João Vespucio de Abreu e
Mas Castilhos, inimitável na sua memória, c afinal consummada ao Prates dc Castilhos, deliberara con- tidâo,
Estado, dr. Antônio Augusto
do
Silva o ao terminar o sen discurso cava:
sessão extraordiAUCTOIUcA •
de Medeiros, promulgou a
Borges
excepcional modéstia, preferia con. render-se lhe o maior preito que vocar a referida
—
A
commisassi
indicação,
uma
A
mesa
1,'ciireseiitantcs
envia
! Srs.
fosse resolvido
logo de dar cumpri.
c
tratou
tinuar a velar de perto pelos su se deve prestar a um homem pu- ' naria afim dc que
ainda,
\ci,
acha-se
orçamento
Arlijro união — A presidência do gnada também por todos os depu | são dc
o modo da Assembléa patentear a
periores interesses do seu caro Rio blico.
E' da máxima transcendência na
historia do um povo a cerimonia
que se vue realisar daqui a poucas horas.
Glorilicar a memória dos que
bem serviram o amaram a sua
Pátria ó aeçáo ao mesmo tempo
cnaltccedora diu virtudes desses
grandes eleitos e dos aprimorados
sentimentos cívicos de quem a pratien.
¦ As gerações porvindouras louvarilo por certo aquelles que sou
ber.im cumprir o seu dever, honvando os feitos dos contem poránoos illustres.
Ha de ser assim apreciado o acon
tximento de ámaiihã, senão, já,
para todos, mas depois, mnis larde, quando fôr dcsappnivecndo a
geração dc que Castilhos tomouse eminente representante c a critica histórica houver dc exercer a
sua severa missão.
Então, extinetos de todo as paixões pelo perpassar do tempo, serã superiormente julgado esse homem extraordinário, cujos intuitos
foram incomprchendidos porque a
anormalidade do momento em que
elle àppàreçcu no scenario politico bràzileiro conturbara a fáciildado «profiiativii dos oppositores dn
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monto Aa deliberações da Assorabléa: crecçílo de dois monamon*
toa, um no cemitério, no logar em
que foi sepultado Jullo de Custllhos, o outro, o gloriflcador, na
praça Marechal Deodoro, bem como
a promptiflcaçfto do retrato para
ser collocado na sala das sessões
da Assembléa.
Fará esse Ura veiu do Rio de Janeiro, aqui chegando em fins do
referido anno de 1903, o esculptor
brazileiro Decio Vlllares
Entrando o artista em negociações com o governo do Estado,
foi lhe determinado que no monumento gloriflcador que houvesse
de idealisar ficassem representadas as três phases da vida de Julio de Castilhos: a da propaganda,
a da organisação e a da phase pos
terior A sua retirada do governo.
Poucos dias depois Decio Villares apresentava ao governo os projectos dos dois monumentos, que,
salvo ligeiras modificações, são os
quo se acham, hoje, erguidos no
cemitério publico e na praça Marechal Deodoro.
O cont»*acto para a execução dus
duas importantes obras de arte foi
assignado pelo então secretario de
Estado dos negócios das Obras Publicas, dr. João José Pereira Parobé, e pelo sr. Dedo Vlllares, em
14 de janeiro de 1901.
Logo após o esculptor seguiu
¦ com destino a Paris, aonde foi tratar da promptittcação dos trabalhos de quo estava incumbido.
Posteriormente foram aqui expostas, em vitrinas de casas commerciaes da rua dos Andradas, as
maquettes dos dois monumentos,
que despertaram a attcnção publica.
O primeiro trabalho a ficar concluido, c isso de accôrdo com
o citado contracto, foi o imponente mausoléo levantado no logar em
que se fizera a inhumação de Júlio
de Castilhos e quo substituiu o
túmulo provisório, de madeiro, ali
levantado poucos dias após o passamento do preclaro cidadão.
Ainda perdura na memória de
todos a lembrança dessa singela
construcção, em fôrma de chálet,
tão simples na apparencia quanto
expressiva da sinceridade que a
elevara, e que a gratidão e a sau
dade dos republicanos castilhiâtas
primavam em conservar coberta
• de frescas ílôres, na symbolisação
de uma perenne apotheose.
Ao ligeiro túmulo substituiu o
alteroso sarçophago, cuja se veridade de linhas emociona a quem
penetra nanecropole elogo o con
templa ti sua esquerda.
Ao pintor rio-grandense Pedro
Weingilrtner fora encommendado
o retrato para a sala das sessões
da Assembléa1 e que ora ali se vê,
no logar de honra.
Cumpridas as duas referidas disposições da lei de orçamento para o exercicio de 1901, faltava executar a referente ao monumento
gloriflcador, isto é, effectuar a sua
erecção no local que para isso havia sido designado.
Concluído o periodo governamental do dr. Borges de Medeiros
e assumindo a presidência do Estado o dr. Carlos Barbosa Gonçalves, prosegulu-se, sob a direcção
do secretario das Obras Publicas,
dr. Cândido José de Godoy, no
estudo do que convinha fazer na
praça Marechal Deodoro, afim de
dar a melhor collocação possível
ao monumento.
E que a escolha do local foi a
mais feliz, prova-o a bella perspectiva offerecida pela notável obra
de arte a quem, vindo da rua 7
de Setembro, sobe a ladeira dn
rua General Câmara.
O effeito é surprehcndentc: no
alto da collina, a sobresair no azul
do Armamento, destaca-se a eleva
da pyramide, sustentando no ápice
a dourada figura da Republica, a
resplandecer esbatida pelos raios
solares.

inaugurar as obras da erecção do
monumento a Júlio de Castilhos.
O espaço reservado pai-a a masrna cerimonia estava cuidadosamente preparado e adornado.
Viam-se ali, sob um toldo, que
cobria um estrado atapetado, os
bustos de Júlio de Castilhos o da
Republica, sobre columnas guarnecidas de panno das cores verde
e amareíla, bandeiras de diversas
nacionalidades, photographias do
monumento e as caixas de madeira e de zinco em que devia ser
encerrada a acta.
No meio do maior silencio, revêlador da emoção causada no3 asA pedra fandamental
sistentes pela magnitude do acondr.
Preparado o local para receber tecimento que se ia rèalisar, o
funcclo
Carvalho,
de
Leivas
João
os alicerces do monumento, como
Pudescreveremos abaixo, o governo nario da Secretaria das Obras
da
acta
á
leitura
blicas,
procedeu
do Estado, em 1910, designou o
dia 20 de setembro, assignalado na do teor seguinte:
historia do Rio Grande do Sul, «Termo de inauguração das obras
monumento gloriflcador do dr.
para a collocação da respectiva do
Júlio de Castilhos.
fundamental.
pedra
Aos vinte dias do mez de setemNo mesmo dia rèalisar-se-ia a bro de mil novecentos e dez, vigeanno da Republica
reposição da pedra fundamental limo segundo
dos Estados Unidos do
Federativa
do novo palácio do governo, reme- Brazil, nesta cidade de Porto-Alevida do logar em que houvera sido
capital do E9tado do Rio Grane do Sul, na pi-aça Marechal Deoassentada a 27 dc outubro de 189C fre,
doro, ás 11 horas da manhã, prepor se ter deliberado modificar o sentes
os exmos. srs. drs. Carlos
primitivo projecto da construcção. Barbosa Gonçalves, presidente do
Effectivatnentc, na data alludida, Estado, Cândido José de Godoy,
foram levadas a effeito as duas ce- secretario de Estado dos negócios
ilas obras publicas, e José Coelho
rimonias.
Parreira, director da directoria de
A's 10 horas da manhã, o dr.Car- obras publicas, auetoridades naIos Barbosa, presidente do Estado, eionaes e extrangeiras, e mais eieste acto,
deixando a sede do governo, com dadãos convidadosdaspara
assignasuas
constantes
todos
a sua comitiva, encaminhou-se para turas no fim do presente termo,
o logar das obras do palácio e procedeu-se ao assentamento da
ali, com a presença do chefe do pedra fandamental do monumenJúlio de Casgloriflcador do dr. citada
partido republicano, dr. Borges de to
na
praça
erigir
a
tilhos,
Medeiros, da Assembléa dos Re- Marechal Deodoro.
Tríbudo
Superior
presentantes,
Tendo sido apresentada nesta
nal, dos secretários de Estado, do oceasião a s. ex. o sr. dr. presisecretaintendente e Conselho Municipal, dente do Estado pelo dr.das
obras
negócios
dos
Estado
de
rio
do chefe de policia, das auetorida
a respectiva colher, foi
publicas
des federaes e compacta massa po- por 8. ex. inaugurada a construpular, foi, com toda a solemnidade, cção. collocando sobre a fundação
reposta a pedra fundamental da a primeira colher de argamassa.
Em seguida foi collocada debaigrande construcção.
fundamental uma
da
xo
Findo o acto, os assistentes diri- caixa de pedra
folha, na qual estava,'engiram-se para o centro da praça cerrada uma outra de madeira
Marechal Deodoro, onde se devia contendo um exemplar de todos
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Frente do monumento'

os jornaes diários que se publtcam nesta capital, e bem assim a
segunda via da presenteada,convenientementi assignada por todos
os presentes á inauguração,o mais
as seguintes moedas nacionaes, cora
curso na presente época, uma de
cada valor: prata-dois mil, mil e
quinhentos réis; nickel — quatro-e
centos, duzentos e cem réis;
cobre—quarenta e vinte réis.
Ficando assim terminado o acto
de assentamento da pedra fundamental para a erecção do monumento gloriflcador do dr. Júlio de
Castilhos, lavrou se esta acta para
em todo e qualquer tempo constar aos vindouros, assignando a
mesma todos os cidadãos presentes, commigo João Leivas de Carvalho, 2o escripturario desta Sccretaria de Estado dos Negócios
das Obras Publicas, que a escrevi.»
Ao lançar o presidente do Estado a sua assignatura na acta, o
dr. Josó Antonio Flores da Cunha,
em nome da Assembléa dos Representantes, pronunciou inspirado discurso apologiando as virtudes de Júlio de Castilhos e remomorando os serviços que lhe deve
o Rio Grande do Sul.
Firmaram a acta as seguintes
pessoas:
Dr. Carlos Barbosa Gonçalves;
genoral Manoel Joaquim Godolphim, representado pelo 1° tenente
Antonio Godolphiin; Manoel Thcophilo Barreto Vianna, presidente
da Assembléa; A. A. Borges de
Medeiros; Alexandre Cassiano do
Nascimento; Protasio Alves; Vasco
Pinto Bandeira; Cynrianò da Costa Ferreira; Marcai Pereira de Escobar; coronel João Leocadio Pereira de Mello, director do Arsenal
de Guerra; Salvador A. Pinheiro
Machado; José Montaury Aguiar
Leitão, intendente dc Porto Alegre;
coronel Carlos Frederico de Mesquita; Frederico da Cruz Sccco,
capitão de corveta, delegado do
capitão do porto; M. A. de Andrade; Emilio Guilayn; J. J. Pereira
Parobé; José Gonçalves do Almeida: José Antonio Flores da Cunha
Firmino Paim Filho; Olavo Franco
de Godoy; Álvaro Baptista; Edmundo H. Teltschor Bastian, presidente da Jnnta Commercial; EpaminondasB.Ferroira, yice-presidente do Superior Tribunal do Estado; Manoel André da Rocha, procurador geral do Estado; José Valentini do. Mon te, desembargador;
G. Luce, cônsul britannico interi-

no e vice cônsul argentino; Francisco dc Paula da Cunha Louzada;
Octavio Francisco da Rocha; Francisco Job; F. Ribeiro Dantas, juiz
rio comarca; Arthur Toscano S.
Barbosa, pela A Federação; dr. V.
do Britto; Bonito Ilha Elojalde; dr.
Nogueira Flores, medico da Bridada; Albino Coutinho; Avelino
Borges; Gorinano Steigledcr Sobrinho; Luiz Voelcker; pelo O Independente, Fernando Kcrsting Filho;
Cláudio Ferrando Júnior; Joaquim Ilha da Fontoura; Agostinho
Josó Lourenço; Fernando Miranda;
Leopoldo Teixeira; dr. Olinto dc
Oliveira, director da Faculdade de
Medicina; dr. Sarmento Leite, vicedirector da Faculdade de Medicina; Luiz Vossio Brigido: tenente
coronel Francisco Sérgio de Oli veirn, pelo Instituto G. Júlio de Castilhos; Juvencio Lemos; Oswaldo
Vergam, delegado judiciário; João
B. dc Mello; Francisco B. da
Cunha Lopes; João Luiz d:
Faria Santos; Euclydes B. de Moura; José Bertaso ; Aristides Casado;
Francisco José da Costa Filho, dcIos alumncs da E. do Commercio;
Kaul Abbot; capitão Cassio Brum
Pereira ; Gustavo Leyraud ; José C.
Parreira; Tertuliano T. Carvalho;
Maurico Grass; A. Hebert; Carlos
Torres Gonçalves; Decio Villares;
Homero Baptista ; Renato Costa; J
LT de Carvalho.
Concluída a assignatura, foi a
acta, cora os jornaes do dia e diversas moedas do cunho nacional,
encerrada era uma caixa do madeira e esta collocada dentro de
outra de zinco, hermeticamente focitada, o que foi deposta sobro o
local preparado para receber a
pedra fundamental.
Em seguida o dr. Cândido José
do Godoy, secretario das Obras Publicas, apresentou ao presidente do
Estado uma colher de prata para
com ella ser posta a argamassa
sobre a pedra. Reccbcudo-a, o dr.
Carlos Barbosa convidou o dr. Borges do Medeiros a proceder áquelIa cerimonia, ao que accedeu o
chefe do partido republicano
Apó3 foi descido, por meio de
um macaco, o bloco concavo, co*
brindo inteiramente a pedra e a
caixa de zinco, que assim ficaram
perfeitamente resguardadas.
Estava inaugurada a obra da
erecção do monumento.

i:

A colher do prata, artístico tra*
balho de ourivesaria, expressamente feita para o acto, foi, após
a cerimonia, offerecida ao dr. Borges de Medeiros pelo dr. Cândido
de Godoy.
A colher tinha gravados os se*
guintes dizeres: Construcção do
monumento gloriflcador a Júlio de
Castilhos — 20 de setembro de 1910.
Achava-sc acondicionada em ftno estojo de madci»'a, forrado de
velludo verde, com dobradiças e
fecho de pra*a.
Na tampa viam-se, fundidas naquello mesmo metal, as armas da
mallograda Republica Rio-Grandense.
Colher e estojo foram promptiflcados nas offlcinasde Rocha & C,
desta capital.
Findo o cerimonial, retirou-so o
dr. presidente do Estado, sendo
acompanhado pelos presentes até
ao palácio do governo.
As obras
Nos seus traços geraes o monumento constaria do um pedestal
redondo de granito, assentando sobro este uma pyramide tambein dc
granito, de base quadrangular, á
qual se ajustariam diversas Hguras allegoricas de bronze.
Foi accordado, no contracto colebrado entre o governo do Estado e o artista Decio Villares, que
aquelle caberia construir a base e
o pedestal do monumento, obrigando-so o esculptor ao levantamento da pyramide de granito e
collocação das figuras de bronze.
Para dirigir ns obras, o gover
no designou o engenheiro Affonso
Hebert, chefe de secção da Secretaria das Obras Publicas.
Dando começo ao trabalho,
aquelle funecionario procedeu aos
estudos preliminares de nivcllamento e locação.
O terreno da praça Marechal Deodoro tem um declive de 4.3 °/o.
Atacado definitivamente o serviço, foi dado o primeiro golpe de

entretfoo * obra ao artista Dceltt
Vlllares.
Este convidou, ontao, o ar. lio*
iíort, a continuar a|dlrlglros traba*
lhos da erecção do monumento.
Attendendo ás ponderações foitas pelo mesmo esculptor, o sr. He*
bert, após alguma relnctancla, ac*
cedeu ao convite.
A obra que competia ao sr. De*
oio Vlllares dirigir, como ficou ex*
pllcado acima, constava da eleva*
ção de uma pyramide de granito
e do assentamento das figuras de
bronze.
Para a construcção da pyramide
foram escolhidas pedras também
de Therezopolis e, como as ompre
gadas no pedestal, preparadas nus
offlclnas de J. Aloys Frledericlis.
A importância technica dessa
obra, om quo entrava como primoiro facter um andaime adequa*
do,-mereceu serio estudo por parte
do director do serviço, pois tratava-so do erguer blocos o figuras,
do pobo até 2.500 kilos, A conslderavel altura do 20,'"6 acima do
s Mo.
O assentamento dessas pesadas
pecai, om posição mnthomaticamente exacta, exigiu uni ntidnitiio
constituído de um travejainento
especial du madeira, còm apparelhamento volante, próprio a mover
o material em todos os sentidos
para collocal-o, sem embates e com
to Ia a precisão, nos logares compotentes.
Os trabalhos tiveram curso roguiar até 2 de abril do 1912, dia
era quo caiu sobro a cidade um
tufão do quadrante 8 S O, com a
duração de 3 horas, causando es
tragos por toda a parte.
A obra do monumento, quo já
estava então com as figuras assentadas, não escapou á fúria do tufão e ruiu por terra todo o solid"
madeiraraento qa« servia de andairne.
Ficou sériatncntj dàmniflcad > o
cavallo do gaúcho, que se vê na
face do monumento voltada para
o sul.
O cavallo abateu, por so terem
rompido, com o embate forte das
traves do madeira, os garrões das
patas trazeiras, que entraram pelo
bronze a dentro.
Felizmente não foi necessaiio
devolvor-sc para a Europa aquella
figura, afim de ser reparada, conseguindo-se fazer aqui mesmo os
precisos concertos, com completo
exito.
Era maio do anno passado ficou
prompta a obra da pyramide, cc-ru
todas as figura* nos devidos l^gii
res.
i
A secretaria das Obras Publicas
mandou então organisar o projeeto da plataforma que circula o
monumento, das escadarias, balaüstres e objectos de ornamentação.
Foi Incumbido desse trabalho o
sr. Attilio Trebbi, 1° desenhistn
daquella repartição, c que deu
cabal desempenho á sua incumbencia, merecendo o projecto por
elle apresentado a approvação do
governo.
Ainda a execução dessa obra
foi dirigida pelo engenheiro Hebert.
A altura exacta do monumento
do solo até á extremidade do facho
empunhado pela figura da Republica, erecta no pinaculo da pyradas
logar
o
se
abrir
picareta, pira
fundações, no dia 6 de julho de mide, ó de 22"',50.
1910, ás 9 1/2 horas da manhã, coAs figuras de bronze foram momeçando a construcção das fun- deladas c fundidas na Fondirie
dações a 13 do mesmo mez.
d'Art, de E. Malesset, de Paris.
As exeavações para os alicerces
foram levadas á profundidade de O custo total do monumento importou em 431:597$164, assim discri3,'"0.
minado:
é
estruetura,
sua
O terreno, na
vacomposto dt granito cm que o foi- A Decio Villares,
e
lor
da
pyramide
ferro.
muito
dspatho contém
pouco
260:000$000
figuras
A rocha está cm franca decomObras
executadas
pc
cathcose,
a
que
posição sobretudo
lo governo
159:õ97:i_il61
se desfaz facilmente.
vasos
c
Candelabros,
O terreno ali é, pois, muito pouco outros adornos. . .
12:000$000
resistente para as fundações, co431:597S1C4
dendo ao peso de 2 kilos por contimetro quadrado, o que induziu Deacripçfto do monumento
o engenheiro Hebert a projectar
uma base de beton, reforçada por «Tendo de representar a vida
travejamonto, cm cruz, de trilhos d3 Júlio de Castilhos nas três
de aço, com o espaço, entre um c phases já mencionadas acima — a
outro, de 0"',õ0 e fortemente liga di propaganda, a da organisação
dos entre si por fios de arame e a phase posterior á sua retirada
grosso, tudo [mergulhado em beton do governo — o artista não podia
reaüsal o senão mediante allegofeito de cimento e areia.
A espessura da base, assim pre rias api-opriadas a caracterisar a
parada, é de 0"',50, com umdiame acção de cada uma, cora o grau
de importância respectiva, e pretro de 7"',40.
Sobre essa solida base, destinada do ninando naturalmente, como a
a receber os alicerces do monu- m »is decisiva o gloriosa, a da ormento, foram levantadas, com ab- ganisação politiea, da qual resulsoluta confiança, as alvenarins de tou a Constituição dc 14 dc Julho.
A estatua da Republica devia dopedra bruta até a altura dc 4'",50
acima do solo, sempro com o mes- minar tudo, como o symbolo dos
ideaes que resumem a política
mo diâmetro de 7'",40.
moderna,—de liberdade,
c fraDahi para cima foram assenta- t srnidade. Também não paz deidascantarias de granito apicoado, xar de figurar, apoiandopodia
o esta
extrahidas das pedreiras de The- dista, o enthusiasmo do
povo riorezopolis, arrabalde de Porto Ale
grandense pela causa republicana.
gre, c trabalhadas nas officinas de Além disso, era
recordar
J. Aloys Friederichs, estabelecidas os antecedentes preciso
nacionaes
poPticos
á rua Voluntários da Pátria, nesta resumidos em Tiradentes"
e José
cidade.
Bonifácio. E ainda era indispenA natureza do serviço de assen- s-ivcl, por um lado, exprimir a
tamento desses pesados blocos obri- dependência da organisação augou o engenheiro director da obra tonoma do Rio Grande do Sul A
a projectar um andaime especial, proclamação da Republica, e,
por
movediço sobre rodado, de forma outro, A evolução Occidental, rea poder girar com facilidade em sumida na Revolução Franceza.
torno do pedestal.
Eis ahi o assumpto concebido
Concluido o trabalho que, pelo nos seus aspectos principaes, isto
contracto, cabia ao governo execu- é, as imagens que o artista teve
tar, o engenheiro Affonso' Hebert de reunir e associar no cérebro-
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política do Hlo Grande «o conjun^
oto dai Patrlaa Brazllelras.
Mais ao alto, na parto acaitellada, recordando a forma exterior
da Bastilha, a data -t4 de Julho
de 1789 -mostra a nllaçío da «vo»
luç*o nacional á evolução occlden*
tal, cuja nova dra definitiva fleou
tjmpcBtuosamento inaugurada com
a Grando Crise conhecida na hls*
toria sob o nome de Revoluçf o
Franceza.
No apico da py ramide,a figura fu
Republica, com o facho da nova
luz em uma das mãos o a tabea
da lei nova na outra, repousando
sobro uma esphera do bronzo et»
verdoado, ondo se distinguem as
21 cstrcllas representativas dos E-tados Federados Brazileiros, mais
a constellação do Cruzeiro e a fai»
xa do zodíaco com a divisa'politica Ordem e Progretto—concrcllsaa situação definitiva do Plane tr,
transformado, cindiu, cm pequenas
pátrias republicanas. A figura da
Republica 6 em 1 ronzo dourado,
para distinguil-a dasd mais, o tam»
bem em recordação da ai r.u ma»
nhã de 15 do novembro de 188!*.
Passemos agora As duas faces Ia»
teraos.:

tntoi do procurai na reprwenta'

ç4o esthellca peculiar A esculpiu*
ra a idoalliaç&o monumental.
Vojamo» como elle consrgum con»
crotlsar oi multlploi e variados
aspectos da sna concopçfto.
Em primeiro logar, quanto A.
forma geral do monumento, uma
ves estabelecida a divisão da vi»
da de «Jullo de Castilho, em tres
phases, e o artista precisando dis»
pòr de ema face para a representaç&o symbollca do prestigio po»
pular, bem como devendo fazer
dominar a imagem da Republica,
teve logo do optar entre a columna o a pyramido. Decidiu so por
osta ultima, adoptando nina py»
r imido quadrangulnr alongada,
quasi uma agulha, como prcstnn*
do-se melhor â harmonia decorativa da composição do monumento
Para base da pyramido tomou
um tronco do cone, om granito
rosco desta cidade, interrompido
graciosamente por um gramado
vrrde, p.ntuado do coroas do ve
gctação amarella o ozut, lembran
do nni suas cores o solo querido
Ha Pátria, theatro dn acção deJuHo de Castilho?.
, E' dei-se solo quo levanta-se a
pyramido.
A glorificaçâo da phase principai da vida do estadista cstil rea
lisada na face voltada para o norte, offereccndo a frente a quom
sobe a ladeira que conduz da rua
•los Andradas, a principal da cida-

rie, á praça Marechal Deodoro", sede
do monumento.
O grupo central que ahi se destaça «5 movimentado o emocionou
te, de peitando logo a nttenção.
Júlio de Cttstilll-s, sentado, a
fronte continliida, o olhar de quom
medita ainda na leitura do livio
que segura a mao esquerda; a
rié-tro apoiada nn braço da cariei
tem ><
ra, o pá firmando o sol",
iittitude resoluta de quem f*stt>
prestes a erguer se pari agir eom
a energia que a situação requer.
E' o inüinenlo supremo em que,
passadas cm revista todas as con-trncçõns politicis, como estadistr,
i*.to <'•, como typo einincntemei te
pr*atic-\ qne nao tem doutrinas a
construir, mas doutrinas que. esco111a r, entre as que vê em torno ri<
si, - decide se n noceitar os fim
damentos da politica scièritill•¦••
f-hdad.i por Augusto Comte.
Pari realisar scmclliante passo
não basta, porém, a intelligcnci»
que esclarece, peimittinrio dicer
nir , jido está a verriudeira real;dade, ri.íatíyt'', como tudo, i-to é,
ii realidadi! que corresponde rt
necessidades de cada momento,
as
ainda
qualidade»
são
preci.»as
de caracter, o mais do que as qualidades de caracter, as de coração.
Afim de conseguir representar
todas essas influencias, o artista
grupou em torno de Júlio de Cas
tilhos as animadas figuras que o
cercam. A Coragem, olfegante, imda
paciente, trazendo os louros
victoria em uma das mãos, com a
outra, num gesto largo, incita o
estadista a agir. Um dos olhos vendados, exprime que ella não mede
difficuldades.
Em plano inferior, a Prudência,
temerosa, desesperada, esforça-se
per deter a Coragem, apontando
•lhe o Perigo. Este esta symboli
sado era um dragão, que'sobe rn»
ti jnndo o solo da Pátria, e reptv
senta na concepção do artista oescolhos de toda a sorte que os
estadistas têm a vencer para rea
Usarem a sua missão. Combina
dos, porém, os impulsos indi.pei.saveis da coragem com as cante
lis da prudência, a Firmeza ali
estA junto ao estadista, erecta, ina
balavel, a estruetura athlctica rc
vestindo a alma de um Brutus,a indicar-lhe qu • sem a perseve
rança, isto é, s.ui o esforço con
stante, jimais estadista consegnii
as justas aspirações de domínio
indispensáveis á. ctffcacia sócia
de uma vasta ncçào politica.
Dominando o grupo central, i
imagem amorosa do Civismo so
braçando o pavilhão nacional, pen
dida ternamonte sobro a cabeçide Júlio de Castilhos, symbollsn
ali o Amor — motor supremo d.
todas as boas acções.
E para significar que na conse
cução do bem o estadista precis
contar com a força numérica, isti
é, com o prestigio popular, o ar
tista incorporou ao monumento, nu
face posterior, o typo popular d'
Gaúcho, figurado cm um joven ca
valleiro, como convém a encarna
do ruturo. O
ção das esperanças
n.
representado
joven gaúcho 6
(
esbarrar
faz
cm
que
momento
dctfllnda,
pi
á
animal que trazia
sando um solo onde so destinguçm
um arado c a caveira do anima'
bovino, cm signal das duas prin
cipaes industrias rio grandensesmomento esse cm que, filmando
se nos èstribos, erguo o chapei
num enthusiastico viva á Repu*
bllca.
Acima do Gaúclio, na faço dn
cm leltras d<
pyramidc, inscripta
divisa
que Castibronze, lê se a
fi,
c
convém o
adoptou
para
Ihos
me
Conservar
todos os práticos:
lhorande.
Voltando á face principal, acima
a data -15
da figura do Civismo, -está
ali col188!)
de
de Novembro
a ligação
lecada para manifestar
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Na d i esquerda acha se commemorada a phase du vida de Júlio
de Custillios cm que prevaleceram
is prõoccüp.içCõs du demolição'da
Monuivhia. Um jo>en insiuuiintç,
n> acto _dc qtíeni distribue ao
publico exemplares d'A Fideração,
jornal onde Júlio de Ca*>tillios
mais c*.f. rçou-c no combate i o
antigo regimen, coinincmora essa ptiHse, sem duvida secundaria,
mas memorável, uu vida do os"
cadistn. A divisa — Libertou guat
será tamen, — in>cripa na faee
:..rrespoiidchto da pyraiiiidè) recorda os esforços d^s noss-os ai.'
lipiissados iih realisação dosideiics
t- libciiladt!, a que síiçrilicnü.sc
ii.lini! e.-u.ictt e fniiguiisuinu de
Tiradentes.
.Nu luce da dirt ita, ua aiiitude
to quem acon élha, um vcliio. du
• iiigiis barbas a quem os annos
não conseguem quclr..nt_r, resis.
lindo a tra vez dos séculos á uiçt.0
lu tempo, qu.-, pelo contrario, cuda vez mais auginenta-lhe o vigor
e o prestigio, — symboli.a esse sa'ter de experiência*
feito, de que nos
f.da Càiuõos. Lpiiibrii, na su;i ma,0-uide, o typo .iiii|iuneiiie dos pro•lutas Cicado pelo fienio dè Miguel Ângelo. Ni.-.-síi f.iéc I6.se o
: intiiH i-ociofogiço —A na politica A
filha da moral e da razão, em que
o Patriarcha da nossa independeucia, o velho Josc buiiit-cio, cuiisubstanciou os dictamcj dasua in!oni| nravi 1 acçâo como estadista,
e.rt formação da nossa nacionali-
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Face dir.ej-.a tio monumento
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dade.
Tal é, em seu conjuneto, a ideali«ição concebida da vida c da obra
de Júlio de Castilhos, e executada
pelo artista com o máximo carinho e o máximo esforço. Cabe co
publico, c especialmente ao futuro, dizer em que gráo conseguiu
elle corresponder ao problema que
teve diante de si, — o de concorrer, atravez da arte, para o deser.volviraento dos sentimentos civieos, hoje infelizmente tão embotados, mediante a narrativa esculptural da existência de um politioo* eminente.
Como se vê, essa idealisação
constituo um monumento na ocec
e
pção exacta e ampla do termo,
nào simplesmente uma estatua. A
vida do estadista ohi é gloriticada
no meio em que elle viveu, com ¦ s
antecedentes que a tornaram po:iivel eao menio tempo com a foimulação dos votos c disposições
a
!ue dia 6 apropriada a inspirar
republicanos.
verdadeiros
odos os
¦iaido do Passado, todo o estadista
vivo no Presente, para preparar
cada vez mais o Futuro.
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E' sob esse aspecto sobretudo que
i concepção do monumento cil-i cc.-c
ínais vah.r c maior originalidade,
iâo do auetor, mas da doutrina cm
!ue se inspirou. Pois s-ó essa doutrina - r. ai, relativa e sympathica—
faz sentir a necessidade, como' o
dever, na gloriiieaçào seja do typo
mais eminente, o, até quanto mais
eminente for, de subordinar o iudividuo ft Familia, esti á Pátria c
a Tatria â Humanidade. De sorte
que a digna gloriljcaçào publica
de um bemfeitor da nossa espécie
não pódc ser obtida pela repreducção simples da sua imagem,
cantada, pintada ou esculpida, mas
collocando essa imagem no meio
c na associação o dependência cm
todos
que cila se achou para com
os si res que a cercaram, du modo
a tornai a o mais apta possivel a
com
perpetuar o bem, de accordo
a definação positiva da gloria, como consistindo na aptidão a produzir eternamente o bem.
OxalA o artista, de accordo com
— O bello .
a divisa quo adoptou
conse»
tenha
bem
do
o esplender
dignamente
paru
concorrer
guido
esso objectivo, no momento quo
l!io coube a honra do idealisar c
executar, como homenagem do Kio
Grande do Sul á memória benenicrita do Júlio Prates de CastiIhos.»
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Faee esciuer«la tio monumento
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Tal é a descripção do monumento feita em um opusculo que será
distribuído amanhã, no acto. da
inauguração.
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A perspectiva

Obiil do elevado custo, o monumonto, quer so o oncaro polo Indo
da sua original concopção, quer.
polo do sou valor osthotico, ó ura
trabalho quo vem grandoraente
contribuir para o aforraosearaonto
da nossa capitai, cujo oonstanto
evoluir esta exigindo quo, parallolamento ao progresso material, cuidose cora mais carinho do alguma
eousa do arte.
A face principal, a quo dil pura
o norte, cóm o sou majestoso grupo de figuras symbolicas, é de soborbo effelto.
Mais vieram contribuir para oxaltar a belloza do monumonto, por
osso lado, a sua [vasta explanada
e a elegante escadaria quo para a
mesma da accosso.
Quem sobe a rua General Camara o vae contemplando a altorosa
pyramide como que a emergir do
solo, divisando, depois, pouco a
pouco, as diversas figuras assentes
sobre o podostal e, por ultimo, á
escadaria a representar o suppodaneo do um altar, chega â convicção de quo cm Porto Alegre
não haveria outro local mais pro
prio para receber a admirável con
strucção.
Voltada para o sul é a face cm
que se vô o gaúcho, a cavallo. A
naturalidade das figuras, ahi, é lão
expressiva que desperta logo o enthusiasmo e fala ao patriotismo do
rio-grandense que as depara ao
descer da rua Daquo de Caxias.
Dignas de admiração tornam-se
egualmente as estatuas do ancião,
collocada ao lado de leste, em emocionante attitude, e a do moço,
dando a frente para oeste, n distribuir ao publico exemplares d'A
Federação na epocha em que Júlio
de Castilhos propagava a Idéa Nova pelo jornal fundado expressamente para aquelle fim. A posição,
o gesto daqnella figura, que parece estar com o maior interesse a
olTerecer a folha republicana, são
cheios de verdade e de vida.
Não se pôde, era ligeiras linhas,
dizer de uma obra de arte, como é
o monumento glorificador, nem esse é o fim desta rápida referencia
á perspectiva que, em suas linhas
geraes, ofterece o trabalho de Decio Villares.
A inauguração
Realisa-se amanhã, ás 1 horas da
farde, a inauguração official do
monumento.
Pode-se, portanto, dizer que está
satisfeita a divida de gratidão do
Rio Grande para com Júlio de Castilhos.
Aos conspicuos varões drs. Borges de Medeiros e Carlos Barbosa
cabe a gloria de, durante os seus
períodos governamentaes, ter sido
projectado e levado a termo o patriotico tributo.
A Assembléa dos Representantes
encontrou assim, nos dois prcclaros presidentes, os fieis executores
dos seus desejos quando votou a
eloqüente homenagem do Rio Grande do Sul ao seu fllho bem amado.
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Face posterior do moüniueiito
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Data assignalada
Commcmorando o 22° annivcrsario da Constituição rio-grandense,
que passa a 14 do corrente mez, a
nossa folha dá, hoje, uma edição
especial, consagrada á memória de
Júlio de Castilhos.
Nenhuma outra data, na historia
da evolução politica do Rio Grande do Sul, é por certo mais notavel nem mais significativa do que
a da promulgação da lei da organisação republicana do Estado.
Nós podemos lembrar com satisfação esse dia, rendendo ao Patriarcha as nossas mais sinceras
homenagens cívicas, porque a Carta de 14 de Julho e uma obra de
impeccavel estruetura, em que se
concretisarara as aspirações da
nossa terra, consagrando-sc amplamente a liberdade e uma autoridado suficientemente forte para
manter a ordem e o equilíbrio dás
relações da vida social.
Reflectindo com a maior íldelidade as tendências do povo riograndense, que Bcmpre se bateu
pelos princípios liberaes, a Constituição elaborada por Júlio de
Castilhos fundou a verdadeira liberdade de pensamento, de consciência e de profissão, conferindo
por igual a todas as espheras de
actividade as garantias para o seu
exercicio.
Ella é a synthese do nosso passado de lutas cívicas, ao mesmo tempo que assignala o inicio de uma
nova era de segurança de todos
os direitos, eminentemente propicia ao surto das iniciativas fecundas, que fazem o progresso dos
povos.
No seu contexto encontram-se
as causas determinantes da ordem
reinante no Estado e do admiravel desdobramento que vão tendo as nossas riquezas, graças a cssa mesma ordem.
Inspirada no conhecimento exacto das leis sociaes e bem adaptada ao meio para que foi feita, a
Constituição riograndense está cm
condições de chegar no mais dila-

tado futuro, com o mesmo prestigio de hoje e a mesma cfficaz in
fluencia sobre os destinos desta
terra.
Essa lei fundamental é a creação
mais completa do gênio do Júlio
de Castilhos, que ahi revelou o
poder da sua intuição philosophica e a rara capacidade politica de
adaptação das concepções theoricas ás condições existenciaes da
sociedade.
Dirigindo-se á Assembléa dos Representantes, na mensagem presidencial de 1904, o acatado chefe
do partido republicano, dr. Borges
de Medeiros, dizia que a potente
individualidade de Júlio de Castilhos se reflectiu era traços vigorosos o indeléveis na Constituição
do Estado.
Occupando-se ainda da obra prima do modelar construetor, o dr.
Borges de Medeiros salientava, no
mesmo citado documento, que Castilhos, ideando a organisação de
sua pátria sob moldes novos e
singulares, fora philosopho na profundeza da concepção e político
na sua justa adaptação ao estado
social.
E prevendo os grandes destinos
que estão reservados a esse monumento legislativo, o insigne estadista republicano disse que a
Carta de 14 de julho deve perpotuar-se e recommendará eternamente o nome de seu auetor á gratidão dos coevoB e ao respeito dos
posteros.
Bem justo é, pois, que commemorando o anniversario dessa lei
fundamental a nossa folha renda
as homenagens de um preito ei vico sincero e forte á memória de
Júlio de Castilhos.
A obra do Patriarcha é das que
o tempo não corrompe, tornandose mais admirada e mais forte com
o decorrer dos annos, que vae fazendo compreender melhor e sentir com mais intensidade os seus
benefícios.
Cada vez mais identificada com
o nossa meio social, do qual rece-

be adhesõcs continuas, rccomraendadas pela expontaneidado, a
Conslituição estadual está ampa
rada pela força de uma inquebrantavcl opinião, esclarecida e radicada na consciência republicana
do povo riograndense.
Apoiai a e prcstigial-a com dedicação e ardor, sem vacillações
nem tibieza, ó o dever do nosso
partido, como a conectividade encarregada de sustentar a obra de
Júlio de Castilhos, para gloria éterna do seu nome e cm beneficio do
Rio Grande do Sul.
Outros não 6ão os ensinamentos
do honrado chefe do partido republicano, de quem a nossa communhão politica sempre tem recebido
o exemplo do respeito pelo que
está feito.
Foi o impolluto dr. Borges de
Medeiros que recommendou ao
partido toda a construcção politica do Patriarcha, dizendo que soubessemos constantemente honrar a
excelsa memória do estadista extineto, zelando o opulento patrimonio político que delle recebemos em hora angustiosn do nossa
historia.
Ahi está traçado por um pulso
firme o rumo a seguir, c essa orientação segura, de que nunca nos
afastaremos, c a base da nossa
cohesão partidária o a [segurança
da nossa acção social.
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Carta ao Director
DA

Faculdade de Medicina e Pharmacia
Cidadão Dr. Protasio Alces
Com sincero júbilo patriótico recebi a vossa honrosa communicação de que, em sessão eonjuneta
das Congregações da Escola de
Pharmacia c Curso de Partos, realisada cm 20 de juiho ultimo, fora

installadt a Escola de Medicina c
Pharmacia de Porto Alegre.
Por motivos oceasionaes retardei involuntariamente esta resposta, que desde logo reputei obrigatoria.
A' minha satisfação civica aliouse legitimamente o justo desvanecimento que me trouxeram as cxpressões generosas com que a vossa nimia .gentilesa significou quo
o meu humilde nome «está vinculado a tudo quanto diz respeito
ao progresso do Rio Grande do
Sul» c relembrou a acção que me
coube exercer era favor da liberdade do ensino, instituída nesto
glorioso berço das conquistas verdadeiramente republicanas.
Agradecendo vivamente a obscquiosidade da vossa carta c as
penhoradoras delercncias cora que
mo distinguistes cm nome também
dos vossos companheiros, permitti
que vos pondere, illustre cidadão,
que á fundação da Escola do Medicina c Pharmacia não é somente
«mais uma victoria do ensino li
vre»,1 segundo o vosso dizer, mas
constituo sobretudo mais uma irrefragavel ratificação de um dos
eminentes o substancioso? principios em que so esteiou o código
constitucional rio-grandense.
Autor do projecto quo mais tarde, com algumas modificações de
de detalhes, fói votado pela Assembléa Constituinte do Rio Grande
do Sul, da qual dignamente fizestos parte, não me julgo incompetente para asseverar que, entro as
verdades superiores cin quo se
moldou a nossa Constituição, salienta-se a que concerne A completa Beparação do poder temporal do poder espiritual, separação
cuja cfficiencia pratica torna-se
uma necessidade cada vez mais
imperiosa.
Não bastava a suppressâo do
culto official, já consagrada na
Constituição Federal, que aliás confirmara o memorável Decreto do
Governo Provisório da Republica

sobre a denominada separação da
Egreja do Estado.
Era indispensável eliminar tambem a sciencia official e, portanto, o ensino superior custeado
pelo erario-publico. Si o Estado
não tem uma religião própria,
também não pode ter uma sciencia sua ou privilegiada; não sendo religioso também não pôde ser
scienlista; proclamando e mantendo a plena liberdade de cultos,
sem subvencionar ou proteger
qualquer d'clles, não pôde lógica
mente deixar do reconhecer e manter a completa liberdade espiritual,
abstendo-se de favonear quaesquer
doutrinas, seja qual fôr a natureza
d'ellas. Eis, cm substancia, a licção
prolicua que otterecem os textos
na nossa Constituição.
Mais cohcrcntc do que a Constituição Federal que, abolindo a religião ollicial, tolerou a permanencia de cursos de ensino supericr
ministrado em nome e por conta
do Governo da União, a lei magna do Rio Grande do Sul facultou ao Estado apenas a manutenção do ensino primário, leigo o livrc, deixando á iniciativa particular a instituição do ensino superior, conferindo ao Governo funcções meramente temporaes, unicas que lhe são próprias, facilitando assim a livre concorrência das
doutrinas, desembaraçadas de protecção ofHcial, destituídas de preferencias arbitrarias o odiosas, amparadas somente no seu respectivo valor ou na acção proseiytica
peculiar a cada uma.
Era do prever a obsecada resistencia que o preconceito o a rotina haviam de oppor á abolição de
arraigados privilégios, cuja velha
usança torna-se insubsistente por
incompatível com o regimen genuinamento republicano, que tem
na inteira liberdade espiritual um
dos seus caracteres essenciaes.
ElTectivamente, manifestou-se
uma certa incredulidade publica quanto á cfficacia benéfica
dos alludidos preceitos da nossa

Brasileira. 13 o meu júbilo d tanto
mais intonso quanto é corto quo u
lleçao dos factos radica om mim a
convicção do quo, uo elaborar o
projoeto da Constituição do Rio
Orando do Sul, procurei evitar as
Ulusôcs.asostorlstransigencluNdou
trinarins, a desorientação" o anarchia nas instituições estaduaos, sem
a mais levo Inlldolidado ás bases
fundumentacs ou caracteres elomontares da Constituição Federal.
O desdobramento dos suecessos,
do 1891 ató agora, vai sompro corroborando a providencia da nossa
Assembléa Constituinte, quo não
hesitou ora votar o promulgar o
supremo código no nosso Estado.
Ao mosmo tompo, vojo mais o mais
ratificada a minha intuição politica n social, huurida nas soluções
positivamente demonstradas, adaptiveisácpochacorrcnto.semnenhum
exagero do npplicação, segundo
os inexcedíveis ensinamentos do
incomparavol philosopho Augusto
Comtc, cujas obras immortacs, si
mo coubesse alguma auetoridade
morai, eu rtícommcndaria á reflcctida leitura e á constante meditação da mocidade estudiosa do
nosso querido torrão natalicio, a
qual encontrará n'cllas a omocionauto conciliação do presente com
o passado humano c a admirável
continuidade do futuro, por entro
as justas, fervorosas e sublimes
homenagens tributadas á benemerita o sempre vencravel Egreja
Catholica o a todos os dignos predecessores do portentoso pensador,
que é o mestre dos mestres, conforme a expressão de um dos
seus mais reputados contradict ires.
Resumindo estas singelas c despretenciosas ponderações, cumprome assignalar quo o Rio Grande
do Sul está offerecendo mais um
exemplo eloqüente aos outros Estados da União. A' sua avantajada
organisação politica c ás suas leis
cujo influxo moral tende a dilatarso constantemente, visto que rea
Usam com justeza a harmonia permánento da autoridade com a liberdade, da ordem normal cora as
expansões do progresso bem reyulado; ao seu governo, tolerante
c enérgico, que tem sabido manter incólumes os interesses primordiaes da communhão rio-granden-e, á sua administração exemplar.rente proba, solicita e precavida,
!,ue se reflecto na continua prósperidade dos negócios estaduaes
em todos os ramos; a tudo aceres• actualmente o bello conjuneto
de futurosos institutos de ensino
superior, que surgiram e funccionurão livremente, isemptos de per,
t rbadoras instrusões do Estado
independente de vexatória tutela
iiiciai, fora da estufa de sub venções orçamentarias, que além de
illegitimas, são humilhantes.
O commetimento que emprehen
destes cora os vossos dignos con
frades, sr. director da Escola de
Medicina e Phnrmacia merece o
ra tis decidido e systeraatico amp i o do publico rio-grandense, que
s ^undo creio, não o nogará,como
j in ais o recusou ás iniciativas geueiosas destinadas a promover
o (rgrandecimento estável da nossa terra.
Quanto a mim, tomo a liberdado íe assegurar que não era mistar invocardes o meu debil apoio
constituição. Observou-se mesmo mira', pois que bem sábeis que
alguma relutância entre diversos nunca me esquivo ao serviço c'o
adhercntes sinceros e Íntegros da Rio Grande do Sul c da RepubliRepublica, erroneamente persua- ca pelos exiguos meios no ineualdidos de que não seriam viáveis cance.
os institutos de ensino sem o apoio Diminuto ou nullo é o ynlimenlo
directo e permanente do Estado ¦ic minha cooperação individual.
mediante os respectivos subsídios Todavia, a Escola de Medicina c
orçamentários. Mas, persistindo Pharmacia pode sempre dispor do
inalterável c tenaz a fé robusta meu humildo concurso.
dos governos no inilludivel acerto
Saúde e fraternidade.
dos dispositivos constitucionaes, cuespirito
no
puja preponderância
Alegre, 22 de agosto de 18!)S.
blico seria obra do tempo, auxilia Porto
da pela força irresistível da expeJúlio pe Castilhos.
riencia coníirmativa, realisou-se afinal a inevitável capitulação do preconceito retardatario que cedeu á Destinando as primeiras pagievidencia da verdade, secundada nas do nosso jornal de hoj-i a uma
homenagem á memória do Patriarpor circumstaneias felizes.
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da liberdade espiritual, sem outro seja pautada
elle traçou.
linhas
que
devotamento
o
não
amparo quo
de qno trata sompro
abnegado dos iniciadores o justa A matéria
assumpto
novo, dada a sua
é
um
do
eftectivo
puconfiança no apoio
importância,
o o prinexcepcional
blico bem orientado. Inaugura-se
do
do
ensino
liberdade
da
cipio
Medicina,
de
graagora a Escola
não
interesso
tanto
julgamos
que
ças aos vossos esforços c dos vos- fora do propósito a transcripçàosos distinetos confrades.
Eis, pois, cm viçosa fructificaçào Quando essas considerações nâo
o alto o nítido ponto de vista da bastassem para explicar a reproConstituição Rio-Grandcnso, no to- ducção da carta do Patriarcha,
cante á liberdade do ensino, inti- outras podíamos invocar, lembranmaraente ligada á liberdade das do que a liberdade do ensino é
uma these do inteira actualidade,
profissões, abolidos todos os ini- com as discussões
provocadas peesanarehicos
e
previlegios
quos
Ia lei Rivadavin, cuja iniciativa
colasticos.
Nada pôde satisfazer mais o meu não é mais do que uma applicaardor social do que essa victoria Ção das idéias de Júlio de Castialcançada pela força persuaslva de lhos.
o seu grande espirito
princípios essencialmente republi- E assim
canos, dos quaes tenho>ido obscu- continna a viver para os republiro propagador desde o inicio da canos rio grandenses, guiando-os
doutrinação politica que accelorou em todos os seus netos de homens
o advento da Republica na Pátria públicos, onde quer que se achem.
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= 12 do julho de 1918
;A Federaçfio"

Alfredo Leão do Moraes. -Expe* d-rlchí, esposa
^o sr.-Theobaldo
do dn fornecimentos foito» A 1)1*
•* o ioven
LeftoClas »
sorvlr do prudente aviso ao sou
Friederlchs;
ordem.
««•ho
ul<
em
maio
doHyglono,
rebioi-in
Maria EnWtflomna
d.
sra.
temperamento du moço lnexporl*
Paguetxmi,
llnrliarú
Filhos.10
Dia
timó
KoIí.-Iiou-ho iV Secretaria du HO.
gelow, osposii do capitão Carlos
ento.
Alborthin Pacheco Leiria.— Uo- Rngelow; a menlna: Esmoroldo, tt*
Fazenda " pnganiento do 1.Ü8000,
Quem menos poderia lembrar-so
n divida. Quiiiito ao Imposto lha do tononta Constantino Soas»»
levo
á
CniiipiiiihlnToleplionloaRioginiiSOLUÇÃO UNIOA do nomo do sr. Ruy Barbosa orn
n oxma. sra. d. Margarida Gltzler,
á Companhia não posso iiituiiiler.
aOliSHHi.
denso;
de
o dr. Sua bra, poisouIlhuldfno José -Vieira. — Dofe' esposa do sr. Alexandre Gltzler,
Oetuvluá
«Fiat
precisamente
IfWSlHM),
do
Lux»;
Bem razão tínhamos nós quando tre o spnador o o governador ba,
no Manool de Oliveira, director- rido.
• Alfredo Alvos Maciel.- Provo o
nfllrmaraos que a colligação tinha
gerente do jornal O Independente.
hiuno subsistem poderosos motl—Foi prorognda por tres mezes que allega.
om vista interesses reglonaos, que vos do Irreparável separação dosEm todas as crises políticas que vez, quo s. ox. adquiriu òssa enrac*
Franoisco Carlos de Ollvolra. —
têm abalado u Republica, motiva- turística iiiipurtiirlialidndo com quo a licença em cujo goso se nçlia,
a Incompatibilisavam cora o paiz do
dignidade
da
sentimento
o
Expcça-so
a ordem.
o
cidaque
da
snndo,
as
luetas
necosas
explosão
das
encarar,
tratamento
de
incontidas
costuma
pela
para
e acabariam por lançar a discorArsenio Lydio de Olivoirn. —
pessoal fale mnis alto do- quo a ambições de alguns aventureiros pelas paixões políticas o ns urro- dftu Antônio dos Santos /agnndos,
MU_1 AgagUa
dia pas suas fileiras.
vaidade o o amor próprio.
que não eomprehendem mio em inottidus inspirada» pela iiigrntl- delegado do - policia do , municipio Idom.
Silveira.—
da
dramática itnltaua
Antônio
Francisco
companhia
,
A
.
democracia
somente
são
Pelotas.
Cada um dos governadores filialegiuma
de
dllo...
Nom ha ahi uma questão de prinMuln tarde, em 1803,. quando ho- i — Foi exonerado,, conformo soll- Pnirue-Ho, lOtiÜDUS.
representou hontom no S. Pedro, a
dos a esse agrupamento queria pa- eipios fiara a qual possa o gover- timus as victorias ganhas por InClemonto Gonçalves do Oliveira.
daa urnas, em um pleito nador da Republica, n oeciipundo, citou, do cargo de medico do hosra si ou para o seu Estado a pre- nador da Bahia appollar, em favor termediò
poça Sfimatitm, original fi-unceat,
realizado A sombra de todas us ga- portanto, um posto om que os po- plo.io S. Pedro o dr. José Hecker. —Piiguo-so.
em quo a insigne actriz tem um
sldoncla da Republica, motivo pe- do seu pronunciamento.
Solicitou-se da Secretaria ila
Cnetiino Matlnno.—Idom.
rantins, ob interessados no dnspres- rigos do uma campanha o nao poJoão Mnrg.-Idom.
lo qual todas as tentativas de con- Separados pelos motivos pes- tigio daqucllt-s que uo momento deriam snrprehondor, o general Fazenda expedição do ordens no
papel interessante ao qual dú o
. José Cuportino Magalhães. — maior brilho positivei.
eiliaçoo encontravam Invencível re- soaos que o esbulho da situação dominam, procuram incompatibili- Pinheiro Machado, com evidente sentido de ser pago ao thesourolzal-os com as forças armadas du sacrifício de seus interesses pos- ro da Intendoncin Municipal, desta ldom.
ex«
sistencia da sua parte.
Illmorindo José Moreira.— Idem. . Hoje, irá A'acena, om recita
bahinna fizera surgir entro ambos, nação, no machiavellco intuito de soaes, abandonou a sua cadeira no capital, a quantia de 12;020$000 reda
movei
o
Josó Fiilisbino da Conceição. — traordlnaria, dedicada, A classe ncaEsse foi, na verdade,
os srs. Seabra o Ruy passavam uos divorcial-os assim dos elementos •Senado e correu ap campo da lativa uo serviço do policiamento
demica, _4t.citt.i- giovinczça — nova
feito lio mez de junho ultimo, de Deferido.
colligação.a causa determinante do olhos do paiz como espíritos divi- que, embora erradamente, vêem no lueta.
:
Geral
Director
colobrnDia
9-Pelo
dr.
como
convênio
direo
exercito,
com
Bcnorcio
torças
caexercito
lado-do
cata capital.
seus
o
nn
marinha
Ao
dos
inesperado rompimento
dldos por opiniões que não adm.itManoel Marhinn da Rocha.—CVr- para
pazes de garantirem a victoria em ctor da chamada «divisão do nor* do.—Requisitou-se
repete se ii Sal o mé, de
Amanliã
membros com o P. R. C. e o germen tiam approximaçâo, tão fundas uma
du Direetoria de liflqiie-8ii.
te», conquistou «.. ex. as honras de
campanha politica.
^t^
Oscar Wilde.
das imcompatibilidades que agora eram as divergências do civilismo
E' essa, aliás, a melhor prova da general, qae ó inolvidavel marc- Uygieno providencia no sentido
Segunda-foiru, realisar-ae-A o benppafccem produzindo os seus of- revisionista daquelle senador e o falta dn cultura civica e moral do clial Floriano l|io concedeu cm ro- dé ser liisnecclonado de saudo,
o director da
noticio da srn. Mimi Aguglia, não
nosso povo, porquanto esses mano- compensa aos assignaladcm servi- om sim residência,
effeitos dissolventes.
do
P.
Ri
conservador
-Thesouro
do Esprogramma
evidenciam quo grande parte ços que prestou A causa da lega- 9» direetoria do
estando' ainda designada a peça a
As nossas opiniões estão, hoje, C, que o dr. Seabra dizia profet- jos
tado; Folippò Pinto Cotta.'
5» feira, 12.-Houve esgrima de
dos nossos homens públicos ainda .idade. .-<-•'.
ser reprcsciilailii.
ficando
Pedin
Faconfirmadas,
da
compubayoneta n exerciciç» de
se A Secretaria
no; contncto
plenamente
Acostumado/assim»
sar.
não compreliendeu os verdadeiros
'fconer-a!
"Pinhelde
da
e
dispersa,
o
ordem
unida
nhla
o
nn
zenda
quantia
o
desçoexercito,
com
o
democráticos
pagamento
¦ ¦¦-v''--P»lle'---.-:'v;':.-iv-g
patente que os colligados não se
Tudo é, porém, conveniência e principios
-dò
nhece o objectivo dns forças arma- ro Machado não podia deixar do 7_S$O0d a Honrique Diemer, pro- sob o coinmando ¦ o direcção
entendem pelo facto de querer cacolligados,
arraiaes
dos
nos
livros
Mais ntnn das nuas npreeiadáà
sr. 1" tenente Bento Alexandrino
paixão
sentir por elle essa profunda sym- Veniente do fornecimento de
republicana.
da um fazer triumphar a candi- e os mesmos sentimentos que fa- dasNãodo uma nação
Bar
innnumeros
ncPublica.
Osório
o
2"
dito
Luiz
do
om
A
Valle
Bibliotheca
revelada
um'cidacrer
dançantes realisara, hoje,
reuniões
que
pnthia
podemos
—Foi exonerado do cargo de se- reto de Almeida.
datura que mais lhe convém.
zem surgir na Bahia a candidatu- dão que sobreponha ás próprias tos da sua vida parlamentar.
salão da Leopoldina, o
á
noite
no
de
C» feira, l!i.—Houve exercido
Ninguém poderá negar, por.exom- cretario da Escola Complementar
Minas, depois de multas mano- ra Ruy levantam em Pernambu- ambições os interesses de sua pa20.
dos
Club
tria. leve, conscientemente, com a pio, que n nmnisiia concedida aos desta .eupitai o cidadão Amancio signaleiros das 7 ás 8 1/2 da mabra3 infruetiforas, resolve-se a le- co a voz do
À soirée terá começo ás 9 horas.
nliã o á tarde de infantaria; tudo
general Dantas em politica, a anarchia ao seio das revoltosos de 11 de novembro de de Freitas.
vantar.a candidatura do sr. Wén- applauso dessa indicação.
Foi prorogada por um mez a sob commando do respectivo insdisciplina dependo 1904, oin sua maioria .officiaes-'-'do
de
cuja
classes
Cinematographos
mi- licença em cujo goso se acha para truetor, lü tenente Francisco Soceslau Brnz, que será acçeita pelo
Hontem o regulo pernambucano a força que garante a estabilidade exereita»e alumnos'das escolas
ex. A tratamento da saudo o dr. Antônio lerno Moreira.
>
Programmas
governador do Estado do ltio, e dizia que seu apoio ao governo do das próprias instituições e a sua li tares, Toi inspirada por-a.
para hoje:,
abandonados Carlos Penallel. medico legista da
Domingo, 10. — O regimento forVariedade*
o dr. Seabra a do senador Ruy sr. marechal Hermes da Fonseca integridade perante o direito in- esses mesmos moços, haviam
illudiPolicia.
na
Chefatura de
mou, para uma parada geral,
ternacional.
por aquelles que ps
Barbosa.
Providenciou-se no sentido de Praça da Intendencia. no uniforO acreditado Variedades exhibiera firme e inabalável, ao mesrari
A opinião publica não pôde es- do e prejudicado, o senador Pinhoia
tirou
contas
de
colligação
a
as
seguintes
commando do i*il, hoje A tarde e A lioute, o vaserem
sob
o
favoreceu
modo
Desse
de
me
Machado
novamente
pagas
ro
pauno,
daquelles
causa
proa
que
na
continuar
declarava
posar
tempo quo
programma de hontem.
curara conturbar a vida nacional quando, satisfazendo o pedido de fornecimentos feitos á Brigada Mi- sr. capitão ajudante. Cyro do Sil- riado
mascara, deixando ver claro os
Eil-o:
'
posição om que se collocon por oc- levando a indisciplina aos quar- uma comniissãodeo..-aluinnos,con- litnr :
va Daltro, deslilando, depois das
oceultrazia
aqui
até
intuitos que
Costumes da Bulgária (natural);
orçamento ila; guerde Ernesto Itoccn, na importan- pragmáticas, pelas ruas da cidade
casião do movimento que levou o tois.
nò
seguiuque
A inspiradoratdrama em ü partes);
Rocha & com muito garbo e correcçao.
tos sob o falso rotulo do patriotis- seu amigo e companheiro de arAs forças armadas, como eollce- rn-pnra lilOt! fosse aiigmentado o sia de fi.r>4$800 ; de SantosAraújo
Vina Esfiota de (>., liii de l':SI)()*000; de
A referida Praça compareceu o Um dia de Robinct (cômica).
mo e do amor aos princípios.
mas ao poder, e hoje o general tividades, não têm o direito de in- numero de matrículas
Cinemt. Odeofi
iiiiiin,na de 7:Oi>2.$1.r>0 ; de Ferreira sr. tenente-coronel Trogylliod'01iOs colligados mostram-se agora está disposto a süllVagar o nomo tervirem nas questões políticas, Guerra; pois haviam limitado deessas
im- Costa & t>.. na de lt:83,')$000 ; de veira, ilifatigavel commandante do
coiíi o'propósito
o
ínntriculiis
Constantina
membros
seus
os
(natural); O diabo
posembora
:
dominasão
taes
ao paiz
quaes
na de 6:8_8$900 ; 8" regimento de infantaria.
do sr. Ruy!
Lagoa enveneem casa (comien);
sn.m fazer isoladamente...
pedir que elles ipròseguissemaleiu Chaves ,.- Almeida;
•
"Willy,
de
na
official
Fiut-Lux,
«pie
esse
illustre
burlada
dn
Companhia
Sabemos
dos por ambições pessoaes que
o tambor e
nada (drama);
move,
Nenhum despeito nos
O exercito o a armada têm pe- curso, ficando.,'assim,
a
amem
restabelecer
os
nmriistiu
está
19$400.
empenhado
os pculos da avó (cômica).
os tornam capazes de praticar
esses factos om nada alteram rante a nossa Constituição, oi em que lhes concederá
pois
Por
do
de
10
desta
1098
corpos
n.
os
decreto
tiro
linha
de
para
.•
Cinema Avenlda
'
actos politicos mnis disparatados e a nossa attitude, que decorre de face das modernas idéas demo- pia.
Essa foi a acçuo do.preclaro se- corrente mez, foi crendo o logar de guarniçâo, de accordo com o nos-' Mriíor. dolorosa (drama em 1..100
uma outra funeção mais
inconcebíveis, levantando a candi- principios, e é a mesma que sem- craticas,
UibliothecaPuchefe
emquaiiso
e
continuozeliulorda
illustre
general
Machado,
querido
nobre, qual a de scrvirehi de ga- nndor Pinheiro
;-..,-; Firmino Paula, tenentes-coroncii metros); A querida do exercito (co-*
datura de homens de quem deviam pre temos manifestado, ao lado do rantia ao livre exercício da sobe- to os í-fisponsayeis pelo levante de blien.
.Solicitou-sedn
Secretaria
do 3" bata- mica).
á
commodacommandante
como
muito
Pantojn,
estar radicalmente separados,
Recreio Ideul
P. R. C, como força sustentadora rania popular, dentro do paiz, e 14 de novembro, os vencimentos Fazenda o pagamento da qnanfiu Ibiío de engenharia, Xavier de
do
recebiam
a
expressão
mente
serem
Barboza,
tora
delle,
Ruy
sr.
com
o
acontece
das instituições, elemento de or- nosso valor moral de povo. apto a atrazados, deixando os ex-alumnos de 47GS00U .ao proprietário do jor- Urftto, do 3° regimento do artilhaUltima cartada-(drama em 2 parnal Correio Uo Munir.ii>io,du Mon- ria montada, coronel Firmino Pau- tes); Colla forte de Titi (comien);
que éé hoje o candidato do dr. Sea- dem e garantia da moralidade do viver livremente.
em completo esquecimonto.
bra.
O maior serviço, porém, presta: tenegro, proveniente da publica- ia Filho, digno e operoso inten Flirt trágico (drama).
regimen.
Que pretender inocular na alma
dente e delegado de policia deste
Cinema Ii*i«
cora do ao exercito pelo emérito esta- ção de editaes.
Certamente o atrabiliário goverA nossa analyse é, porém, ne- do soldndo sentimentos que, enfraao Thesouro do municipio, c finalmente Io tenente
o' seu deduvida,
Coinmunieouso
sem
foi,
dista,
indisciplina,
direito
a
subsequente
terceira
um
A
exerce
Bahia
da
potência (drama) ;lionador
cessaria, para frisar o ponto de
essas corporações cm que cidido apoio e. a sna valiosa.col- Estado:
'!" dis- Alcides Silveira, da 3" bateria de binei, Hercules (cômica); Caçada
o
irrecusável pronunciando-so pelo vista estreito em que se mantêm aqueça
reor.
lei.da
removido
foi
para
obuzeiros.
Que
nação devo sempre e unicnmen- laboraçáo á conhecida
real (uatural); Hircam, o cruel (coParece nos que, depois de alguns mica).
representante do Estado que lhe os colligados, dando lugar á mais te ver os dois fortes esteios' da ganisaçàó. Não é niystorio para tricto de Quarahy, p delegado dq
eio
nomeado
introduzidos,
assnmpa!l't
os
sendo
este
nós
2°,
melhoramentos
seremos
conhece
para
.'inema -''orça e Lui
quem de perto
cahiu nas mãos, e não
completa anarchia de que ha exem- sua integridade, fará obra anti-realim de garantir a propriedade,
tos militares que, mesmo depois dnclão
e anti-patriotica. ,'
' —queSaturnino dn Costado Leão;
(Avenida Eduardo)
cargo
cirquem negará ao sr. Seabra o pleno pio Om nosso paiz, onde são nu- publicana
habitantes
exonerado
lei
dos
foi
e
vicia
ereação
referida
pelo
A opinião publica deve condem- do sancc.ioriáda:a
faculdade.
dessa
uso
e
do
Piratiheróico (drama em 1.200
linha,
Penna,
Silencio
de
á
referida
Affonso
delegado
cumvisinhos
de
formações
de
pusos
casos
policia
goso
merosos
nar esses subvertoros da ordom saudoso presidente
Sca|)in orthopetico (comiEntretanto, si não podemos con- de grupos, sem bandeiras, que se como falseadorcs dos princípios houve um ornei a 1 do exercito'com ny, o cidadão Aprigio ¦ Olympio sara ella a fuuccionar nos dias de metro3);
.
signados para tnl fim, sendo então ca) Procurem um cavallo (comeassento no Congresso Federal que Ribeiro;
, .
testar* a liberdade da sua pre- dissolvem sem nada deixar de útil, republicanos.
reassumiu o exercício de suas provável qne se restabeleça a so- dia); Pathé Jornal 193 (actualidado trabalhar en.
idea
opinião
triste
a
outra
.teve
que
haver
amplo
Não
o
mais
podo
assiste-nos
ferencia,
apenas perturbando a vida nacio- a respeito, a menos que se não tre os sousvpar.s pára que não funeçoes o delegado de policia de ciedade de tiro cruzaltense, de des).
ColÍMfU
direito da critica, de que nos apro- nal.
no orçamento Pelotas, tenentecorcnel Antônio harmonia com os precitados chefes
queira torcer a verdade em favor fosse consignada
dos Santos Fagundes.
o qne constituirá um inestimável
veitamos para chamar a attenção
üiiimò consolo (drama em 2 parA situação politica está agora de interesses que não sejam os da guerra a necessária .v.érba para
Foi remet.i(Ia á Secretaria dn serviço prestado aos jovens e pa- tes) ; Legenda dos ehrysanlemoa
a consecução das pro.jee.tadas redo paiz para os processos repro- mais do que definida, não poden- próprios interesses do páiz.
Fazenda, para quo providencie trioticos tilhos desta região, que. (phantasin) -, Uma peça ;original
..' .. .
armaforças
dns
formas.
,
conheintervenção
o
A
mão
lança
de
¦ésíamòs certos, desejarão cooperar
•
vaveis
que
do haver mais duvidas sobre a in- das na solução ,de uma crise poliNessa emergência .roí ii:in,da„.o Sobre o respectivo pagamento a
(comedia); Dois dias de felicidade.
cido usurpador do governo da Ba- capacidade da colligação e a sua ticá importa emi uma revolução :c general Pinheiro Machado quem, folhado pessoal do isolamento dá pai-a õ engrandecimento de nossa
Cinema Ui-a/il
hia quando deseja alcançar posi- incompetência para resolver o pro- as revoluções políticas — é á liis- por intermédio clã palavra auto- Direetoria dé Hygiene.
pátria, detendendo-a contra os atalíua João Alfredo )
(
tiver
—
Hasslocher,
audaz,
inimigo
(pies
cio
Germano
que
somente
de
risada
toria quem o attesta
Rival na sombra (drama em S
blema presidencial.
ções.
o arrojo de invadii-a, o para que
sào legitimas quando procedem de fez sentir á Gamara, onde se achaO sr. Seabra não tem opinião
partes).
conse
mister
torna
Ao partido republicano conser- revoluções sociaes.
fazer,
com
isto
parecer
o
va
possam
projecto já
Cinema Democrata
definida, mas procede ao sabor vador cabe de direito a solução do
adquirir alli a instrucçao solida e
Neste momento da historia na- trario, a necessidade urgente dn
mudando
ofticaz
convoniencias,
approvação.
suas
normalizada
para secundar a acção das
(Rua S. Pedro^
sua
das
assumpto o é justo aflirmar que no cional, estando quasi
Giocóndd (naturaU ; Juramento
Esse incidente parlamentar e Secretaria du Interior forças armadas no campo de batade orientação segundo as circums- terreno em que as cireumstancias no paiz fi; pratica do regimen relha ou produzir junto Aquella o piedoso (drama cm 2 partes); Comuito conhecido polo denominapublicano, cujo advento importou
D-.8PA0H0S
tancias do momento.
collocaram os factos o candidato em
respeito e o acatamento ao brio e mo a cúbica arruinou o natal de
em que ção de crise dos leádè/s, poii foi
revolução
uma
politica
sua
da
—
Do dr. presi- á honra nacionaes, concorrendo Meed (cômica).
A maior demonstração
Din l" de julho
as cias- nessa oceasiao qne o sr. James
deve sahir do P. R. C.
factores
foram
primordiacs
funcçOcs dente:
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accommcttido de
Siqueira
gusto
Fàritil e Jüracy, está collocada to de infantaria, já rubricada, a dr. Oscar Sampaio Vianna.
opposição que por ventura tiverem
Dia ao Collegio, o aspirante Car- novo ataque de puralysia que o
em sexto; logar. no programma, e excusa do serviço da ex-praça
ao registro requerido, evitando-se,
victimou.
los Falcão Junior.
tem despertado vivo interesse em Honorato Flores.
requerido, citando-se também
digo,
Inferior .de dia, o 2» sargento
As cerimonias do sopultamento
nosso meio turflsta. « .
Promotor Publico da cornaro
Dr.
Municipal
Intendeneia
MarSeguiram
a
hoje
para
Licinio A. de Campos.
vAlém.dèsBe pareô serão disputa- Acham-se recolhidos ao Deposito ca e Cel. Coilector das rendas.esníi
tarde
de
hoje
realisaram-se
regimento
10°
do
capitão
o
Dia aos alojamentos, os inspectosob pena de revelia e
dos mais oito, havendo entre ellés
Municipal, um cavallo de pello vor- tadoaes,
o infantaria Luiz Marques de res Antonio Corrêa de Oliveira Prifem,
de direito, o
algtin- bem orgariisadós.
mais
pronunciaçõco
cabo
Pardo,
Rio
melho.
Souza c para
mo, Miguel Fortes de Barcellos;
todas as ac
de
Nossos favoritos:
depois
praticadas
PereircJoséseu
arma
Devendo
proprietário
do 9° da mesma
— Aventureira
todas as formalidades
guardas Eurico de Menezes Ferdigo,
Lamartine
ções,
48
horas,
Ac
no
clanuil-b
ra Meirelles.
.
praso
.Leão e João Manoel Fálegaes, ser. effectivamentc inscripto
Trintare cinco— Drone
Foi mandado incluir no 18° nandes de
para pagamento da multa o mais dito immovel no Registro Torrens
Garvalho.
Rua General Câmara 49
gundcB
Caetuel — Ardor
incorrer.
anspeçada
o
cm
artilharia
despezas
de
qué possam
i ;j.i>) (;»n, sal). 10grupo
Dia as turmas os guardas Luiz
— Adamastor
oxpedindo-se ao supcomarca,
da
Lagartixa
ao
da
Inaddido
cto
Vehiculos
Inspectoria
designado,
sem corpo
da Costa Vasconcellos, José de
respectivo titulo. ,
o
Trinta', o cinco — Vou-ver
plicante
Dyo1'orto
Alede
infanteria
Municipal
de
tendência
regimento
10°
SouzaLimo, Américo de Azevedo
— Heroina
Nestes termos E. R. McO. Cruz AlPhrinéa
12 de julho dc 1913.
nisio Epaminondas de Castro; trans- Pinto Vianna e Luiz Carlos Latn, 9 dc maio do 1913. pp. Henrique
Reforma
K A JiOTKRIA IVACIOXAl. gre,
O Inspeçtor dc Vehiculos
9* região para esta; en- deira.
da
ferido
do
Alvos de Araújo Filho. Sobre 010 do Cátocismo Positivista, á nos
Bandido — Marselhesa
JbiJo Gonçalves dc Castro
trega-se a sua guia passada pelo
o serrua dos
am.,
alojamentos,
ás
10
horas
nos
mingos,
Pernoita
Especial
do
estaMylord
Emissão
sello
A
morto
da
de
cstampilhas
rs.
paSclavo: 1- regimento de-artilharia.
Cornelio Parra.
— Stella
dual. Nossa petição foi proferido o Ândradas n. 103. Entrada franca.
Lagartixa
recera que seria a completa^conFicou addido ao 10° regimen- vente
Municipal
Intendeneia
Artilharia
de
seguinte despacho:. Apresentada
16° Grupo
vicçâo levada ao cérebro dos srs.
to de infantaria; onde aguardará
despacho no dia 1(5 do lluentc.
a
Até: a hora de encerrarmos o.ex- esclarecimentos, o soldado João de
sr.
dr.
intendente
do
ordem
De
13:
Barbará, de que a phenomenal lo
Serviço para o da
A. Publique-sc na integra tres vedia
10
do
cordo
faço
pediente, ainda não era conhecido Mello Moraes Sobrinho, que honpublico
que
Conso
1°
tenente
Allcmao « injjlcx—Professor
Dia ao Grupo
teria não podia e não pôde viver rente em deante; das 11 horas da zes em um dos jornaes desta cidao resultado das inscripções para tem apresentou-se á esta quartel- tantino
Lohmuiin — Rua, VoMartins.
Christovam
depois
de
em
vez
no
corrida,
do
o
uma
ai projectada
que publica,
com procedência da capiPrestes. num seio honesto como o nosso, manhã ás 2 da tarde, na thesou- Porto Alegre, o expediente
da Pátria, 76 (Hótei Ino
2°
sargento
luntarios
general
Adjuncto
do
go- ternacionál).
d'amanhã.,
pagar-setal federal.
Guarda do quartel, o 3° sargento onde, demais, o povo não ó tão rariaos desta intendeneia;
rc- s.. iv. 4—2
juros das apólices munici- verno, fazendo-se o as citações
—Por decreto de 9 do corrente Souto c cabo Justino.
estúpido como muita gente suppõe. ão
desessenMarco
Noticia* do Bio
praso
ao
semesrelativas
queridas:
primeiro
pães
o
Asi
com
cabo
o
Guarda do Collegio
foi reformado, de accordo
audiAquelles srs. fizeram os maiores tro do corronte anno.
cm
será
assignado
tadias
que
decreto n. canio.
,
do que constou, disposto no art. 1° do de
y
Contabilidade da Tntendcncia encia pnra .seet.eclutiramatriciila,si
Ao contrario
General, os esforços, puxaram talvez peUgas
1890, o
ao
dé
30
de
A
Ordens
193
Quartel
janeiro
Waldemar
opposição do ter- Operador, parteiro, clinica
apparccer
não
o jockey riograndense:
de Porto Alegre, 12 de
geral
tenente do 12° regimento de in- cabosRamos, Carvalho o anspeçada do bolso para fazer prestigiada a Municipal
ceiros.
Lima continuará a exercer a sua 1°
1913.
do
ulho
Consultas na pharmacia Brazileira
mesma
10°
da
ao
?
Conaddido
Nacional,
conseguiram
e
Vidal.
fantaria
que
curador
á
lide
o
advoFederal.
Nomeio
Capital
O director,
profissão na.
Allema, rua Voluntários da Pátria
Ordens ao commandante o cabo seguiram perder tempo e dinheiro,
O general Pinheiro Machado arma Francisco Manoel de Vargas,
Labieno Jobim.
gado dr. EurybiKdes Dutra Villa. 401 A (Caminho Novo), de manhã
idade para Maximiliano.
a
attingido
visto
haver
Diaá
Soedital
do
so
copia
o
nacional
Remetta
mais
12-19-20
pretendeu comprar
das 9 ás 10, de tarde das 2 ás 8.
porque a loteria do Rio nada
Piquete, o clarim Fonseca.
a reforma compulsória.
cretaria das Obras Publicas em Chamados para a pharmacia' telemant, por Premier Diamond.
fará aqui no Estado.
Por decreto da mesma data
21
de
Alta,
Paraíso
Cruz
stud
do
juAlegre.
Porto
allemão,
O proprietário
Pois os ditos senhores Barbará Junta Commercial de Porto Ale- nho de 1913; Augusto Guarita. E phone 47. Falia: e francez,
Serviço para o dia 14:
«apenas» foi reformado de accordo com o
russo.
italiano, polaco
pede pelo seu pensionista
o aspirante Gil- nào são hoinons que desanimem
lei n. 2.556
da
10°
Grupo,
art.
ao
no
Dia
disposto
1913
de
no
conhecimento
em
11
de
Julho
chegue
s. n. 40-37
lõ:0W$-00.
gre,
para que
Estão A venda por 9:000$ os de _6 de setembro de 1884, á pe- berto.
— Certifico que a Com- de quem interessar possa, lavrouembora
mão,
a
assim
do
N.
7.510
pé
para
Fructuoso.
do
art.
sargento
2°
o
Adjunto,
animaes Ophir e Oby, do Stud dido, com as vantagens
Brazileira tio Electricidade se o prescrito edital que sorá pnGuarda do quartel, o 3» sargento tenham, de todo abandonado a panhia
13° extencivo ás praças pelo art.
Vinte de Janeiro.
so blicado pela imprensa c afixado
do
Siemeiis-Sehiickertowcrke,
Ramos.
dezem13
de
e
cabo
Emissão Especial.
Octacilio
Está á venda para reprodu- 27° da lei n. 2.290 de
liesolvi fazer uma grande reduono logar do costumo. Dado o pasresponsabianonyma
de
ciedade
o
cabo
Vidal.
do
Collegio
Garda do
Gostaram dc ter loteria, depois lidnde limitada, archivou nesta sado nesta cidade da Cruz Altu.iiu ção do preços; ató :-'.l do dezembro
cção, o cavallo Dieudonat, do Stud bro de 1910, o cabo d'esqnadra
cabo
o
Victor
commandante
do
Ordens
6» regimento de cavallaria
abaixo. Eu, Hcraclydes Mo- do 1918'i no meu grande deposito
Independente.
que giraram a do Estado, o vae Secretaria, sob o numero acima, data
Morreu- tias cocheiras do Stud de Castro, visto contar mais de 20 Ascanio.
da Junta, raes, sub-ollicial o escrevi. E cu, do moveis o n.çnsHios —do coíchoadespacho
virtude
de
era
Nacional
da
os
rebento
d'ahi,
como
o
General,
ao
Ordens
Quartel
registro ria, na rua da Olaria
Ao n. 8.
om sessão de hontem. Ricardo Vidal, ollicial «Jo sete
Campo Alegre o potro Star, por annosPorde serviço.
O bonde Circular vos transporta
decretos de 9 do corrente cabos Maximiliano, Carvalho c morreu, não medrou aqui, um de proferido
(lio*
ollicial Torrtns o subscrevi, aos
certidão
uma
Star e Hannover c Lady Chapei.
pelo
passada
ss.ss. resolveu ir para o Rio como interino do registro gorai e das do julho ilo mil novecentos 0 tre- conimodiimentc a osta conhecida
O Pais estampa o seguinte, foram transferidos na arnnt do in- Justino.
Piquete o clarim Santos.
Leonardo Salgado cio-a commercial.
distri- ze. Augusto
em sua edição de 30 do passado. fantaria: major Eduino Carlos4° Carum dos directores da illustre com- hypothccas do sesrmido
rePorto Alegro, 28 do junho de 1913.
_.
do archi- Guarita.
«Sabemos que conhecido sport- penter, do 11° batalhão do
Federal,
da
Capital
cto
na
lotorias
as
explora
15:
dia
o
panhia que
Serviço para
Donato Castilho
do 9°;
Devidamente, sellada com eslamcartório, dos
vamento
naqiiollo
mann, residente nesta capital, ostá gimento para o 25 batalhão
Tan2»
tenente
o
Dia ao Grupo
cionaes.
s. n. 10-7
Ramos, da
o setenta o oito pilhas osiiidiiiu-s.
contn
números
de posse de documentos dc «ori- capitães João Vellozo batalho
Conforme.
...
para credo.
Si isso é verdade, é peno, por- e duzentos o vinte e sete do Dia
«em» de um dos mais bonitos po- 3a companhia do 33°
*í Eli RO SI,NE PRUNIElf
Adjunto o 2» sargento Paupcrio.
O oliicinl,
Coutinho de
'¦
delles, rin Offlcial, de dois de Agosto o
ultimo
o
tros que- ilguraram ultimamente a 3» do 34° e Joaquim companhia
procedimento
que
3»
sargen
o
do.
Guarda
rU-UuH-T.TUlNTB -ER_E.
Vtilal.
e
quartel
desta
Moura,
Lim»
mil
nosdo
organizada.pelo
Setembro
ua exposição
mandando á fava a tal Emissão, vinte o nove dc
e cabo Carvlaho.
Jockey Club. Por esses docu batalhào paia aquella, ambos dò to Vieira
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AHti-i-i-an de. cores fralso, verde, liavana, lilás, cinza e encornado, a ít$000 o metro. Esto artigo ora do l.SOOO.
A_.tr.-Ha-- branco, a 10S0OO, ll$000 e 14$000 o motro, os qne
'«&._.»
'
custavam 14$000, 10$000 e 18$000.
OhnloM de malha de lã, a 38500, 68500, 0.Ç000 o 129000, cora
180 cents. do comprimento e igual largura. COres cremo, branca, mari nho, cinza o preto.
..
..„•> ..„_¦„'
Gorro» do malha, para creanças o mocinhas, a 1 $000, 19600,
-.'«000, 88000 o 8$500.
V •_: „_._>_
OhaloM do casemira do ia, de cores, a 4«000, 6$000, 7$500,
9$000 o 108000.
.
,, .
Chulos de casemira do.li, branco e proto (xadrezlnho), a
Pelluela escocoza, para vestidos, diversas cores, a 800 réis
o metro.
Toueutt do malha, para creanças, a 1$ 500, '.$000,28500 e 38000.
FellorlnoM de malha de lã, a 08000.
Luv_. de cores, próprias para o inverno, para creanças, senhoras e homens, a 1$600, 2*000, 2$ó00 e 88000.
Algodfto para lençóes, em peças do GO metros, a 500 réis
o metro.
Adamoseado branco, do. boa qualidade, com 145 cents. de
,.
largura, para toalhas de mesa, a 28000 o motro.
Feltro* lisos e matisados, a 18500 e 28000, artigo que vendia,',
mos a 88000.
Feltro azul marinho, qualidade especial, para costume de
senhoras e capas de escolares, a 38500 o metro, artigo que vendia¦".
mos a 58000.
Teoldos de algodão e dc lã, para vestidos de senhoras, estámos liquidando, a ISOOÕ, 28000, 28500, 88000 e 48000 o metrô.
Cobertor o» de peliucia, artigo superior, a 48500 e 68000,
sendo que, estes últimos tem 175 por 225 cents. de comprimento.
a 18000, 1$500,
Aventaes brancos bordados, para moças,
' ¦_
"
28000, 28500 e 8$000.
Orepe preto de pura lã, para vestidos de luto, enfestado, a
. .
¦
18800 e 28200 o metro.
Percal preto, para lueto, tintas garantidas firmes, bem largo,
a 500 e 600 réis o metro.
Sedalla lavrada, para forros de vestidos, todas as cores, artigo bom, bem largo, que todos vendem a 800, nós torramos a 600
réis o metro e em peças de 45 metrôs, a 580 réis.
Morlm bem incorpado, sem o menor preparo, uma verdadeira pechincha, a 48500 a peça de 10 jardas.
•
Co-plnlio-g bordados e enfeitados, para senhoras, a 18000,
18200, 18500, 18800, 28000, 28500 o 38000.
Blusas brancas enfeitadas com bordados e rendas, a
___iq.i-tlaçao de alguns .milhares de metros de tiras bordaas larguras, a 250, 300, 400, 500, 700, 1Ç00O e 18500
das em todas
o metro. Casacos e capas de seda pretos, para senhoras, artigo modemo, a 308000, 408000, 508000, 608000, 708000, 808000, 908000, 1008000
e 1208000.
Estes casacos estão marcados preços que representam metade
do valor real.

—

do sena- Assistiram a fosta mais do 3.000
I fechou frouxo o o de algodão osta- nado sob a presidência tondo com•vel.
dor Pinheiro Machado,
pessoal.
O mercado do algodão om Li- parecido 39 reprosontantes.
Nomeações
O barfto de. Teffé, ultimamente
vorpool teve cinco- pontos do alta.
Encontro entre contrabanNomeação
reconhecido senador pelo Amazo- MÉXICO, 10 — Foi nomoado midistas e guardas adua- RIO, 11 — O dr. lldefonso Fon- RIO, 11—Regularam os seguintes nas, pediu a palavra para justifl- nistro dos negócios oxtrangoiros o
para os gêneros abaixo: car sua entrada no Senado da Re- sr. Frederico Gamboa, representoura foi nomeado, hontem, chefe preços
neiros
Paraty, pipa, ir_$l60.
publica em vista das aceusações tante do Mcxlco junto' ao governo
do
da secção da Contabilidade
Alfafa nacional, kilo, do 310 a que lhe foram feitas de ser desço- belga.
S. BORJA, 11
A noticia dada Inspectoria do Estradas do Forro. 220 reis.
Nesse cargo será elle substituído
nhecido no Amazonas.
pela imprensa dahi no dia 0 do
kilos, de 46$780.
100
Arroz,
por
sr. Carlos Pereira.
polo
corrente, sobro o encontro havido
Sessão gloríficadora
do Rio Grande, cento,
Rendas fiscaes
entre contrabandistas e guardas RIO, 11 — Realisar-se-á, hoje,!no Cebolas,
de 6.500 a 78000. .
,
i RIO, 11 —A Alfândega desta ca- Commemoração da queda
aduaneiros carece dc fundamento palácio
Monrüe,;uma sessão glorifl- Feijão preto de Porto Alegre,suarrecadou, hontem,
pitai
da Bastilha
em alguns pontos.
cadora de Quintino Bocayuva.
perior do __$200 a 30S000.
sendo em ouro. ......
500:-184$72_,
Montreal,
Confirmo o meu telegramma
10 — Chegou o cruzaVinho do Rio Grande, pipa, de 207:1728705.
Confabulações
dor Descartes, que vem representar
nesse sentido quanto as armas ap120$__ a 1408000.
prehendidas pertencentes á policia RIO, 11 — Os politicos continua- Banha de Porto Alegro, por ses- Serviço de immigração — a França nas festas que se realiede que trata a referida noticia. ram hontem em suas confabula- senta kilos. de 78$600 a _ $000.
sarão para commcmorar a queda
Um officio
da Bastilha.
O facto deu-se do seguinte modo: ções a propósito da apresentação Idem, em latas de 20 kilos, 701.800
director do gábine11—0
RIO,
Braz
Wenceslau
dr.
a
78S0OO.
do
nome
do
«Tendo ficado ferido um soldaBanquete
Xarque do Rio Grande, de 980 a te da pasta da Fazenda transmitdo da policia, camaradas seue fo- para presidente da Republica.
tiu ao inspector da Alfândega des- BUENOS AIRES, 10 - Realisao
kilo.
1$100
ram a uma casa próxima onde
ta capital o officio do inspector
Rotisserie Charpenlier
conseguiram uma cama para trans- Renuncia do „leadçr" da Farinha de mandioca, especial, da do Porto Alegre, em que este se hoje na offerecido
o
banquete
pelo miniskilos,
do
~
100
Alegre,
de
Porto
por
bancada bahiana
con- 19$100 a 19$600.
portar o ferido, deixando os guardiz ser conveniente redobrar a at- tro do Brazil ao dr. Alberto Nedas, alli, as suas armas.
testação
•Idem, fina, idem, de 18$200 a tenção da aduana, por oceasião do pomueeno, director do Instituto
Depois de se retirarem os politransporte de immigrantes a custa de Musica do Rio de Janeiro.
diz
Brasil
do
188700.
ciaes, conduzindo 6 ferido, os guar- RIO, 11—0 Jornal
idem, idem, de da Fazenda, no exame das baga- Assistirão o banquete os artisIdem,
das forçaram a porta dessa casa que a bancada bahiana esteve reu- 16$900 'a peneirada,
gens para ali destinadas, pois tas lyricos que interpretaram os
17S300.
nida afim de tomar conhecimento
e levaram as armas.
como immigran- papeis da opera Abul, o maestro
da renuncia do respectivo leader, Idem grossa, idem, idem, de acontece chegarem
no Esta- Marinuzzi, director da orchestra
domiciliadas
tes
O coronel Viriato Vargas não deputado Mario Hermes.
pessoas
12$700 a 1318300.
de con- do thostro Coliseu, críticos e vamercadorias
entregues
do,
trazendo
fossem
lho
pediu que
diz, também, que Fumo em folha de Porto Alegre,
Aquelle
sumo.
as carabinas; recommendou ape- o senador jornal
rios redactores dos principaes jor;
de
750
kilo
Ruy Barbosa autorisou conforme a qualidade,
nas a Severiano Azambuja que não
naes portenhos.
1$050.
'¦•
de
a
noticia
a
fosse
contestada
de „Faiz"
Um
as extraviasse, pois pertenciam á que
„suelto"
(MO
kilo
haver elle solicitado ao general Sebo do llio Grande,
Armamentos
Intendencia e ia reclamar da au- Dantas Barreto,
RIO, 11—O Paiz era um «suelto»
presidente do Es- réis.
:
toridade competente.
o
seguinte
10 - Na sessão de
hoje,
diz
de
1$500
SANTIAGO,
Rio
Grande
do
Línguas
tado de Pernambuco, a sua candideve
«A
foi posto em disopinião
senado
do
precahoje
publica
a 1$800 cada uma.
O que aqui se deu é um facto datura.
verse contra o tartufismo dos que cussão o projecto que abre o cresem importância; que estão disvir- O
crime da rua Plumi- Liberdade profissional — estão agora lisongèando as pai- dito de 10 milhões para a compra
Todas as quintas-feiras e domingos publicaremos novas listuando para produzir effeitos ao
ás
foras
boas
disputando
nense
destinados
graças.
xões,
de
armamentos
longe.»
tas
artigos que serão liquidados no mez de julho corrente.
dos
biscurso do dr. Victor
Quem poderá confiar na since- ças de terra.
RIO, 11—0 crime da rua Flumide Brito
do dr. Seabra, general Dan- O senador Saanevra oppoz-se
belegado da repressão nense continua a impressionar vi- RIO, 8 — Hontem, na sessão da ridade
tas Barreto e Nilo Peçanha, recor- que o referido projecto fosse disvãmente a população desta capital.
S. BORJA, 11 — Chegou aqui o Foi posta em liberdade a mulher Câmara, o deputado Victor de Bri- rendo agora ao senador Ruy. Bar- cutido em sessão secreta visto que
sr. Themistocles Cardoso, sub-de- Maria Antônia, que era amante do to em conciso discurso tratou do boza para salvar do naufrágio o Peru, a Bolívia e a Argentina
caso do curandeiro Jorge Bacu, inevitável em que se hão de afun- conhecera as negociações do Chile
legado da repressão do contraban- assassinado.
defendendo a liberdade profissiò- dar, fatalmente, os planos damna- quanto a acquisição de material
do.
rjtxrsMM _______]
nal.
dos da pequenina politíquice ?
bellico.
mercados
Diversos
decisão do
a
criticou
orador
O
de
raça
Contra essa
phariseus
Contractos sobre campos RIO, 11 — 0 mercado de café fe- Supremo Tribunal,
que negou o modernos melhor empregariam os fls festas da Constituição dando a forma de implantar em
Terremoto
de
frouxo
ao
abriu
preço
POVINHO, 11 — No 4o districto chou c
pedido de habecus-corpus, impetra- jornaes amarcllos a sua bilis na BUENOS AIRES, 10 - As festas Marrocos uma legião estrangeira.
o
typo
sete,
desensa7|õ00
para
deste municipio, em 5 dias, foram
do em favor do paciente, accen- disputa do tostão do consumidor. commemorativas da' Constituição Esta lei será submettida á apre- ROMA, 10 — Dizem que era Calavrados 10 contractos sobre cam- cado.
as contradicções dos votos
As gazetas que deixem em paz perduraram até a madrugada ciação do Conselho de Ministros. sonsa sentiu-se violento terremoto,
Entraram 3.499 saccas e desde 1<> tuando
ministros.
alguns
de
pos.
o
dr. Wenceslau Braz que é um de hoje, havendo muito enthuque teve curta duração.
do corrente 40.729.
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'
os srs. lldefonso Simões e Marcai La Plata.
junto aos governos da Servia e
pectivos fundamentos.
EMPRESA LA MURA
Escobar.
da Grecie para a cessação das
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Oppondo opiniões do dr. Ruy
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marinha dc guerra allemã, abaixima 2-2,7 ás 71 horas da manhã ;
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prol
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RIÒ, 11 — Foi, hontem, inaugu- tas montevidianos aqui chegados, MADRID, 10 — Communicam dc ranhos foram encontrados enter- vento
estado do tempo: mau.
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nnnunattribuindo essa crise financeira á nas minas daquella localidade.
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ESTADUAL

NACIONAL

Casa .__u_o Araújo

Rua Coronel Fernando Machado 387

TIeatro São feiro

110I1B

Secção de Machinas - Porto Alegre

taiap

IMPORTADORES 1 MAMAS

ÀDDIO
GIOVINEZZA

parst todas as industrias
DEPOSITO VARIADO E PERMANENTE

SA-LOIÜÉ

rellios e ninas para a

EUROPA

Arados de aço —Rud. Sack—-de
uma a cinco rclhas. Cultivadores,
capinadoras, destorroadores, grades de DISCOS e de campo, semeadoras, adubadoras, etc, etc.
Ceifadoras de diversos typos, trilhadoras allemãs e americanas, malacates para um a quatro cavallos.
LOCOMOVEIS-LANZ. Engenhos
combinados de arroz e trigo.

AMERICA

T

APICULTURÀ tudo o que esta requer em apparelhos
MACHINAS para as industrias
ELECTRICIDADE
Installações de todo o gênero

ORÇAMENTOS E PLANTAS

US

Ipieif«_ ipeffiliás4toij_.ii) ImUn

Peça informações em prospectos
3».

;-_. .

ii.

_sS

.

•B

*-_.'____-.

'„A

._._,._¦

¦_,*___.
-II...
Fodoi»ç„ü" — 12 do julho do 1918
thW

— —

. ...

.-—_r-__r_——_

t-Htlval oITeroeldo A elnsoo
acadêmica—Mlml Aguglia
m 'i»1 (Hi
lif
mais um anui1
«theatro WW#àff«
Esteve reunido, hontem, ás ,8 lio
mento, neste Eatado, transmlttiu á hoje, o festival que a genial* atriz
iinstilhar > ' Fiscal, afim do serem saras da noite, o «Conselho-da FuPor tal motivo, relembrando a Delegacia
tlsfcltas, as contas da Viação For- Mlml Aguglia dedica á classe Itcaderaçáo Acadoinlca.»
do
uma
epooa
dui»,
Inicio
grando
roa desto Estado, na importância demica do Porto Alegre.
- Presidiu a sessão o sr. Oscar
A|vli»oM Úntbfc'«« s%08 .arnova, saudámos á colônia franco- do l,r):l85$12o, provoniente do tranCom rcgiilaros-nogoclo» funccloO theatro rol ornat-imitado IjitoPedreira, estudante do Engonharla.
za domiciliada no nosso Estado, sportõs dè immigrantes oilectuarlormonte, apresontando lindlssl- nou o mercado,-. que teve o seguin- roz i J. F. Santos Junior, 160 suel
dos no mez de maio ultimo.
co i arroz
Dedicando a artista Mlml Agu..
r _ . .
far- to movimento
fazendo votos pela prosperidade
O mesmo enviou A directoria go- mo aspecto. Durante a festa
Santos - Álvaro L. Santos,
Feijão—Foi regular o numero de
pura
glla o «spoctaoulo de hoje á classe
musica.
do
do sou grando paiz.
ral do referido sorvlço, no Rio de so-á ouvir, uma bivnda
suecos recebidos, cotando-se
100 saccos arroz, ^caixas ovos,
acadêmica, dellboroh o «Conselho
.Tanolro,'Wochsler,
o r_quorlmonto om que
A caso está toda possnda.
Preto
150 caixas biiiil-.u s Eichemborg &
1ÍÍ...-Í00
horaouma
da Federação» prestar
roHldoiito nesta
Jacob
Vaqueiro . . . . 7*000
Iluiico Fraiu-o-llroiellelro
C, 50 caixas bnnlip. ...r„
-pede
—No: vapor Itaúuera, parao Rio
concessão de passa- AtientadoM de «ondiieta
Branco . t . . . . liitOOO
1 Os subscrlptores de ncçõos para capital,
negem A grando trágica Italiana.
David 8.IlttrcaH9S, 202 caixas
Do çôros.' . . . . 9$000
para parentes . seus, quo dePara' tomar • providenoias neste
a fundação do Banco Commercial gens
condúattóstado.
do
Roquorerain
sejam
da Rússia para este
banha; Castro & Nune?,100 saccos
Franco-Brazileiro- «ão convidados Estado,emigrar
e
obtlsentido, fui .mantida a mesma comdo
Policia
ctu
á
Chefatura
dó dodicur _o A agri. , ...
Farinhas — Ar entradas consta- batatas.
à fazer a primeira entrada na ru- cultura, afVih'
i'-M»íiii««i«i»*:'i;i,'l.;:* •'-''
misBBo que fora encarregada da tteprodurçAo .1,..;,'-!'
localisandò-so na colônia vocain despachos favoráveis os srs. rum de mais de 2.000 saccos, ob
záo "o'20 o/o das quantias subscriptas, Philippson.
WaAlexandre
Wilhelra,
liodolpho
recepção de Mlml Aguglia e que
tendo se:
dia 17 do corrente'
i...¦ ¦.-,.'-,
Do,ivaporitavoiyii;
Em nossa edição do 34 do janei- jité
tembeug e Carlos Muhl Schimltt.
G$200
Especial I ....
.
fiscallsava «gora os entradas do
Do Pelotn8~709 volumes Tarlnha
dò
véspera
anno,
ro
do
«
corrente
,-,$800
-estes
II...
ApoHcntadoi-ia
,do osso, dita de sangue, vinhos o
acadêmicos nos balcões a'
Fina. . . .
5*G()0
dia em que seria inaugurado, nesta Mecretavia do Interior
Passageiros < .
gorros, a diversos.
—
no
dr.
concedidos, no. São Pedro, com õ0°/o
Pediu aposentadoria
preE' ne5$400
Peneirada .
Joao Nunes do Freitas
capital, o monumento glorillcador
Do Santos —125 caixas garrofo»
Chegaram, hontoin, doSantó Ama2»
Thezouro
4$0(M)
da
o
diroctor
no
Commum1.
.
de. abatimento.
sidente
Estado
cessario
do
processar
vasiiiH,
,a..Bopp & Irmãos; 1,00 dlCastilhos, publicámos o
Major
Alegre.:
Porto
do
vapor
ro,
no
Juliodc
Mercado calmo,
seu titulo de .relo.i-mn, afim de re- directoria do: Thesouro, Felippe Seroada
A rolei ida commissão, composta
do Villa Nova: GO cmios,
a
C.
A. 'sulphürico,
Henriiiue
Linncrt,
daquella
descripção
e
Motta,
a
histórico
cobor o soldo*' peíii Collectoria dn Pinto Cottn.
a H. Lndacldo
xiis
rios .srs. Josino de Vuscoriceilos
Kaner,
Carlos
Fortuna,
Lóoniãiis
Banha—Ar poucas latas recebi- wig;'5i! fardos tecidos 'algodão, a
grandiosa homenagem ao inimorta'. Cacliooira.
FiMello
Falcão,
Fldohcio
Araújo
Olegario
do
Roxo
mais
conta
Esto fnm-cionario, que
CííáVdí.Eràsto
das cotaram-se a razão du:i$ 100 o Moyei- Irmãos fo. O., 19 ditos, a ,J.
estadista.
José Ferreira Brandão, M; Mor- kilo.
ido tintado
Corirôn, Álvaro Ribeiro o Ângelo
de 70 annos de idade o se acha lho,
Bercht; IG ditos a Chaves & Alda Fontoura Freitas, Iiireferida edição, porém, cxgot- SfiiNea
A
cio,
.José
Mercado estável.
Pròvenznno, será dirigida por um
Estado estará Tran- gravemente enfermo, é o decano nocencio Bprma*quo.
10 ditos, a B; G. Fortes;
Museu
do
O
meida;
nos
não
horas,
tou-se em poucas
co* amanhã, á visitação publica, dus dos empregados do Thesouro.
10 ditos, a F. Mentz & C;9 ditos,
íàtémbro iltf-Conselho, responsável
-I-J0
•
—
1
hontem,
do
Lagoa..^Chegaram,
Obteve
Carne de porco
sendo possivel por isso satisfazer 9 ás, 12 da manhã.
a Rciniger Schmitt & C;12 fardos
¦
Ehtrou elle
perante este .pelos actos delia.
para essa repartição de, nò vapor Taquara João Mar- réis o kilo, sendo dc. 9Í- o numero resíduos algodão, a P. Pereira &
de exemplares
innumeros
"eni
pedidos
Baptista,
Anto14 do setembro de queti, AValdomiro
dc volumes recebidos.
de fazenda
.Passando a tratar dc novo as* da folha, daquelle dia,'
C; 25 fardos algodão, á Carvalho
proceden- A«-<iaÍHiç&o de imnioveiH
cincoenta annos, nió Cunha é iillio,' MuiliiasP.de
surapto, o Conselho approvou om
4oObari-iR vaslós, a
ha.-•
1803,
Junior'&'C.'i
-deito'Cahy
quasi
senhoo
—
Oliveira, Jacob-Herma nn
tos não só da capital como
110, L. Ceroni & C.;-.500, ditos,;a,L. AnAdquiriram propriedades em daVendeu se: "
Alfafa
'
¦
•
segunda discussão o projecto que
collaborador.
como
"
•
Picoral,
i-a, Gustavo Welps, José
dá Barra 120. ra, do pessoas que desejavam pos ta do hoje:
tunes & C; 500 ditos, a* A. Dillemapresentado pelo seu presi- 'suir
lhe foi 'acadêmico
um terreno á rua j Percon-jçu todos os postos dá hle- Marioül Pereira, dr. Ariiai Guilprdi, 1 Entradas G50 fal-dos. !i'",K-'recorda- í Clara Schmitt,
como
uma
bnrg -, 1.000 ditos, á N.-Alvcs'; 290
o
jornal
Campello.
Ilonpratp
Raul Pilla, esoPinheiro Machado, por,3ih00$.
dento
rarchio, tendo sido nomeado, direvolumes pauél; a Schneider &.-.C.;
histórica.
'
—
uma
dè!Medeiros,
—Seguiram,
ção
Fialho
Davina
hontóm, para Santo
Maiitiverani-so em 7$ 30 volumes
Batatas
bre o qual já noticiamos.
ctor ora 15,de dezembro do 1908.
parafuzos forro, a E.
Cpelho,
reproduzir
vemos,
á
rua
Joronymo
Rosol
casa
por
portanto,
Amaro, no vapor Porto Alegre: o sacco, sendo rcgulnrçs as remes- Pctorsen.
foi
Estado
do
velho
servidor
O
J*,icò,ú';;deliberádo que) a primeira mais tarde o
Mario Mello, o familia, Bruno Ebel. sas;
que então escrevera- 4:000$.
Do Rio-7 caixas ditos, a Torres
dhs confereuCias scientificas que,
Dr. Protasio Antônio Alves, uraa já inspeccionado de saude em sua
r— Chegaram, hoje, no Itaquera:
& Redaelli; 17 ditos, á;Urbano
mos sobre o monumento, aprovei- ciisa
«Conselho
Caxias,
Duque
dc
á
rua
coiiso
dr.
ri$200,
yiói- residpncia por ordeni do
Baixou para
SQgundo esse projocto,
Milho
pro- Julio Issler Filho; Hans Persellc,
Pereira it C; 400 .quintos a ordem;
tándo O ensejo para do mesmo inachar im- João Lobo d'Avila Filho, Fernan- tando ns remessas de> .800 saccos. 150 ditos, a F. Mentz & C.; 1.000
da Federação» vao promover, rea serlrmos novas vistas: tiradas das 3:000$.
Azevedo, uni sidente e em. vista d«se
>àr)
Luiz
Augusto
de
Alfredo Stern,
do Huekrndt,
saccos reraoido, a ordem; 100 cailízarise á;'antes do fim deste anno. suas diftorontes faces.
terreno em tfeléni Velho, por. . . . possibilitado do comparecer á Di- João Prates Filho, senhora e um
Obtiveram 400 réis, a xás gazbiina, a Alves, Couto &-C.
Ovos
"uma
de
Hygiene.
rectoria
1:000$.
o
lilho, Henriqueta de Castro
dúzia;
Da: Bahia — 113- volumes tecidos,
Ficaiassim explicada' a reediJustinitino Porfirio dos Reis, ura
lilha, Francisco Kolap, João ila ; Entradas 4.r» caixas.
a diversos.
ção de hoje, ante véspera de unia terreno no 4» .districto por 3ó0$.
Arhaud,
Raraão
André
— Do vapor Tropeiro, chegado
cberleus,
|
Storti, uin terreno no Visitas
das datas que mais relembram o . Francisco 'por.
Caetano da Silva, Pedro Carrara,
Azeite—Entraram poucos volu- ante-hontõm:
'-,.'•¦¦''.
vi 'sentenciados
aos
Amanhã,
que
bases
100$.
nas
Anselmo
Reis,
eollocaram
4U
Rarairetti,
ela.districto,
mes, que se
Augusto
nome de Castilhos, o ihsigno
Dc Pei-narabuoo — 200 rardosalhoje á capital o s.
Alexandrina de Oliveira Conti- cumprem penas na Casa de Coi-rec- Anna Bustos, Riehard Fiscliel ese- dc. 000 réis, por kilogranuua,
Regressou
aoi-dem; 1.000 saccos assu"Livonitis
de 14 de
Constituição
da
borador
godão,
representante dc
nho, um ehalet á rua SanfAnna, ção, são pcrmittiUás visitas de í.n- nhoí-u, Antônio Bandeira, MariarGustavo
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Teiegraplio
Chaduras, 1 caixa cofre ferro, 10
estabelecido itía :oidad-dc ltaquy- Gaseüida 'farde.
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Amaral; amánuen- vo -.
Cavalheiro
fortes-3$337,139
de
Castilhos,
1$000
de
Julio
municipal
te
:Ed. Jeannevet, í.caibrazileiras,
11.—
águas
'
Dia
raro as'suas'disputas degeneravam deixárdès. ,as
Ferreira da CnMarco-735,000.
Anonyma, ü$; A. C. Vasconcel- aceuson á Inspectoria Agricola o
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A indigentes pobres foram forIG Recife e escalas, Itaquera.
liló- e eiitremcios bordados,ã-seda;
mentes de trigo e aveia para dis
Norberto
dr.
Hó
enviou
Uruguay
do
Itado
tribunal
se
encarregou
do-tra2
caixtT.es.
Tropeiro.
tà
npcidos
âbátes que
jury
IG Pernambuco,
pelo
União de Ferros, 40 volumes com
'dcsinféeções.
tribuir com.as cooperativas agrien'
da
da
Fazenda
Pifiero,'
ministro
7*.
feitásr
Foram
10 Rio Grande, Guanaco.
ferro para casas; Vasco Azambu.tafwentò.1;'
Ias de Caxius, Nova Trento, Milaquy.cm sessão realisada em 24 do
relatório
um
'nggràvaram-se
Republica
Argentina,
Hxportaçfto
Nova. Viccnsa, Antônio Prado,
ja, cincoenta e nove vols. produetos
ós -Inçôni' agosto de -1.893.
iÉLojè,
a respeito da quantidade de {rado no,
;KdAlfredo' Chaves, Guaporé e Bento
II. posiio municipal
No vapor Maroim, parti Fortale- chimicos e águasC, mineraes;
modos dá victima, que voio.aífalem pé r.emettioo parav o Estado do Gonçalves,
150 volumes
•- Pedro IVnllig Filho, 2 caixas niiiiido Dreher _
ao
deposito
internicza
.
recolhido'
dó
Sul,
Àchá-so
Rio
Grando
("ostiii-as
,,
por
j
da
,
1
10
horas
manhã.
ás
lo.cér
—0 sr. João Manoel Lucns
telhas do zinco; Emílio F. Dihel, 1
nfrri- cofre ferro
'
,
uni cavallo dc pcllo ver dio das repartições.aduaneiras de
., .
— Goines, ,Ribeiro
(ipiniiiÜnicado o facto, pela sua I No dia 15 do corrente, no Arsc- municipal
_ caixa baixellas de cobre.o- obras
cultor no municipio de Pirutiny,
•¦¦¦'¦¦
los
LiSantos
de
Paso
o
mclhp.!-..
:,¦.¦¦,!¦
Monte
para
Cnseros
¦
á inspectoria o recolhi- Bastos, mo/5 vinho, 200 Tardos fu- de vidro; Bromberg & C, 1 volu«-»-»¦—
am^aivao ;3° ;ppst0| policia I, foi <o nal de Guerra serão distribuídas
bres, do 1° de janeiro a 30 de mar- áccusau
de
seniontos dealfafii.
me objectos physicos; Germano
nientó
-d
¦
. _r
nccrotei^io ipara raanufacturar ás portadoras Nascimento* e óbitos
anno.
cadáver levada ipara
do corrente
ço
''
—O auxiliar dr. Nivae.de Üouy.a mo em cfolha:
-*j
'
- A. P. Mutzenba- Sperb, I caixa brim dc linho: João
-«_•
....
.
"¦•; ¦ ; • dás
Pará
•
,ns.
j
pura
400
c
no
fo301
a
de
da
zona
urbana
r*-*-*
:
No
cartório
doíefèridb pdsto.¦<¦'
guias
i
já inspeeeionou ó municipio dc ckor, UM)-sacos farinha, 50 saccos Aydos & C, 30 volumes 3 ácido de
ra-n registrados os seguintes :
b çsnrte ca- dia 19 ás de ns. 1.0301 a 1,400.
Braxileira Unlfto
pacotes
sódio; Carlos Berner,
Encruzilhada, seguindo para o do amendoim:
_',.
^Á'hí,.fvi ,pj"oceilido
iDJa.ll-Jiascimontos.—Claudia.'!,
Pardo conforme sciculilicou -i
dáveríco,' peío dr. Pittà Pihliéiro,
o Rio-Augusto P. Jlatzen- amostras e linha de algodão;.Carpara
Recebemos o relatório dessa so- :Rio.
Pedro Zalusclc.
de
filho
l pacote um relógio
inspectoria.
backiT, ¦&¦1.000 saccos farinha fina : los Beriianer,obras
medico legista da policia, ficando Sentenciados
José, lilho de José Fabricio dos ciedade de beneficência apresende [ouro; Irmãos
Pelos
de
da
arroz
Dias
srs:
saccos
Antônio
;
prata'c
200
Nunes,
'devido i Deram entrada na Casa de Cor- Santos;
Castro
tudo á assembléa geral de 10 de
1 caixa casemira dc lã;
pèovado,'ter àido a mórté!'nó
e Costa e Moraes de Siqueira Gastro Gomes, Ribeiro & Bastos. 300 lar- Maristás,Martins,
Raymundo
Fragozo
os
réos
1913.
de
presidem
fevereiro
Ciaspelo
filha
dé
1
caixa relógios:
jr.eeçáo
írecebidos
Óbitos—llernlinin,
coniitfs'fVrimen)tos
das chácaras nos su- dos cem fumo em folha : Pompilio ! José .1.
tle Aliii'-ida, Dclfinú Machado Bitbranca, deste Estado, ."> coronel Aurélio Virissimo de Bit- proprietários
1 caixa galões
Antônio,
Bernardo
ram
os
capital
ai
testa
bm
hios
do-,ta
caixas
11
llicto com Ângelo Crivollaroi;
! téncouit c Ambrosio Gaspar, vin- siniinio,
queijo.
Ferreira,
tenconrt.
entrciueios
annos.
de seda;
é
de
al-íodáo
o
hio
lhes
foi
serviços
—No
Tropeiro,
pe'
vapor
prestado
para
que
Emquanto isto se passava;--as r(os de Ü. Vicciite, onde foram conPelo referido relatório ve-se que lo
1 caixa amostras;
Feto, lilho de Emilio Hoffmann,
pratico da inspe.ctpri.a Beiicdic- —A. P. Matzonbíickcr; 1.000 saccos Oito Sehonwald,
referida sociedade c
da
situação
a
uuctoriilfldt-sqM-ovidenciavaiii para ] di-.iiinadu.--, pelo respectivo, juiz, branco.
vols.
couros
2
preparato StViche, no ensino de fazer a farinha Una; Kicliiíg _ liiuibe,500 JujioÓdei-,
do pnsao i-ellulur. ' lOrcilio, filha do'Theodoro Bclim, animadora.''
dos
acaptníádo.c.riinirióso,' o que foi ai i|uali-oaiinos
'&. e rcposteiros.de lá; l".:Pc_etrrt,
cnxertia e mudo de tratar o p
saccos feijão ;
V.»
mezes.
ili_to
vols.talagarça.pçrfumarias,
-bairroF-stndn.
4
branen,
C ,
rVu-rnsto P. Mal
—.onde se -*lne!*to e Teeidos
mar.
. , pannos
iinra a Balu.-i
feito>no'".'próprio
c
de aiMaria Aiigu^l.t-da Silv.-«. I.mn-i. í-í-coheraçilo
zenbackéi* a«Misaccos rarinha tina: rrascos dc vidro
dera-o orime, -suiido preso nas imFoi eiicerrada nas filiaes dos deste Estado; ca-yLdii, 27 ãiliiu.-.
mesas- viuva 11. Rothfaii-ifiodão
para
500
saccos
ISeeeiíH
mimít-ipal
C,
&
Filhos
jÒiero
Ò dr. Francisco Thompson Fiobancos da Província e Pelotense,
mediações do Caminho doíMcíO.
kilos
Sylvana l'ereira da lío<a, branrcrrogiiza:
Guilheri luchs, 317
...
do Estado,
A receita dti: municipio de | nha.
l-i«i! Jun}*,- & C,-uraa caixa teí-.idos
O assassino foi recolhido ào xa- a subscripção de acções jmrji a ca, deste Estado, viuva, GO aniios. res, chore de policia
Rio-j-nij
de hoje, Cachoeira, cm liHB foi orçad emi — No vapor J.iatd*i,mrn o arroz
exonerou,
i
Faiisi
portaria
ProFiação
e
de
por
eoiupt-ulna
Maria
ülha
algodão:
Bnrboza,
Tecidos
Joanna,
Mostardci{tle
I Mvaio 1, Sinto--, 30,.; tsnocos
diíez da Chefatura dc Policia¦íre-sso ila Fronteira,
de l'ru- Pontes, preta, deste Estado, 14 au- do cargo de subdelegado de ,po- 220 contos.
ro & C, 3 volumes bi ini de algoA ari-'-i-acia-,-ão. por.élll, aiUllgill nacional : J. F. Santos Junior, 231 ''•'¦'*•
Crivcllaro mosira se aíiniido i-om guHyíuia.
licia ,1o 3o districto do município
,iIas
e
•¦'¦'**s
nos.
de
sedo,
ch.m-ps arroz.
pentes
o facto.
O ciipunlde mil contos ficou toFeto, filho' de Liiiz «Jainpan:, de Unqilv, ¦*» cidadão Gabriel Fa- a :u*> coniõ'*, iiu-liiiila a receita i-x- ¦• ¦ —y,o vapor liupuca, puni o Kio e miudezas.
iraordiii.iria'.
i
Oliveira,
-branca,
de
.subicripto.
rnlnu-iiic
regulando
t-ói*
gundes
do
brilhei-Jv' olltí
ter 2il nnnoH dn Idado, natnrnl dosto.iKstttílo,,d.o,,,in*9l).Sjifto
'Garibáldi.jor^alolro
c rbsiaó áruii
A victima ú do cor prota, tom
28 annos o ó também do profissão
Jonittloli-o.
O suu enterro roallsou-so hoje,
il tajdo, sendo acompanhado por
vários .companheiros do trabalho

Vtajaii.es

14 de Jiillio
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, A f edoraçAo" — 12 de julho de 1918

EDITAES
Alfândega! te Porto Alegre
'

EDITAL X.20 I)K 80 DIAS

' B M, ní 75 — Uma caixa Idom,
Idem,
.
ARMAZÉM ii. 5
P A, n. 86 — Uma barrica vinda
do Hamburgo no vapor «Monto
Penedo» chuta «Março» do 21-101912.
G, n. 4152— Uma caixa vinda do
Rio do Janeiro no vapor «Itauna»
do 26-11-1912.
L Mi (dentro do um losango) n.
.509—Duas caixas idom, idem, Idom.
G P, n. 8772 — Uma caixa idom,
T A idom, idem.
U A O. n. 5 — Um farde idem,
II idem, Idem.
C M, n. 12—Um encapado Idem,
E P idem, idem.
N E, C, (dentro de um trlangolo)
n. 220—Uma caixa vinda do Rio
de Janeiro no vapor «Itauba» de
1612-1912.
A L S, n. 9552—Umn caixa idom,
S idera, idem.
L M, n. 6—Uma caixa idom, idem,
idem.
G L, n. 858 — Uma caixa idem,
idem
idem.
"
A Benetta & C, n. 214/15 - Dois
pacotes vindos de Hamburgo no
vapor «Gulliernc» chata «Sophia»
de 3012-1912.
,B J, n. 837 — Uma caixa idem,
idem, idem.
E W. n. 5 — Uma caixa idem,
C idem, idem.
Em. i. Ed. Aaron, n. 110—Um pacote idom, idem, idem.
Germano Frederico Reche, n. 524
—Um encapado, idem, idem, idem.
SP A, n.73(5— Ura encapado, idem,
idom, idem.
Zacaid Ausse—Um pacote, idem,
idem, idem.
768 (dentro de um triangnlo), n.
1287—Uma caixa, idera .idoin. idem.
C C, n. 5285 — Uma caixa, idera,
idera, idera.
K F Z, n. 3172-Uma caixa, idera,
idera, idom.
II U, n. 913 — Uma. caixa, idem,
idem; idem.
F R, n. 684 — Uma caixa, idem,
idera, idera.
I. M, ns. 18785/86 — Dois encapados, idera, idem, idem.
L W, ns. 13787/790-Quatro encapados vindos' de Hamburgo no; vapor «Gruterane» de 3012-912.
M C, ns. 1/4—Quatro, idera, idem,
idem.
Raset, ri. 5764— Uma caixa, idem.
idem, idem.
M R, n. 1648-Uma caixa, idem;
idem, idem.
A B, (dentro de uin losango) ns.
751, 825, 756, 807, 897, 834, 754/55,
758, 844, 840, 789, 738, 741,-Quinze
caixas, idem, idem, idem.
A B, ns. 753, 657, 741 — Tres cajxas, idem, idem, idem.
76S (dentro de um triângulo) n.
7660—Uma caixa, idem, idem, idení.
Idem, n. 1288—Idem, idem. idem.
Carlos Zuckermann, s/n—Um pucote, idem, idem, idem.
l'á Secção da Alfândega dé Porto Alegre, 5 cle^ julho- de 1913.
O chefe,
cl; até'4 ag.
Francisco Job.

tononte-coronel Luiz Manoel dc
F)ll\p.i,2rçlRupp|ent0)dg;luj.!.
* Souza
districtal dn sode do' município
do Porto Alegro, etc.
Faço sabor que no dia 23 do corrente na sala onde funeciona o
Tribunal do Jury, depois da audloncia deBta juizo, que terá lugar
a uma hora da tarde, soriio vendidos
om hasta publica, os seguintes
bons:
Um torreno com 41801» de: fronto
ao Norto A proioctsda rmv Mohte
Sinal, no Arraial dn Gloria, com
160 "' de extensão da frente ao'
fundo no Sul, a intestar oom-ter^
renos do coronel Luiz da Silveira
Nunes; divldindo-so polo Leste
com Antônio Alves Thomé e pelo
Oeste com d. Rosa Nunes da Sllveira Martins, com a área suporficial do 6.688"' algum arvoredo
fruetiferoe matto; avaliado por. . .
'000$000
Um annel do ouro com brilhante
avaliado por 880$000,e ppíto n^esta
praça cora o abatimento do ,15 »/„,
por 828$O00i
Um annel d«r ouro, com- trez pedras preciosas; avaliado por 100800o,
o posto nesta praça-com-15 % de
abatimento, 136$000;
- Dous, botões de noito, sendo um
sem pedra', avaliados por 4$500 . o
postos nesta praça por 3.Ç825,15 o/0
de abatimento.
Umi-botão' dé ouro com um pequeno brilhante, avaliado por . . .
128000, posto nesta praça-por . . .
108200, lo °/o de abatimento.
Uma carteira de couro, avaliada
por 28000, posta em praça por . . .
18700,15 n/o de abatimento.
Umn corrente de couro por 1800o,,
posta era praça por 850 rs. 15 u/o
de abatimento.
Quatro borloqucs avaliados em
48000, postos om praça por 3$400,
15 »/0 de abatimento.
Uma corrente de cabello pnra
relógio, avaliada por 58000, posta
em praça por 48250, 15 °/o de abatimento.
Uma pitoira de mndreperola por
18000, posta em praça por 850,
15 °/o de abatimento.
Uma phosphoreira por 500, posta om praça por425,15«/ode abatimento.
Um esqueiro dc prata por 58000,
posto em praça por 4$250, 15 u/o
de abatimento.
Uma corrente para relógio, por
28000, posta era praça por 1§700,.
15 °/o de abatimento.
Umn caixa de balas para revol-.
ver, por 28000, posta erapraça por
18700, 15 '¦>/.> do abatimento.
'• nnou nirmiM-airüCi • An or\v
por
18000, postas em praça por 850,
15 "/o cie abatimento.
Uma faca com bainha de prata,
avaliada por 258000) posta cm praça' por 218250) 15-°/ü de abatimento.
Um revolver, cabo de madreperola, avaliado por 308000, posto
em praça por 178000, 15 °/o de
abatimento, e um botão com um
brilhante, avaliado por 338000, posto em praça por 28§050, 15 u/u de
abatimento.
Bens. estes pertencentes ti herança, do finado Pedro Ignacio Teixeira e postos em praça a requeriraent.o do inventariante Affonso
Beck. E para. que éhegue ao conhecimentó dé quem interessarpossa; mandou o juiz passar o presente edital que será affixado no lugar do costume e publicado pela
imprensa.
Dado e passado nesta cidade de
Porto Alegre, aos 2 dt; julho de
1913. Eu, João de Oliveira Vianna,
escrivão, que-escrevi. — Luiz Manoel de Sousa Filho.
3-12—22

r.

rida», ongraxadores ambulantes; qual tratar-se-ha do ttMnmpto de
u^yntcrMW
éilJn*
,»ara,»..no88a uggreiilRçao:
ou mercador do sorvetes, guarda- Porto AlcgroJ-7—7-918.
livros, mascate de qualquer espeO secretario,
cie, cambistas, vendedores, do blAugusto Martins Vinhas.
lhetos do loterias, o sobre qualquer ató 12
profissão exercida no Estado trunsltoriamonte,
relativa ao semestre OoBMihli d§ Bemrei larirlmw
corrente e Terrestres «Phenlx de Porto
Os contribuintes quo deixaram Alejre»
de satisfazer os seus débitos, den. Esta
Companhia paga nos seus
tro do praso acima, incorrerão na acolonlátiiB
das 11 horas da mamulta regulamentar.
nhft áa 2 «lu tnrde, o dividendo de
Moza do Rendas do Estado, em 8*000
por ocçilo (16 o/o ao-anno)
Porto Alegre, l» de julho de 1918,- correspondente,
ao semestre findo.
O administrador,
Porto Alegro; p> de julho de
Frederico Augutto Gomes. 1918.

Otero Filhos & C.

{»aH«*eM

..f.!!

iHh

I

Eicriitirit (provisório 1: Rui Gsnerat Câmara n. 8; I* HÉr

Do ordom do sr. Inspector du Alfandega desta capital se faz publieci que; achando-Ro as'mercadoSecção de importação: Secçào de Herva Matté:
rias abaixo mencionadas, nas condleõeB do serem arrematadas pura
DKPOMTOft.
Bna (kiml Clwif â »i 1í
'.'r'\
consumo deverão seus donos ou
I (•
.'
,
. I, '¦
¦.'¦'.'.
eonslgnatarios; roíirol-os no praso
lu 7 de Setembro n. 88 (ex - Trapiche do Cowiewll>
tio 30dias a contar desta- data, sob
pena: do findo osto, sorem as mesmas vendidas por conta e risco
dos seus donos, sem que lhes fique
o direito de allegarem contra os
B.
n. até 31
Bu£- XKIaobuelo. n. «
Volnntarloa dir, Pátria 40*411
A directoria.
efTeitos desta venda, conforme pre10-9
cultuam o titulo VI capítulo V da
2*. 4* esab.—bi.'lí~lIntendenota
Municipal
Nova Consolidação das leis das
HYGIENE
SBCÇXÒ
DE
Alfândegas e Mesa do Rendas.
Dn ordem, do sr. dr. intendente;
ARMAZÉM N. 1
faz-se publico que está em pleno
A M N. 28000/3-Quatro caixas
vigor o art. 9° do código de postuvindas do Rio do Janeiro no vapor
ras municipaes, cujo theor é o seNaoional
Companhia
«Itapcma» de 6-12-1912.
' '"¦•' 'W-M:.
'
guinte:
¦¦ '"•'
.Dl-'",'S & 11 N, 1/00 — Sessonta rolos
',..
Art; 9» — O lixo das habitações
vindos de Buenos Aires,no vapor
¦A .,Á.-:'.- ,.'í -?3'*'*!1* '•3í^_Í^ii^|í:i»P^»a-''
será depositado em vasilhas na
||:|.;':
«Juanita» do 10-12-1912.
frente dos nrediosaté ás f. horas da
O
paquete
M R s/n— Duas barricas vindas
manhã; e diarimento será retirado:
do Rio Grando no vapor Javary
polas carroças da Limpeza Publica,
do 11-12-1912.
Não se consideram como lhco os
Nicoláo Kohler. Filho & C. s/nresíduos dn fabricas, ou dcjecçOes dispondo do apparelho radiograUmsricco vindo do Rio do Janeianimaes-; as folhagens o os gamos phlcOj abundante ventilação e "11méro no vapor «Itajubá» de 18-12-1912.
de arvores, que não poderão ser laminação electricas,4 vastas caB & C N. 851, 140 —Duas caixas
depositados A frente dos prédios; maras frigoríficas e optimas ac- io páreo — lnielal
46 fr Danlhjr; . .
Boccncio".
idem idem idem.
mas. deverão Ber removidos para o commodações para passageiros, rc53 .4! QuotVAdl*1?..
Lagartixa.
T (dentro de um triângulo) N.
forno de incineração por conta dos grassará para- Recife com escalas Em 1.10Ô- mettok—Vve^
Mârérêlficsia'.
46
Anda luz .
—
Duas caixas e uma
Voji-vor . .
165/6 e 107
58.
Adaraastoi*
mios 4008000 ao io e
particulares. Multa de 208000;
por-.
¦
barrica idem idem idem.
Secção de Hygiene da intenden40 7' Af dor' . . .
Pelotas
i. -..
50$000 ao 2o.
(Hacequjr.
S L C, ns. 8543, 3545/9, 4599 e
cia Municipal em Porto- Alegre;-5
VillA.IUc.-i.,.
46
Bio Grande-. :
(Estradella
55
3540—Oito caixas idem, idem, idem.
Ouvidor?...,
dc julho de 1913.
Bio de Janeiro
53
Galopin . ,
A (dentro de ura triângulo, ns.
O chefe de secção
Victória49
Fabiola. . .
1/50—Cincoenta caixas encapadas
-;¦;-'.
Tito Villalobos Ribeiro
Bahia'e
5° pnreo — 18 de Ou- 8" pnreo — 80 de 8cw
60
no
vapor
vindas do Rio de Janeiro
Lamartine .
.. n. 15—3
.'•i.,
Maceió
t-üt-Hr©
tu br»
«Itajubá» do 18-1-2:1912.
59
Aventureira.
O Capitão João Miguel Ávila da QUARTA-FEIRA, 10de julho', Auma
B C, n. l — Uma caixa vinda do
—PreEm-1;350- meti-òé *»F¥iEm 1.500 metros
Silveira, primeiro supplente do hora da tarde.
: Rio de Janeiro no vapor
W
e raios- 45O$00t> ao l^emios400$000:
ao
lo
Juiz Districtal em exercicio, da O paquete recebe carga polo 2°
«Itassucê» de 28-12-1912.
508000 ao 2o.
parco — St de Maio 508000 ao 2°.
sede do município do Herval, na trapiche Colonial e só até a ves: ARMAZÉM: N. 2
pera do dia da sabida.
lórma dii lei, etc.
metros — Pre.50
Mylord.
Acíeliirdo Machado; s/n.—Oito pá.
Alter Ego. . . 48
Faço saber, aos que o presente As passagens- devem ser retira- Em11.350
mios 4008000 ao 1» e
Schiavo.. ;¦
54
Saltem loi-. . . .r.4i
cotos'vindos: de Hamburgo no vadas até a véspera do dia da parvirem,
ou
delleconhecimeneditai
508000 ao 2°.
Mtidrigal.
54Trinta- e cinco. 52
por«Gunther» cliatii «Secima» de
to tiverem que por este Juizo fo- tidat
Vampiro
r,9.
52dlreetaa dente
Vlagenu
.
.
Jatahy.;.
.
30-11-1912.
arrolados
e
ram
arrecadadas,
postlrnguay .
. 52
Fortuna
....
Vou-ver
A B,. n. 157 — Uma^ caixa idem,
tas era administração as frncçõus porto ao de Becife.
Granada .
. 50
idem, idem.
de campo, pertencentes a Laurin- Valores, encommendas e passa
Trinta' e cinco. 51
Isidoro Marx, s/n. — Um pacote
á rua- das Flores
da' Siqueira e Gortrudes Siqueira, gens- na .agencia
Jucn Tigre
. 50
-.„-.'<
idem, idem, idein.
herdeiras filhas de José dcSiquel- num. 4.. ,
Alter Ego
. 54 0° Grande Porco 14 9o parco — KnppleInstituto de Analyses, s/n. — Um
nicntar.
de Julho
ra, ausentes ha mais de quarenta
...
.
Drone
idem,
idem.
idem,
pacote
annos, em lugar incerto c não su
Mosquito :-.-:. . 54
• M H, n. 2390 — Uma caixa idera,
bido, cuja fracção de campo consEm: 2.100 metros — Pre Em 1.750 metros —Preidem, idem.
ta de setenta hectares, dividindo
DE ,
mios 1:5008000 ao 1°, mios 4508000 ao 1« oi'
1
losango)
n.
de
708 (dentro
um
com campos pertencentes a Maria
1408000 ao 2o e 608000 608000 ao 2°.—Uma caixa idem, idem, idem.
Abril Uo 3».
José Salus Alvarez, Dorothéa Cos3°
"Mosquito -.
páreo—Jil;dc
—
365/394
Trinta
caixas
M,
ns.
L
54
O paquete' .
ta e herdeiros, Maria Amélia de
idem.»
idem,
idem,
52
Lagartixa.
54
Reforma . .
Siqueira; (Inclina Nobre, Zoüeo
Em 1.350 metros — PreV A F, ns. 4028 J/2—Duas caixas
46
52
Africana-..
Heroina . .
Satyro Nobre, Santa e Mathilde
mios 4008000 ao l»e
idem, idem, idera.
46;
Noiva ..'-..54
Phrinéa . .
íJòíiré, Arroio Grande, Leonides e illuminado a luz ..electrica! e com
508000 ao 2o;
PMBn. 25.836 1/37—Duas caixas
52
Stella-' ..;';"
55
Mylord. . .
Claudina Corrêa o José Cesario da optimas accommodações
pára
pasidem, idem, idem.
55
Silva, conforme petição do sr. Exa- sageiros, regressará
Castrei. .
(Alástor . .
párà"Rió"dé
,T C n. 1562, — Uma caixa idem
54
ctor da Fazenda do Estado, desta Janeiro com escalas
48
(Villa Rica .
Jatahy. .
idem, idem.
55 Grande Pareô l>r.
' A R
Uippogriplio.
52
villa, junta aos autos de arrecada- Pelotas por .
Ardor . .
~
L P B C ii. 3664, um encapado,
55 Vaneo Bandeira Fantil . . .
48
Salteador .
ção; pelo que convido aos herdei-Rio
Grando
idem, idem, idem.
54
Juracy...
ros sueeessores dos- referidos- au50
Villa Rica
'Em'"1:600
Florianópolis
8231 (dentro de uni triangòloce
sentes o todos aquelles tenham dimetros.— FJMS»
—
Paranaguá
idem;
caixa,
s/n
Uma
fora)
por
reito as ditas fracções dò- campo;
mios 1:5008000 ao.l''.,
Antonina
idem, idem.
no - praso de
a
habilitar-se
virem
1408000 ao 2"e608000
e Santos
R R R R (dentro de uma cruzeum anno, como determina- o Codi- SABBADO, 12 do corrente, A uma 4o pa reo—Velocidade 7o pareô — £'5 de Ja- ao 3o, a realisar-se a
ta) n. 9165/6 — Duas caixas, idem,
do Processo Civil o Commer- hora da tarde.
go
10 de agosto \-indou*.
neiro
idem, idem.
Alfândega de Porto Alegre
ciai do Estado, para requererem
ro..-.;'.¦¦¦ ; ,-, t ;-í'.':-'-,v;,t.
tra- Em: i.ioo metros — Prerecebe
cargas
O
pelo
paquete
M L P n. 714 (dentro de ura loo quo for de seus direitos.
Por esta Repartição se faz puEm 2ÍÍ00 inetí-os — Pi-eColonial
e
só
a
véspera
ate
piche
sango) — Um barril, idem, idem, blico
mios 4008000 ao lo e mios 4508000 ao lo e
Heroina ;
O praso será contado da data do dia da sahida.
para conhecimento, dos inte¦m
idem.
508000 ao 2".
Echo.". . .;"
desto. E para que chegue ao co- As passagens devem ser retira608000 ao 2o.
que tendo sido appre11 II ri. 3 — Uma barrica, idem, ressndos,
58
se
o
Diplomatade.todos,,
diversa:,
nhecimentó.
contrabando
hendido
passou
das até a véspera do dia da-parpor
idem, idem.
Danúbio (. •),
52
nò dia 25 de Junho
1 Banditlo
presente que será publicado pela tida.
Stella. .
¦m
A R n. 155 — Uma caixa, idem, mercadoriasfindo no logar denoSupitirti.:''-.
Imprensa e affixado no. lugar, do
Echo. .
Africana
próximo.
Valores, encommendas e passaidem.
costume. Dado e passado" nesta gens na agencia á rua dás Flores
Araçá, décimo districto
A R n. 152/53—Duas caixas, idem, minado
villa do Herval, aos vinte e cinco n.-4i
do municipio de Porto Alegre,
idem, idem.
dias do mez de junho do anno de
quinze dias de
'pára',
E W C ns. 68, 3814, .111, 012 -r- ficam marcados
(ExVClfiraangp.
mil novecentos o treze. Eu. Agripdentro delles sem
prazo,
A directoria* .:
Porto Alegre, 11 de julho de.1913.
Quatro caixas,— idem, idem, idem. mais outra intiinfiçãò, requererem
Escrivão
Silva
Tavares,
N^pional
da
Companhia
pino
Uma caixa, idem, o
V. F ri. 92
de Orphãos e Ausentes, que escrea bom de seus direitos
for
RE
que
idem, idem.
verem
todos os mais
vi.
L (dentro dc um losango I M II B ctermos doproseguir
João Miguel Ávila Silveira
processo, bem como
cai217/22-Sete
215,
ns.
fora)
por
4llB sab. até 4 ag.
O paquete.de cargano apresentarem testemunhas e eproduxas vindas do Rio de Janeiro
allegações docuzirem
vapor «ltaperunn»,;de 21-12 -1912. mentosquaesquer
com relação a mesma appreIntendencia de Montenegro
SchrOder & O, ri. 4-Uma caixa, hensão de accordo com o art. 3o in
De ordem no sr. major Amando
idem, idem, idem.
regressará para RECIFE com osfinede lei 515 de 3 de novembro de Fidencio Lamport, intendente oo
ARMAZÉM 3
calas por.' ... ..'.
.;¦ -,,.:},",
1898, circular n. 19 de 11 de Junho municipio- de São João' do'MnitePelotas
12 (dentro do uni losango Rio de 1907 e paragrapho 6° do art. negro, chamo, pelo presente edital,
Pelotense
Banco
engras/n-TJm
Rio Grande ¦¦:-...-.':..
Grande por fora)
633 da Nova Consolidação.
concorrentes para a manufactura
DIVIDKNI-O
Santos
dado vindo de Hamburgolno vapor
Alfândega de Porto Alegre, 8 de de (720) seteeentos e vinte onbos «le
«Arábia cha Scuta» de 24-12—1912. Julho de 1913. "
Rio de Janeiro
Convidase aos, srs. accionistas a
madeira de pinho, pintados a piPelozango),
Bahia e
de
um
11 (dentro
O Inspector,
che, sendo: (120) Cento e vinte eu- virem receber neste Banco, do-dia
Haoeló
lotas, por fora s/n, uma caixa idem,
15-3 Lido de C. Borrallio.
bos com tampa, respectiva tarracha 8 do corrente em diante, excluinterça-feira 15 do corrente, á uma
idem, idem.
ás
m.
da
1
hora
do
sabbados,
p.
modelo
seus
conforme
e
pertences,
10 (idem, idem Porto Alegre) s/n,
Alfândega de Porto Alegre
existente na Intendencia, e calcu- 3 1/2 horas p. m. o 14» dividendo hora da tarde.
idem, idem, idem.
Edital n.17 (com 15 dias de praso) lado seu custo máximo era rs. 98800 correspondente ao semestre findo' O paquete í-ecebe carga pelo Tra"
M J V, n. 5000 7 1/5-Cinco barDe ordem do sr. Inspector da cada ; e, (600) seiscentos cubos sem em 30 de junho p. p. .á razão de picho Municipal e só até a vespericas vindas de Hamburgo no va- Alfândega desta capital, são con- tampa; calculado seu custo maxij Rs. 48000 por acção uniformisadn. ra- do dia da sahida
Valores, encommendas-na AgenPorto Alegro,5 de: julho dé 1918.
por «Guahyba», chata «Abril» do vidados os srs. consignatarios ou mo era rs. 28000 cada um, destina8-12-1912.
Pela Caixa'Filial do Banco Pe- cia :á rua dns Flores- n; 4:
donos dos volumes abaixo men- dos á remoção de matérias fecaes
M J V, ns. 1003 l/4-Quatro.btir ciònados, a promoverem os desOs concorrentes, em carta cerra- lotense era Porto Alegro—Rua 7 de
ricas idera, idera, idem.
pachos do consumo dos mesmos da deverão apresentar no dia 10 de Setembro 121—12».
R
A
triângulo
um
de
13 (dentro
Lúcio Lopes dos Santos Sobrinho,
esclarecimentos so- julho próximo vindouro, ás (10) dez
ou
vinda bre prestarem
Gerente.
taes volumes dentro do praso horas da manhã, suas propostas em
por fora) n. 10-Ura acaixa
«Doi
offe
vapor
no
de Hamburgo
de quinze dias a contai- desta da*- duas vias devidamente se|lada uma- s. n. até 31
23-8-1912.
Kuver» de
ta, sob pena de serem os mesmos, eleitas e acompanhadas'deumaenuT (dentro de um triângulo) ns. considerados como tendo sido abanHEMOGLOBINA DESCHIEN8
Banco do Commercio de Porto oura
ção da; quantia de cem mil réis.
ANEMIA e DKBIJL.IDAD1S
de
Hamvindas
caixas
l/6,S9-Oito
donados e postos em hasta pu- importância esta que deverá ser
Alegre
burgo no vapor idem, idem.
blica.
36" DIA.IDENDO
depositada no cofre municipal paARMAZÉM N. 6
ARMAZÉM N. 4ra garantia da assignatura do con-. O Banco paga-d&s 9 ás 11 horas
Aos arthriticos
A B, ns. 781/806 — Vinte c seis tracto. Aa propostas apresentadas da manhã, o dividendo corresponTB, n. 7—Uma caixa vinda de
Eis um caso typico de arthritiscaixas.
•~~*tB
^H
Brmv
^___i
oceasião.
«Traga»na
mesma
ultimo,
á
razão
de
ao
semestre
abertas
dente
serão
vapor
Hmburgo, no
i___m
mo debelado pelo Lyçetpl de.GifAB (dentro de um retangulo),
O praso para- a conclusão dos de 12 °/o- ao anno, ou sejam S8400 ¦.toxii
26-2-1912.
...
vê
da
carta
Abaixo
áè
como''
—
caixa.
n.
656
Uma
de'(50)
exceder
48800
da
Ia
emissão
e
vinda
de
nâo
deveráacções
cubos
caixa
C T, n. 101—Uma
pelas
que-nos foi dirigida pelo dr. MaAlliança do Sul, s/n. — Um en- cincoenta dias, após a assignatura pelas da 2a emissão:
^^k\ P^i_atM^v-_\
Hamburgo no vapor «Siegmund» de
noel Valerio Gomes aa Silva, discapado.
de
Alegre,5
contracto.
Porto
do
julho-del913; tlncto advogado no foro de Sápu11-4-1912.
%p_Y
— Uma caixa.
^
876
n.
C
G,
deP.-R:
effectuado
será
Oliveira,
caixa
587—Uma
O
ns.
pagamento
C R S & C,
caia (Estado do Rio).
C F, n. 6089 — Uma caixa.
Director.
de concluídos os trabalhos e
vinda do Rio de Janeiro no vapor
pois
Gifsr.
Francisco
amigo
Illmo.
C L (dentro de um triângulo), entregues a esta municipalidade.
s. n. 10—3
«ltacolomy» de 28-8-1912.
— Uma caixa.
foni.
Na Secretaria Municipal, os inteP M B, n. 42—Uma barrica vm- n. 63 s/n.
— Peço-lhe o favor de mandar-me
—
barrica.
Uma
S/m.,
«Santa
conheciDIVIDENDO
tomar
vapor
ressndos
no
poderão
dã de Hamburgo
do seu oxcellento preS/m., s/n. — Sois barricas.
A Companhia «União de Seguros seis vidros
mento do modelo dos cubos, o dè
Lúcia» de 3-12-1912.
«Lycetol».
— Uma caixa.
5.518
parado
B,
n.
E
das
informações
outras
cuca-,
e
Terrestres»
34-Um
Marítimos
n.
paga
Pastro,
'*»
Miguelquaesquer
que
que
R
3, o di- Não calcula os benefícios
-vidro
possam carecer sobre o assunnlto. 9 Am 1» e de l-T-l'/®'
pado vindo de Hamburgo
'1919; no vame fez o uso de um
.apenas
F N C, n. 93 — Uma barrica.
findo
de
São
semestre
Municipal
ao
Intendencia
videndo
relativo
20-12
«Palatia»
de
por
J S L, s/n. e 7.020 — Duas barri- João do Montenegro, 16 de junho a razão do 5.000 por acçâo ou do seu «Lycetol». DesappareccrainS/m n. 908 — Um pacote, idem
;-'r-< •
me as dores que sentia nas juntas
cas.
: ;.n; •¦i:'- ¦- s. n. até 81 dez
12 i/2 °/o tio anno.
do 1913.
idem, idem.
— Uma caixa.
das pernas e pés; dcsappareceu—
n.
31.061
R
C
R,
10-5
n.
c;
secretario
Uma
caiO304
n.
W. Roterraund
me a sensação de qneimadura quo ¦^^^^^jJJlMJ?»^^
li F, ns. 1/2 — Duas caixas.
Alfredo Kl. d'Oliveira
xa idem, idem, idem.
— Um encapado.
tinha sobre a pelle; até o contacto
—
Gran5
Rio
Idem,
n.
do
737
da
Provincia
n.
10-10
Banco
s.
m
Engenharia
Escola de
da ceroula produzia-mo o tal ar
caixas.
92—Duas
e
6.455
S
B,
ns.
idem.
idem,
idem,
de do Snl
Uma caixa
— Um barril.
dor; desappareceram-me, cmfim, as
—
1
n.
M,
S
C
de
Medicina
Faculdade
19
Um
n.
Munch
Josephina
— Unia caixa.
dores dos rins; etc.
DIVIDEXDO 1100
7.068
P
A,
n.
S
faDirector,
sr.
dr.
ordem
do
idem.
De
idem,
pacote idem,
— Uma caixa.
Banco paga, das 10 ás 111/2 Creio que com mais alguns fras- !
Este
—
50.581
S
C,
n.
ao
chegue
caixas
Duas
7872/3
n.
M. P. C.
ço publico para que
manhã o de 1 ás 21/í! da cos ficarei completamente bom
S/m':, s/n: — Quatro garrafões.
conhecimento dos interessados, que, horas da dividendo
idem, idem, idem.
do semestre fin- Desta data aconselhei ao sogro, era
o
tarde,
—
s-Faculdade,
idem,
desta
Secretaria
caixa
na
690
Uma
A. B. n.
— Uma caixa.
CHA YOKON preto e verde (Marca registrada)
á razão de 12 o/0 ou seja Rs. S. Paulo o uso deste seu preparado,
W,
n;
8.814
B
ál5
de
15
dc
acham
abertas
idem.
junho
idem,
:
do porque elle soffre de egual in
25, de setembro próximo, as ínscrip- 68000 por acção.
14,
21,
29,
4,
30,
20,
A,
AV
ns.
triângulo)
um
de
B.
A.
Este chA importado directamente pela Drogaria Ká.
(dentro
Porto Alegre, 5 dc julho de 1913. coniinoao.»
17, 12, 19; 8, 4, 22, 13, ções para o concurso dn 3a secção
Meqneira,
in 823 — Uma caixa idem, idem, 28; 26, 18, 10,
de ifèlotaa. «j nm dós melhores., senão o me—
ns
Vasconcellos,
cuidacomdo
R.
muito:
E'
Trinta
Antônio
preciso
3, 6, 23, 9, 15, 27, 11 c s/n.
de Medicina (Chimica biológica,
idem.
lnor que vem ao Brazil. Quem o uzar uma vez, não quor
«Lycetol».
Director.
verdadeiro.
raitações.
O
A
üo 100.
Physiologia, Therapeutica- e arte
C. C. G. de B. n. 55266/428 A/m- barris.
mais outro. O accondicionamento ó era pacotes o-aromatraz-o primitivo rotulo registrado
¦W-R, n. 1.670 — Uma caixa.
8. n. 10-4
lhe conserva
de formular e Pharmacologia e
impermeável
Lote caixas idom, idem, idem,
que
papel
grammas,:
lòttras
o
verdeclaro
fundo
de
n.
Pharniaco dynamica.
S/m s/n — Um barril vindo da 68X —(dentro de um triângulo),
delicioso e o sabor delicadissimo.
em'tinta
DIVIDENDO
Uma caixa.
1
pretas, tendo atravessado
O secretario,
—
Guarda-moria 27-12— 1912.
A' venda em todas ns pliormaeias, armacens, conf*£&Francisco
MARÍTIMOS
do
o
nome
encarnada
PorSEGUROS
de
DE
1"- secção da Alfândega
dr. Aurélio Py. SOCIEDADE
— Deposito Gorai: «rogaria EduardoX. »eM. V. P. S. n. 22342/3 — Duas
rins„eta
este
aviso
ALEGRENSE
Fazemos
PORTO
Gifloni.
1913.
de
porque
E TERRESTRES
-^ Pelotas. ' - • -. ' • • ,,„,.,
3ns r,«8 sai,. até-14 set.
caixas vindas dc Hamburgo no to Alegre, 1» de julho O chefe,
._„.
queira
outro
fabricante,
um
Sopoder
desta
para
cima:)
Paga-se no escriptorio
vapor «Santa Barbara» de 31—12
(Faz-se. desconto, para caixas de 50 kilos para
até 15 Francisco job.
Meza de Rendas
ciedade das 11 horas da manhã ás illudir, chegou a ponto dc copiar
-1912.
ipsis
nosso
a
bula"desse
corresponpreparado
2 da tarde; o dividendo
''.
A. B. (dentro de um losango) n.
1XDUSTIIIAS E pkofisssOks
' '¦
Secção ds Hygiene
yfàitiilíif$$& *"* ^J»*^^^^-^^-^-**^^'^^*^'
dente ao semestre lindo, na razão verbisill
573 — Uma caixa idem, idem,
conhecimento
Faço
nm prodicto n«
Intendente,
para
0/0
sr.
dr.
publico
do
quizer
Quem:
ordem
anno.
Dc
ao
de
15
idem.
que até 31 do Porto Alegre, 5dc Julho de 1913 confiança, procure obter o Lycetol
proprietário do tciw- lios interessados'
D. R. -n. 1103/4 —Duas caixas vin- intimo ao
se procederá nesta reparA directoria. de Francisco Giffoni, verificando
das de Hamburgo no vapor no sito á rua da Concórdia, entre.Icorrai.nc
L
«le
bem de traz o seu nome no rotu
20-3
s.
n.
os números 27 e31, a' mandar Iim-1 tiçáò & cobiança «lo imposto
«Lauro Munr-h» de. 10-5-1912.
lo. Vcndc-sc nas phnrmacias c droterreno, den-! industrias o profissões que recalic
S P A n. 8641, S666, 86(50, 8657, nar e murar ode dito
Estados.
30 dias, a contar. sobre açòugiies, acrobaci», the- Câmara Portugueza de Commer- p-nriaK «los
8663. 8677, 8653 e 8(575 — Novo bar- tro do prazo
N. B. — O dr. Valerio Silva, tensob pena dé atros, companhias ue cavaiiniiios,
do
data
presente,
da
idem,
id*»m.
cio
e
Industria
idem,
ris
i do vindo a esta capital, teve a
esta In- o.yiieínatograpnos; carrocei 01someK O n. 5307 — Uma cnlxrt vinda ser feito tal serviço aspor despezas
De ordem do sr. coinmcndador | gentileza de nos eommuniear, pes1 llmiuns, «gem ias «le uimuncios, «le
Castro,
R J de Ilambnrgo no vapor San- tendenein, dòcorrendo
dc
«le Antônio Francisco
pre- 1 soalniente, que ficou completainenprotlrieturio do ter-1 jornaes. «le revistas, agentes
por conta
31-12-1912.
O MELHOR do» FORTinCAMTES
ta Barbara de
antes de exgottados os
companhias do/serros, de fabri-1sidento- do conselho deliberativo
os ! te caradò
tod03
u
P F, n. 6 — Uma caixa idem, reno acima alludido,
convido
es-!desta
Câmara,
sem
Gitloni.
ou
conimcreiaes
cas
casas
da
Intendem
licsLvcctol
Hygie.no
Secçào do
«compareceidom;
ú«notasj barbeiros, cm- \ srs. sócios inscriptos
T L S, n. 1132 —Uma caixa vin- «iia Municipal, Porto Alegre, 12 de crintoriòs
consulado portusede
do
fabrirem-na
bailes,
Presa-oh?.-SS»«Tdc
'
•
1918.
«
Se vonde senlio em fnsco$ triiagulures.
da dc Hamburgo no vapor «Dacia» junho du
antíis ou níercadõr de bísnngàs, j guez, «Ipmingo, .13do ______
O chefe
.
«le;.•«¦» nove horns-du manhã, nlim de
de 31-12-1912.
«-•>iir«.tli.s-i!
pj-ms. KM TODA* A« ^HARMAdA»»
scrpcntiiitts,-carros
Titi
Ribeiro.
booo.
Viltttlobos
A B, n. 097 — Uma caixa idem,
de cor- consutun-sc a assembléa geral, na
d. 30-24
prata, l^-podrómos, prados
idem, idem.
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Óptica e Relojoaria

1 Provas irrelVagaveis

O respoltavel («iiiiiiir-rci.iiiin dn Pelota., sr. .Tonqulin da Silva M.ugalhiics, nttoRtaniIo expoíl.niicniliQiuo; coiiiO ulmlxo.u l<\ n importante
cura quo obtovo com o ií.o du rmuuilu .-Hiiilmi. ojliii-ecó muis
uma prova Irrefciiguvid «In-. exeell-íitoB virtudes .do líio mil incdien*
monto. Eis o utiusimlo :
«Illmo. sr. — I.hvò uo suii conhecliiimilo muis uni iriuuiplio du sua
prodigiosa 1'oinniln Alliii-hiai.
_)opois du ter w-in o menor resultado usado vurloa meiliciimon:
tOB conhecidos juiiij ciinir uiiiiis feridas que cu tinha mis imites ha
mezes, fiz, por conselho de um Hinigo, applicação do sua feliz propa*
ração t c, digo o eom franqueza, fiquei devoras surprcheiidido pela
rapidez du cura que obtive com essa execlionto poniudu.
Especialidade em chapeado americano, artigo fino e de muita duração.
Com todo o prnisor faço-lho esta communicação, podendo fazer
Vidros para todos os defeitos visuaes, que permlttem apromptar qualquer receita medica.
,,¦/¦-,
delia o uso qno lhe convier.
O mais bem montado gabinete para exameB da vista as ultlmus novidades om instrumentos.
Magalhães.
da
Silva
l897.-Jo_.itim
do
Pelotas, 27 de setembro
1-xamo gratuito.
vemms
o
ca
drogarias
ns
om
todas
que
A venda
pharmacias,
ofneina montada a electricidado com robolos modernos amonctuios, quo porinittciu a lupidem drogas e medicamentos. Doposito geral: Drogaria J_dnarao Ç. dação Única
do todos os vidros.
automática
attestados.
os
endereçar
so
onde
Mequelrd'. Pelotas, pnra
pôde
s. n.
s. n

de Eo Jeaiiiierçt

Irmãos Ely

Mudaram o doposito de Mudeiras do pinho o Íol para o Trupicho
Jiicol-Biuho.
Em frente ú Cervejaria líittcr.
Una Volunliirlos du Putrlu n. 238.
Tolophopo (iiiiizn n. 1.03.
•10-7

CASA DE CONFIANÇA, A MAIS ANTIGA DO EÍTADO
Grande sortimento de óculos, pínce-nez, lunetas em ouro, chapeado e tartaruga

Ao commercio

Vinho Bésiks

Declaro que nesta data ndmitti
para sócio de minha casa commerciai o meu íllho Eugênio Ignacio
de Medeiros, girando n nova lirma Eob a razão social de
Apollinario Medeiros & Filho
Porto Alegre, 1» do julho do
1913.

DUNA

0 MELHOR TÔNICO E 0 MAIS EFFICAZ

Superior a todos os Vinhos de Quina conhecidos.
¦V o VIGOR e a SAÚDE absorvidos cada
dia sob a forma de uma agradável bebida.

Apollinario I. de Medeiros

s. n. 10-6

SEIOS

.0 MELHOR DESINFECTANTE
;

5? Pilnlei Orientalci

A'venda nas principaes casas
de ferragens, drogarias e pharmacias

__-

A' VENDA EM TODAS AS PHARMACIAS

Otriinltldn, Rtconttltuldit,
Atcrmmtdot, Fortificasse

Loteria Federal

O único pròducto qua em
dois mezes uceg-ira o deaenvolvimento a a firmeza do
euuear donino eiw M_________8_y peito hsem
muda. Appn.vadon«is notalilltdedes médicas.
«um
J. HAílÉ, Tb", Pass. Venta,
Paris. FrsKoeomln..niK_3ea
Parla:6'36. Porto -Alogre-'
*iompnnhla Pharmarwliav

A marca palavra Creolina é registrada
no Brazii por WILLIAM PEARSON, HAMBURGO

Innumeros são os remédios que se apregoam como curadores da
realmente possuem essa virgonorrlicas, mas mui poucos são os que
tude. São medicamentos feitos sem a minima noção do lim quo visam*
O Elixir de Turubi Composto baseado cm dados seientifleos precisos, associando differentes vegetaes diureticos, reúne o máximo de
virtudes medicamentosas para esse lim.
Um doente grato assim se expressa sobre tão virtuoso remédio.
Ulnios. srs. Leivas Heis & C—Rio Graddo
Grato pelo feliz resultado que obtive com uso do vosso maravilhoso Elixir de Turubi Composto, resolvi fazer-vos a seguinte
communicação 1
Soffrcndo ha já alguns annos de uma gonorrhéa cbronjcu, demédicos de quo podia dispor, iiz
pois de haver recorrido aos recursosvosso
preparado e, com o uso de
uso, por conselho de um amigo, de
restabelecido. Fazendo-vos esta
poucos vidros, acho-me completamente
communicação só tenho em vista patentear o meu reconhecimento e
aos que, como eu, tenham a infe
poder com esta. declaração ser útil
icidade.de soffr.r tão pertiuaz enfermidade. Butiá, 14 de abril de 189
Municipio do Herval.)
Quintino F. Rodrigues
Esse excellente preparado liltxir de Turubi Compôs
to acha-se ti venda «.:.. todas as phs-v.nac-i.r_, di/ogni-iai. .
casas que vendem drogas e medicamentosa

DEPOSITO GERAL

Turbithina Vegetal

Prêmio maior:

Approvada pela Directoria Geral
de Saúde Publica do Brazii e preJogam 20 mii bilhetes a 4$O00( divididos em
miada com menção honrosa na Exquintos a 800 rs.
posição Estadual do Rio Grande do
Sul.
Attestado
«Üm crente do remédio popular» . o pseudonymo que encobre
o nome de um martyr do rlieumatismo; seis frascos apenas de Tur20:000.000
prêmio de
bithiiia Vegetal minoraram lhe
2:0008000
«
os sofirimentos, o que inspirou-lhe
•1:000.000
. 1:000.000
<_
um beílissimo «oneto como attes500..000
8':OÓ0$0_0
.
alcançados
com
tado dos benefícios
¦õ:000$000
oG.' 200SOOO
t-ij
¦*o uzo do preparado de João Caf•1:0008000
.
100SOOO
40
«
fone.
10:0008000
lu
terinin.
2000
«
A' venda em todas as pharmacias
".8:0008000
e drogarias.
Total lis.'
2077 prêmios.
Fabrica e deposito central—Drogaria Eduardo C. Sequeira, Pelotas.
desta loteria são íisculisadas por liseaes do gos. n. 3-1 verno Asda extracçOes
União c á Vista do publico.
Os bilhetes acham-se a venda nas agencias de Mncillo <& Sr*
mão, Jofio Kboii, Téiilistoeles Cnreceo «_.rillio, líoqtic Coi-tese, Slanoel de VasconcelioM c na agencia central á rua dos Andradas esquina do Commercio.

Extracção em 18 de Julho de 1913
PLANO

A Equitatíva

Drogada Eduardo C. Sequeira terç.— Pelotas
e sabb.
quint.

, o BOM FUMADOR não quer mais iüinar outro |
PAPEL DE CIGARROS do que o

Sociedade de sep__!)i_í_.s sobre a vida
' \ _í3__-fi /V_.».TPT_f_____»«3:T>\VW\tre^K-_.

/(

J&8-2o8alcátrão|
BRANCO E ALCATRAO

Fora

de

1908

Goncur-o : Londres

,-

Turin

Seguros com

%(12YfZaÍÍj

^__-_-_-_-_-_Wi-_____________________-,aaai. !WüBS*m&aa»a»»amfaMmmU^aWa9

BRO MIL,

A salv.çã.. di s mã._ que querem amamenta. seus filhos e: não
em leite, consista em usar o excellente remédio para o leite

paci. gênio
fi

do dr. Bruno Chaves que tão
bons resultados dá nesses casos.
Augmentunâo u pr odue<;ão do
leite e melhorando muito sua
qualidade,-apidamente levanta
as forcas das mães e das crian
•;ai.

Como optiroo reparador de
forças que é, também Be usa
com vantagem nos casos de
pallidez, falia de crescimento
palpita.õos devidas á anemia,
fraqueza, convalescenças, etc

A' venda em todas as drogarias e pharmacias
PREPAKADO NA

Drogaria Eduardo C. Siqueira, Pelotas
ord

1, 4, 1, 10, 12, 16, 19,-?, 25, 28-2»

BRONCHITES
^

CATARRHOS
Dr. F0ÜR1.2EH)SSj
. IS fio W_lc_.
e quaesquer
*.r.i_Ja_aa
|S?B/ affecções
£¦^••«1
VKiVk /''-« £'Pos_____d_4___-__em 1S73 fMSsjl
estão

pulmonares

immediatamente aliiviadas
e om seguida curadas pelas

Cápsulas Creosotaüas
.oDoatorFOURNIER
t*iC ttmzs W Ci UU

Essas Cápsulas são receitadas pelos principaes
médicos do mundo inteiro.

»«_
cr,
í ( ^-rcrrrc .-ra todas as piía.rmacia.1*
r>o Bf-ASit. ^j

W_S_.'-E___r__!t_.!_R_^^

»1 ¦¦.*

«iun.tà.msntts com o «mestado
acima, fazem còrc mais de oril
outros, de enfermos e «nerfiens,
affirmando WOos que o Bromit
é o grande remédio para curar
asthma, bronchites. ,. uq.iiJáo
e qualquer tosse. Na coquelu*
che o Sromif chega a stur maravilhoso: acalma cs accessos.
evita
e ãílivia a.. â_ltocaçòe.s,
j
curantlo e.tn poucos dias-—Lahoratori- Daudt ã Lagunilla..
'Rio
ds or.oeiro. r,-_r_-_."-i—- •

S&ÕJt

Moléstias consomptivas

StKSlitè di l-ANIODOL. 31, Rui dn «ilhurlin, Paris
¦ . orto-AIIAIt: C" PHÍ.R." . INDUSIHIM. ¦

di bexina da

Todas as moléstias da bexiga e
tia urcthní, clironlens ou recentes
curain-se radicalmente com o uso
da UltO.X.UMlNA do pharmaceutico Gillbui, precioso medictunentJ
que se encontra cm todas as boas
pharmacias e drogarias.
d.—1

Elixir Eupeptico

sorteio

trimestral

X>13 «r_-A.XCAlVTIA

GIFFONI

Typo Telho
Na typographia desta folha havenda grande quantidade de typo
velho era. bom estado, tanto commum como &, phantasia.

a vícios do sangue

?

MOLÉSTIAS DA PELLE

cura.o.p.io Bl-IODURETO SOUFFROH

MALÁRIA—ASTHMA — EWPHYSEWA
cuhados

im:i_o

IODUiIETO 0E POTÁSSIO SOUFFfí0H

.

«•

Le.» Souflron, 26, ruo «le Turin. PARIS

lymphatismOj escrophulose, anemia V «em todas btas Pharmacias è Drogaria.. J
clilórò-èi tuberculose, curam-se com
VINHO IODO-TAN1CO, GLICERO
P1-IOSP11 ATADO DE GIFFONI, regenerador enérgico e clríeaü para
DEB1L IDADE, EKAQTJEZA GErestaurar as forças do organismo, 1ÍAL, curmu-so com o Elixir de
indicado vantajosamente no trata- kola, quiiiii e cacau glycerina de
mento das creanças.
Nas ho:.;. pharmacias GilToni.
Em todas as boas pharmacias e
c. droffarias
drogarias.

Loteria do Estado
A única no Brazii que distribue 75 °

ç sorteia os seus prêmios em globos dç crystal
com bolas numeradas por inteiro

noras ia tarde

Extracção em 18 lie Julfio, és

Prêmio ins-ior

15.000 büketes com 1.682 prêmios

ern dinheiro

120:0008000
S0:0QQS0OO
~«(Ü.W$000

Rs.

Prêmios sorteados
1 prêmio de
1 prêmio de
prêmio de.
prêmios de 1:000.000
7 prêmios «le r.OO.üüO
10 prêmios de 200SOOO
20 prêmios de 1008000
úOSOOO
40 prêmios do
25S000
300 prêmios de
do
2015000
1,300 prêmios
1.08. prêmios no total de.

15.000:000$000

Edificio de sua propriedade — Avenida Central, 12g

RIO DE JANEIRO
Succursal em Porto Alegre, rua General Câmara
Caixa do Correio n. 63

Hugo Littmann, superistendante

Titulo Torrens

I eito de Heroina e de Bi-omofor_no
ACALMA rapidamente a TOSSE
« GT_T._--I_____. completamente os

l

Convidamos o nosso ex-vendedor
José Lopes Mendes a vir ao nosso
escriptorio alim de prestar contas.1
Porto Alegre, 2tí de maio de 1013.
Aydos, Neves & C.
2a ord.

Catarmos, Bronchite chronica, Coqueiacfts,
Grlppe, Asthma, Laryngito, Catarrho pulmonar,
sfl.ii dar Peno na Cabeza, Prisão do Vestre,
Caimbras oo Estômago, etc.

completa o X_.Rt.r_ Vido. en.ii.nl possuo loaai ,-i .antsg.nt
auRmcntsúa. «iai notavul» p.-opríeda_t>s aDostn-slc-a ia íTCYüSi.
|
R_
__5>j _____
'.iZ, j«no _. ÇAR1S.
C3.X>-A- V—3C9, D-st-r «n Fh_n_ec!t, .a CO VRUSY
'
ma
Ph._-i_.eUj
Imlustriil
e
e Dr.><jn«».
PSarc*
4
C"
prú-ciptc»
P.W0 Â'9Ír*
-\\Wamm\m

. "¦¦[¦-'

As dyspopsias, gastralgias, digestões cliflíebls. curam-se com o
ETJXIR Eül-liPTICO TR1-DIGESTIVO, de Giffoni, o digestivo completo preferido c ó indicado pelos
inai3 distinetos clínicos.
Em todas ns boas pharmacias o
drogarias.

.0:0003000
3:000.000
2:0008001)
2:000.000
3:..00SÒ00
2:0005dÒ'Ó
2:0l)ü$'000
2:O0ÓSO'0Ô
7:DOÓ.|Ó0O
2ii:000.000
00:0008000

SO e 554, rua Andrade Keve«, .20 è 24

Perdeu-se o Titulo Torren. n.
..311, pertencente a João Pedro
Schmitt.
Quem o achou pede-se entregar
á rua do Commercio 31.
30-27

Crcàiíças cscropiiiílõsas, lymplia
tica. «; racliiticns, aneniicas. curamse com o JTTGLAND1.VO, xaropeiodotanico pliospliatado de G1F_ O,
NI

D08E-. Uma medida do frasca
n'um litro da água para Iodos usou.

ISÃL VRHY-ÊTAT
MSTILHAS VICHÍ-CTATi

l\loço branco, brazileiro, de 27 annos, solteiro, com lonj.a pratica de
ensino podagogium o optima calligraphia, deseja, so contratar de
20 de Agosto em diante parti leceionar em arraial, fazenda, ou Nucloo Colonial onde , predomino o
elemento extrangeiro, podendo ainda, com especialidide explicar
Direito, marcha do Processo e
escripta mercantil e forense. Falia
portuguez, italiano o liespanliol.
(Escrever ao sr. G. Barreto de Oli
veira. R. Frei Caneca, 4.07, líio de
Janeiro.)

-i-giasâiBO 6iHo_.i

lndl»p(in»av«l contra st epldamln.

~
Os concessionários: zas_.iira._ o & La Porta

iiaa

CONVITE

lifi.li.>.. liiM.niniiriiiiiriiii! Inilo* cn mUrolilii- dt

«In Choltra. ribrei, Dlirrh-n, MoliiUn
Puta,
•hh-iu « D.iml.rUi
in nln» <m»tn.

ESTABELECIDAS NA EUROPA
Os motivos da preferencia dada á ' Equitaliva são fáceis de encon
trai-:
'
1°, porque a EquHatl.a dispõe de grand.s capitães, todos empie
gados em nosso paiz.
2", porque as apólices da Equltativa não impõem rostricçõas ao so*
gurado c o respectivo capital ó pago immediatamento após á appro.ação
dos documentos legaes cohipróbàtoriós do sinistro.
administração — Praça da Alfândega Num. 11
3°, porque decorrido o praso do dois annos completos, não querendo o segurado manter a sua apólice em vigor, podo liquiclal-a, rePortoalegro
Eud. telegraphico: «LOTERIA»
cebendo outra de valor proporcional a respectiva reserva, liquidação
esta garantida pelo centrado.
4°, porque as ' apólices da Eqnitativa dão direito a empréstimos a
preços
'5°, módicos.
0BEammmmmWBáBBBin^
porque as apólices d ti Equüativa concedem [plena liberdade de
exercício de profissão e residência.
6°, porque as apólices da Equitatíva dão direito á revalidação ds seguro qualquer que seja o atrazo cm que so achem.
7°, porque as apólices da Eqnitativa concedem a faculdade de mudar de bonoficiario, durante ti vigência do contracto.
8°, porquo as apólices da Eqnitativa dão direito ti liquidações eta
Sal natural extraindo das águas de
dinheiro, lindo o praso de ac.cumulação dos lucros ou do contracto,
Vichy-Etat. Vcndc-ie em frascos de
ds
rosorva
maem
dinheiro
esla
liquidação
no pagamento
consistindo
l_5-_ã0-500 Brainma::.
constituída,
lucros
tocam
a
cada
apólice.
além dos
theniatica
que
respectiva,
concorre9°, porque as apólices da Equitatíva na classe
_ on 3 «iíBftis das refeições
facilitam a digestão.
íem ao sorteiol trimestral, com o pagamonio om dinheiro, o que em coua
efuo.continuando
vigente,
de
modo
sa alguma atera o contracto
muito práticos em viagem
apólice cm vigor, pode ser contemplada tantas vezes quantas forem
para fazer água
digestiva gazosa.
ao
sorteio.
aquellas em que concorrer
e
os
capiadministrada
.
criteriosamente
10°, porque a Equitatíva
Desconfiar das Imitações. Exigir a marca ¥.OHY--_-TAT
raes a elle entregues são omprogados .antajosamonto, conforme é publibalanços.
co e notório c consta de seus
llu, porque a Equitatíva tem iiliaes regularmente estabelecidas na
velha Europa, prova incontestável de pujança.
í_«y"bastando
porque :u Eqnitativa faz toda a espécie de combinações dosoqúe so peçam informações & sua directoria no Rio do
guros,
Janeiro. -',
13», porque a Equitaliva é puramente mutua, e seus lucros pertencem exclnsivaraeuta aos seus segurados.
Não é crivei, portanto, que um chefe do familia que procure garantir
os sous contra o imprevisto da sorte, faça um seguro sem primoiro rsflcotir nas vantagons inconenssas qne offeracom as apoUcos da EQUITATÍVA
a»__ «S! _»_»'_» _ ___B«t_»a^__C-?_W-_K_-

Snr»; Onudt & U.g-iiülk. &mh <t»
fncu& melhores ogradt»cim\->nl£-Ni.ninn«
gua meus. -ilhoa Nohir. (.«ya*». ..tv-4.
«bíon e Q.nhil.ü, qus *.. ichavam
atacado!, de coqueluchi*, ficaitun rmSà^
calmem* curados com o i__,i_ Ou «_i__u
çonhecicío xaropu Qromíl ... >í_.
Pelotas. 10 (ia Junho «£ KK1-I*»
'
Manuel Ferrai Vu&nna.
^a^jí-í

1911

Vende-se um motor a kerozenem perfeito estado de funeciona
mento.
Informações no escriptorio desta
folha

SOCIEDADE DE - SEGUROS SOBUE A VIDA — COM FIL1AES

o curtiiai cofn o Bfcmtt

—~—»——""

ffê$jj/fC AP !3 UL A!_/>§|s*\
ftg^CREOSOTADASVe|â\

li-XTT-TXliOH

Cinca ;rgancas «sc«.1w a*

FUMADORES, exijam-os em todas as Tabacarias

Moíor

intima palavra em seguro do vida
Invenção exclusiva da Equitaliva

ç^i,, CURA TOSSEjgggfj

GOMMADO

de BRAUNSTEIN Frères — PARIS
Fornecedores do Estado Francez e das principaes fabricas lraileiras
para PAPEL de CIGARROS em Resmas e Bobinas

. BCRiindo fiitiiiln «In Snr, FOUAHO,
Chimicn ili) hiitliiita Pmtiur (IMr7).
Som Mercúrio nom Cobre
Kl TÓXICO, III MÍSTICO, IÍO TU «Mil

bilhetes a S.5000
Pagamento dos sinistros 2í horas após o recebimento tias provas 15.000
Menos 25 °/o. . . .
íaüaoiaianto
do
75 °/o em prêmios. .

ou

mmt\ GARI0C7- .

SO:©00$000

0 MAIS PODEROSO ANTItEPTICO

VINHO QUIS 1)A VIDA

;iM.ariiiacciitlco «lffo>il
Pura uso dos convalescemos, das
puot-perudiis, dos iicurnstlicnicos
anêmicos, tlyspi-pticoB, urthrlticos,
PoderoHo tônico e estiinuhinto de
vitalidade o Vinho ISloseiiice
—ó o rcslanrador naturalmente lndicado sempre que se tem ora vista uma melhoria na nutrição, um
levantamento geral das forças, do
actividade psychica e da energia
cardíaca.
E' o fortificante prelerivcl nas
cohvalcsccnfas, nasiiiolestiii.op.c: slvus o consuinptivas, iieu.i_.tbcnias, anemias, íyinphaiismo, dys
pepsias, adynamia, cacliexia, unerio-sclerose, etc.
Rüconstituiiite indispensável tu
senhoras,: durunto a. gravidez e
após o parto, assim como ue umas
de leite.
O Vinho lllo£Cni.« angmenta a quantidade o melhor., u qua*
lidade do leite.
Encontra-se nas boas pharma
cias o drogarias assim como todas
as especialidades do pharmae.-*
co Giffoni.

Emissão Espacial para o Rio Grande do Sul

A l»*f.i..»**ia/

Gonorrhéa chronica

Mo ISoMÉo

ANIODOL

HOJE — Attrahente

espectaculo

._-.-" _B._. 4B_S «_-- _____ .;¦—.

"_BI

x—Si: Jm,

Pierrett8 Azzurri, cançonetista italiana; Wanda, cançonetista franceza; Leo Dinah, cançonetista francoza; La Tuaesina,
cançonetista cosmopolita; fflarguerita Doraay, cupletista e bailarina hespanhola.
:_a__-*ar___":___-_.:

sai

Bella Chilena, cançonstista cos__opolita; Tarantini e Bolla
Chilena, Dnetto coibí.o tosmopoüta.
Brevemente: Estréa da cançonetista franceza GENI C00K.
Todas nu noite.. ap»_ o •?-peetaenlo, liwverã concerto
pela orc-testra

CflSTILLO «f. ALVES
iV8EDICOS>

OS THERMO-V8ETROS
t*tt%s£^&f£%*?g^
m— _fg - _a d
MAX/MA--C <_^^9

GENEVE

.ia Ca*» ^o R^irin-rcro.
Em PAUIS, 2, Boulerard HoniwNmiT«;llc t on. i_l*« .» b

".•
:'¦-¦'

... - r_di-'

.... .

V

