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saméntò dc .algum; íjnestrcs fran-
coses, italianos e áfòmíles.

A música mpdebiiíi ¦• filha dos
conlos tia liturgia mniana e
da inspiração dêssvS .irlisuí.s cr-

I rantés que, sob o 'ri-mu* de tro-
l.ycirbs e irovad.-.rc; em França';

dc • tiovalori- na. bíjília, de.«njins-
I trèls» eni Inglaterra ç '.iiunnesin-
< gers» na Alemanha, iaiiji na idade-
;mcciiíi, pelas aldeia
[feios, improvísand
trovas! de amor é •
vaiaria.

ti' pelos cas-
: -cantando

'.êmá.-, de ca-

indiVgermfinico na escola de além- jRlieiid: o Frêisc/iiità e o Obéron \
i encerram ioda a poesia desse pais ;' de luz atenuada c brumosás vi -
soes.

tíeethovcn-é a s'inoi*idadc, a lar-1
ga inspiração, o talento improvi-',
sacloi*; possue todos os segredos jda instrumentação. Ficaram cc- |
lebres a sua Sinfonia heróica, '¦
em honra de Napoleão, c a So-a
nata ein dú iiicnôr, onde o músi-'

¦¦Wsr«ss^msszE^2S23ssimszss2msSSSS. UHSHKni .7
«^iwTi5nmE.-aiWi*j*t_»í« "

co sublime relembra e chora o
seu amor inleliz por lulietaGuic- |

O StqbcU dc Pnleitnna e", a bem | eiar.li.
dizer, a primeira :p'õra; musical I listes são os mestres que mi r- I
dos lempos inoJ hio.-;. .lista.íun- cair» a evolução, até Wagner. Só]
dada"a. escola ^!ali;:a;i.'cuj(»s pro- j a eles me refiro porque, nestas'
cessos , são logo lTí'p.sp|aiUáclós notas, despretenciosas e ès'ci*i--j
para a França e a A]'Hni',mba quej tas acorrer, nào cabem todos
so mais-tarde t*^**^í*_Ss*his. pi*.'.-ios nomes da gloriosa escola ale- j
priamente suasí.^ji,...''^ lialia,! man. No entanto, seria crime!
berço tia música eari;;k-icuci«idora .oinilir o nome de João Sebasüào!
dessas escolas, esta' hoje deca- j Hach. Foi cie o artista clc instinto ;
clei;tc,: emc|tiantò elas se àtiriíiam divino qtie se nào inspirou cm!
e progridem. > nenhuma escola. A sua música re- i

A escola italiana conserva o Jígiosa é iriçomparavel; as suas
culto da melodia e do <.bel canto»! melodias tora um suave nimbo
até Verdi, que a vçi?' rcvolucio-'melancólico; possue extranhosse-
nar com a sua música ardente,.'grêdòs"dé orquestração que dão
vigorosa e livre. De então para já sua obra um caráter á parte,
cá, vem definhando stnsivdmente. !é complicado c preciso, delicado e
Puccini que é, na opinião de!grandioso, é, principalmente, ex-
muitos, o seu actual represen- í traordinariò e original,
tante, está, a mçu vor, muilo lon- E assim chegámos ao rcvolucio-
ge dc mereceritodus os louvores nário e idealista Wagner. Dele
que lhe tece a Éntka apaixonada: talarei mais tarde, porque eu
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/«'jaíf e Affonso Celso, filhinhos do nosso director
Vicente de Ouro Preto, os quaes completam hoje 6 e 4 an-nos, respectivamente.

tem gemo por-, vçzcs- mas sao
lampejos que b]"C*vtí•sc.extinguem
c não chegam a-oiifiipensar as de-
íicitncias.

adoro Wagner, cm que pese a
muita gente. .Amo apaixonada-
mente toda a música aleman; en-
contro-a cheia de ritmo, que 6 a

A sua musica é pobre,
unidade, procurrififlCi _n originali-
dade em eleitos de ciia-sonância e
semeada de '-.i:rueí> por vezésj
arrojados.

Se tirarmos a Miinou, que é o
que lica da obra df- Puccini?

A escola francos;, cultiva espe-
cialménte a Verdatle dramática',

fa elegância e beb-za da lorma
com Gounod e Ivleyerbeei*. po-

i.dendo este, embora alemão, ser
I considerado um compositor fran-
!cès, já peios assuntos e pela ma-
nciríi das suas -òliiiw,.já pela sua
longa pcrmanêr.cia em Paris. So-
fre depois a inliuCiicia aleman, c
progride com BéVlioz Masse.nêt,
Saint-Saensc .uier. A Da-

¦ rti,o San-

sem 
' lórça da arte; acho-a acentuada

Ui

Mlle. Marcelle Deinongevt, no papel de «Salambô»
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deA música é, como o amor,
todos os tempos e de todos os
povos; sempre nova e sempre
bela. El assunto que se não
esgota nunca; velho, eterno tema
sobre o qual eternamente se po-
dem bordar novas e inéditas va-
viações.

Fu estou cm crer que o Homem
a ábrendêíi dos passarinhos c das
águas, dos canavjais e das altas
ràmarias, nasdoiradas manhans e
nas tardes idílicas do Paraíso, e
que a primeira música humana
entoada ria terra loi o canto de
Fva adormecendo Abel.

E a mais espiritual de todas as
artes. Quando o «acaso me coloca
na presença de alguém que não
gosta de música, traça-se-me logo
no espírito esta dúvida absurda,
mas tremenda aterradora: nào
terá alma?...

A harmonia é como um grande
ar todo azul, cujas ondas, desdo-

• rando-sc infinitamente, nos cie-
vam ás regiões do bem e da se-
renidade. Ào escutarmos um
trecho de bôa musica, as nossas
faculdades como que se duplicam;
dir-sc-ia que vamos surpreender
o mistério da vida. tocar o in-
tangível, abranger o inlinito. Fça
dc Queiroz chamou á música
«o indelenido da alma revelado
pela arte».

Linguagem universal e miste-
riosa, voz do que não (ala, ex-
pressão do incpxrimivel, a mú-
sica mais se sente do que se
compreende; por isso os modos de
a discutir e apreciar são tantos
quantas as modalidades'do nosso
ser moral: podem variar até o
infinito.

Os iniciados, os que, além da
sensibilidade requintada, têm o
ouvido e o gosto educados e pos-
suem os segredos da ciência e
da estética musical, discutem e
apreciam dentro dos princípios
e das escolas; os leigos, os que a
estas serenas pelejas da arte vêm
apenas comas armas primitivas do
gosto inato e da sensibilidade
natural, discutem e apreciam
dentro das suas impressões pes-
soais, e, seja dito de passagem, —
nem sempre os mestres tôm ra-
ZtlO.'A par\d° musica-erudita, existe

a musica despretenciosa c singela
que brota espontânea da grande
alma do povo c traduz, por assim
dizer, a psicologia de cada raça.

Podemos, sem sair da velha
Europa, observar estas afinidades
intimas da música e da alma
popular.

A canção escandinava, impre-
gnada do mistério das ninas, é
áspera por vezes, e por vezes dum
colorido extrauho, como o sol da
meia-noite, e duma tristeza pesa-
da e escura como as longas és-»
curidões do polo. Nas canções
russas há a monotonia, a desola-
çãò e o sombrio da estepe imen-
sa coberta dc neve e abafada de
silêncio, onde se sente penar a
alma do mujik: dizem as nostal-
gias do sol e da liberdade. O lied
alemão, cheio dc precisão c ori-
ginalidade, traduz o sentimento da
pura raça germânica, lorte e con-
templativa, independente e idealis-
ta. A canção francesa, viva,mali-
ciosa, leve e colorida, diz coiíi o
despreocupado, alegre, brilhante
e lino espírito gauíês. As árias
dos montanhosos da Suissa, os
famosos rcti/s que os pastores
entoam conduzindo os rebanhos
pelos Alpes, respiram o ar saúda-
vel, a frescura verde dos campos
e a imaculada alvura da'neve.
As cédfdas húngaras, esses can-
tos do Danúbio, vagamente bár-
baros, dizem as alegrias mon-
tesinas e a melancolia das flores-
tas, dizem a alma guerreira, aven-
turosa c errante dos madgiares.
A barcarola de Veneza, a ta-
rantella dc Nápoles, a siciliaiia,
revelam-nos a linda alma da Itá-
lia, toda minio, oiro c azul: são
muviosas como o Adriático ador-
meciclo á claridade das estrelas,
indolentes como oespreguiçar do
Mediterrâneo, sensuais como as
romanzeiras em flor dos pomares
de Messina.

As peteneras, sevilhanas e «ma-
laguenas» espanholas são cheias
de ardor, de vivacidade è, ao
mesmo tempo, de melancolia, nos
seus garganteados caprichosos e
doloridos; nelas cantam os beijos.

vermelhos do sol e as reminiscen-
cias moiriscas, a alma da Espa-
nha, irrequieta, ardente, arrojada,
e a alma' torturada e sonhadora
de Boabdil.

Portugal, terra de amor, de
flores e de sol,é a terra onde per-
petuamente se canta; todo o tra-
balho é feito a cantar: a canção
regional do norte, isto é, do Mi-
nho e Doiro, 6 leve, alegre e três-
ca — diz com os seus campos
muito verdes e com os cachos
d'oiro das suas vinhas, diz com a
mocidade e garridice das suas al-
deans em tarde de romaria: nas
Beiras, com a presença das altas
montanhas a alma do povo en-
che-se d'um vago misticismo; é
mais penoso o trabalho, — e a|
gente que moireja no campo tem,'
como o serrano do Caramulo ou,
da Estrela, ura cantar mais torte
c mais lento, por vezes triste e
resignado.

Á canção do sul é caden-
ciada, harmoniosa, melancólica e
apaixonada; • no Alentejo é tris-
te como a solidão das suas char-
necas e vibrante como a da vi-
zinhà Andaluzia; mas, a verda-
deira canção portuguesa, a mais
característica, a que se ouve de
norte a sul ,é o fado, a musica
ondeante da saudade c do fata-
lismo— fado: o destino, a sorte!
—-;canta-sc principalmente na tar-
xa do litoral, c, nos seus ais, chora
o mar pesado de gemidos ea
alma portuguesa, amorosa, pesada
de sonhos e indefinidas penas...

, Assim canta a Europa, do Baltico
ao Mediterrâneo, dos «fiords» da
Noruega ás margens do Danúbio,
dos confins do Dvina ás praias so-
noras do ocidente : assim cantam
os velhos povos sentados á som-
bra das lendas e das tradições!

E; porque estou no coração
terno e vibrante da América do
Sul, neste Brasil dcslumbrador
onde há o culto instintivo da be-
leza e da arte, não posso deixar
de me referir aos seus cantos po-
pularcs : o povo brasileiro, ar-
lista pot* intuição, adora a músi-
ca, sente-a com a sua alma apai-
xonada e sonhadora; mas, quando

naçãàdc I* augtp.
.$_.*¦ e .''.V'/'<7* c^-*-','!**.-*. .são^obras
cftre.níio HiSfréii.'. 
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A escola álájÉíín é, sem dúvi-

da, á maior de todas. A Alemã-
nha domina hoje na música, co-
mo tende a dominar nas ciências
sociaes, afirmando assim a com-
plexidade das suas faculdades c
a intensidade da sua cultura. Os
mestres da sua escola musical
distinguem-se pela profundeza,
seriedade e cuidados de orques-
tração, Glück, Haydn e Mozart
são, no século XVIII, os pontífices
da música na Alemanha; embora
influenciados pela escola italiana,
marcam o primeiro pa$so para a
libertação. Vêm depois Reéthòyen
e Weber que são já dois artistas
nacionaes: as suas composições,
sonhadoras c fantásticas, tradu-
zem o espiritualismo nebuloso da
alma aleman. Weber é o maior
romântico, o maior dramático, o
poeta que introduz o panteísmo

c vaga, ideal e grave, lciitt ue
luz edebruma, como que elabd-
rada nas profundas é misteriosas
regiões do Sonho e do Irideter-
minado.

Dizem-na fria e inexpressiva os
que não sentem ria alma calor
bastante para a receber, os que
confundem a lalla dc expressão
com a sobriedade.

São alma nebulosas as concep-
ções da aleman? Mas nisso está,
para os apreciadores, o seu maior
encanto.

A música italiana, ondeante,
material, por assim dizer é como
uma deti&a qm todo o esplendor
da sua harmoniosa nudez pagan,
— é a surpresa dum-segredo re-
velado; a musica de Além-Rhcno,

1 vaporosa e espiritual,: ôridiria delicadamente

_»_____¦ jg ___j______i___^_j__j______^^^^^^^^^ã i __jjj_____j__B!___^-^==^—**^-*^—«-===__*.&. &n
(^t^lí^L I fi.

v*A-?fJV* — <$fe-4

—Nào posso,
rapaz !

— li, porque?

nào posso ver aquelle

perguntava o velho vi-
gario ao pequeno Mario.

—Jiu conto. Um dia, ia eu por alli
abaixo, direito ao moinho do tio Ber-
narclpi c encontro-me com o lidalgui-
nlio. «Salve o Deus-, disse eu. Salve,
sr. vigário, o que elle me respondeu !

•-Dize, lilho,
— .Ora sempre você d muito atrevi-

do. E voliou-me as costas.

gou-se ao estudo com anciedade le-'
bril.

A's dez horas da noite foi o vigário
chamado para um casal próximo, e o
seu protegido, depois dc o abraçar,
ficou ájanella, respirando o ar balsa-
misado pelos agrestes perfumes da
matta, desenrolada ao nordeste, vales
em lora.

De repente, surge um clarão do lado
da quinta do fidalgo, em seguida er-
gue-se no espaço uma lingua dn

—O perdão das injurias ú obra dc logo, como a reclamar um relri

é como a
velada é

nimbada de luar, an*asta'iclp' os
loiros cabelos húmidos don^e es-
correm melodias, -- é o encanto
dum segredo presentido... E o
nosso espirito, c a nossa alma,
todo o nosso ser parte, louco e
enamorado, no rasto desse mis-!
tério quese não desvenda nunca

Maria da Cunha.

Rio, 28-XI-1912.

misericórdia, meu liílio
Pois sim, mas elle também me

chamou <(úo de cngeiludo e...
O rapazinho dcsaioti a soluçai*.

Vamos. Mario, tu vaes sendo or-
gulhosp, e o orgulho é uma grave
doença moral.

Bem sei, sr. vigário, mas é que a
gente custa-lhe ver-se assim espezi-
nliailo, sem mais nem menos 1

—Tensa minha amizade, e esta min-
ca te lallará, pobre pequeno.—Também... (-. a"única pessoa que

gerio a aragem que principiava a
correr.

Mario aflirmou-se.
- E! logo I
A'quella hora todos dormiam, na

aldeia.
p pequeno sahiu.'
Era logo, eflectivamente, em casa;

do morgado dos Snlgueiraes.
Aos gritos dos caseiros, despertou a. -

povoaçflo em sobresaltos.
I Homens c mulheres correram á
j quinta.

! Mario seguiu-os.
e assombroso especta-

A's solo lioras da larde, entro a avenida
Saint Germain o n rua Oodeiroy, om Paris,
Ires cyciistas assaltaram um recebeilor dos
Correios, ameáçaililo-o com um revólver, e
despojaiido-o do 1.305 francos, muna lào ra-
pida manobra, que a assombrada victima
mal polida reparar nas pb.ysionoiiiias dos
assaltantes, o monos poderuni elles ser per
seguidos pelos transeuntes,

Por isso, a policia parisiense também con-
ta numerosos agentes c.yclistas.

Com os progressos da civilisação, a volo-
cidade tem ('uo aug-uientar a todos os res-
peitos.

me quer bem neste mundo.
—Pois olha, lillio, visto que reconhe- j reriivel

ces o affccto que te dedico, procede | culo 1
em harmonia com essü convicção. Jis-, Ás labaredas agitavam-se em danç**j
tuda, faze-te homem, e demonstra, fliacabi-ai^g^^cstalidos dá madeiror \
praticanienie, í|tic a mais alta nobreza senielhávám o^iilat^cle *TOtalixge*b 
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consiste na lidalguia dos senlimentos. '

«Amanhã.c o dia marcado para o teu
exame. Vae para o teu quarto e reco-
lhe-te num estudo tranquillo e con-

©*©*©?•?»»e<¦*¦*'<•><_«(SO©*» -4*9-»9-»« »»?.<?•>.»»»*>*w»gj#»»*g __»g___|

canta, em geral não se inspira
como o português, no amor,—a sua
inspiradora éa Natureza, esta na-
turéza gigantesca, miraculosa,
inebriante, feita de luz, de flores,
de aromas e de gòrgeios, feita do
estrondear das ¦ cachoeiras, dos
cantos épicos do Oceano e do
prolundo mistério das florestas.

** *
As três grandes escolas da mú-

sica moderna têm também um
cunho acentuado de, nacionali-
dade. Depois de termos escutado
a alma popular, sigâmos, embora
rápida-e-imperíeitamente o Den-

r1

seiencioso, porque o trabalho é a gran-
clc lei universal, lonte da vida, e dc-
ver dc todo homem honesto.

Mario abraçou o venerando sacer-
dote, seu protector e generoso amigo,
e encaminhou-se ao seu quarto, cs-
paçoso, de paredes muito brancas,
como branco de neve o leito, e corti-
nados dc modesta cassa.

Antes de abrir o.s livros, o gentil es-
tndante assomou-se á janella, aberta
sobre a mais esplendorosa scena cani-
pesina.

Era ao cair da tarde. Dos cimos dos
montes, desciam vagarosamente os
pastoritos, cantando as melancólicas
toadas, espécie de orações da tarde
com que a innocencia acalenta o as-
tro de ouro, adormecido nas dobras
do manto da noite, fias coloridas pa-
poulas desfaziam as cores sadias, nas
indecisas sombras crepusculares, e as
odorileras - Boas Xoilcs - espar-
giam nos ares deliciosos perfumes.
Uandos de alegres andorinhas leu-
diam o espaço, encontrando-se ora
em vez, como o segredarem conlidch-
cias caridosas, e logo partiam ao
aconchego dos ninhos, onde os lilhos

terror, aniiiinciaiido a.dpstruiçào d
um mundo de invioladas venturas*. :~

|iio sihoTaa vetusta egreja ~ clava a^
alarme, chamando soecorros, que nãt'
vinham - -._

Magotes de caniponezes aceorriam-
porém, ante o pavoroso sinistro, re*
cuavam, recuavam, espavoridos,

No meio deste quadro dantesco,
uma voz, repassada de desespero,
bradou:

Ü meu lilho!... O meu lilho!
Quem salva o meu querido lilho í...

Todos olharam.
Era o morgado, que, tentando arran-

car ás chammas o lilho desmaiado,
não pudera resistir á suílocaçào, e ca-
hira com o menino nos braços.

Um — ali 1 — prolongado partiu uni-
sono, da multidão, mas todos estaca-
ram, como si enraizados iosseni no
solo.

Mario empallidcccra, o coração pul-
sava-lhe com lorça, e, lançando iiqúel-
lü gente um olhar desdenhoso, ex-
clamou serenamente;

Quem tiver coração venha com-
migo.

li lançou-se, intrepidamente, entre
a tu m a rada.

Ninguém se moveu. Mas, no mesmo
instante, alguém atravessou por en-
tre a multidão, alguém cujos cnbcllòs

|j
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Dr. Luiz R. defLorena Ferreira, a figura brilhante do nosso
Corpo Diplomático fe que já teve a _ honra de representar as tres
maiores republicas-dd mundo — o Brazil, a França e os Estados
Unidos, solvendoía contento de todos os conflictos creados peloaáMctadòr*áà\\^ii%_tleíaj general Cyprlano de Castro.

impacientes os esperavam pipilando. ! brancos lluctuavam ao vento cia noilc,
Mario embeveceu-se na contempla- j e cuja larga vesie negra parecia agi-

ção do delicioso quadro. Alma tina-
mente poética, o gentil rapazito aspi-
rava as harmonias ignotas daquella
hora, em que da terra se eleva uma
oração solemne, e pensava, enterne-
cido o animo, banhados de lagrimas
os bellosolhos sonhadores, nas san-
tas aííciçocs dos lilhos beijados por
mães estremosâs, lelicidadc bemdita,
que delesa lhe lôra sempre.

E, nesta absorpçào de melancólicos
pensamentos se olvidou, até que á
noite serena e vagarosa, começou a
escrever no inlinito as rtitilas phrases
dc estrellas.

Attentamcntc, mui atten tam ente, o
juvenil pensador seguia com o olhar a
radiosa resurreiçào das constellãções,
que os triumphos do astro suzerano
amorteciam durante o dia.

Noite! noite! Mvsteriusa amiga dos
trisics, serena còníidente dc muitas
amarguras !

Noite, noite! Tantos olhos te vêm.
lão poucos te perscrutaml Todos o.s co-
rações cm ti palpitam, rarissimos co-
rações sabem comprchcnder-tc !

Na lolha que estremece, no eco que,
de angulo em angulo vae semeando
suspiros, no soluçar das águas tremu-
Ias, em tudo quanto passa sem relle-
xão nos ouvidos endurecidos do ser
material, ha uma revelação, uma revi-
vi-ncia de saudades indefinidas, um
convite ás immaculadas agapes dos
espíritos eternamente crentes.

De repente Mario estremeceu, ao
som de uma voz argentina :

—O' mandriào! Amanhã has de apa-
riliar uma raposa, eé bem leito.

Era o lidalguinho, seguido do seu
criado.

Mario debruçou-se na janela c re-
plicou-lhe :

—O menino é máo.
—Simí Vem cá abaixo, engeitadoso-

berbâo, e eu te ensinarei a respeitar
quem é mais que tú.

Mario desceu a escada rapidamente,
c ia dcslorçar-sc, quanto o vigário o
chamou :

— Vem estudar, Mario 1 Deixa os
máos entregues á consciência pro-
pria, e a justiça suprema... Para cas-
tigo delles, bastam as suas leias
acções.

O rapazito voltou para o seu quarto,
e desta vez abriu os livros e entre-

gantar á rubra claridade.
Os sinos tangiam liigubrcniente. e

mulheres, mais intrépidas qtie os ho-
meus, corriam agora com o.s cântaros
cheios de agua, em impe-los de sincera
compaixão.

Ue súbito, medonho estr.ondoht
aterra os circumst.ihtes;

Ai!, que lá morreram todos, san-
to Deus!

Nossa Senhora dos Afflictpsl gri-
lavam as mulheres, chorando.

As chammas pulavam agira mais
livremente, nas evolttçòcs de dança
macabra.

Todos se scnlim gelados dç lerror,
apezar do logo. que sacoiul.iii uo íir
chuveiros clc "-.centelhas rubras.

Mas. do meio il 'aquelle ma." du hum:
surgem dois vultos, e da multidão çs-
teiulem-se braços tihcloijos e trêmulos
de commoçào.

Vivos clamores de assombro, sau
dações de entluisiaSinò justo, brotam

ide todos os lábios cm prolongados
; grilos 1
I Mario'; a criança sublime, alma in-
tehsítnienté christiY, atrav.essav.i os
escombros ilo solar, com o pequeno
fidalgo á-. costas.

E, dir-sc-ia que as labareda», n'uui
assombro de vóucraçílò", se aUdstavaiii

|á passagem ffiumplial d'esse her e
adolesceíne. seguido do um ma.gest.o-
so ancião, que salvava o rico .-oUiien-
go.

Apenas no ar livre, os dois htrócs
vacillar.im um momeiiio, atordoados,
quasi sem lolego, pelos Cslórçõ.* pli, •
sicos e moraes que acabaram de lazer.

Knlào, tod i aquella gente ciill dc
joelhos, soluçando, cmqifaiito o vil luo-
so protector do eiigeitadp, esqueceu-
doas queimaduras que lhe mordiam
as carnes, para apenas seniir os bal-
samos que a caridade lhe derramava
uo espirito, estreitando ao peito o ia
pazinlío sublime, e muimuiava-liie,
commovidoe carinhoso :

Vingas-te nobre e christàmente os
insultos recebidos. De hoje em diante
o fidalgo és tú !

Sim, fidalgo, porque sou o filhf* do
seu espirito, 6 discípulo da sua alma.
o abençoado de sua piedade 1

—Filho! esta é a synlhcse da moral
do Christianismo—pagar o mal com o
bem.

E os sinos continuavam atroanrto

ífss; ;

,
MANCHADO
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os ares, despertando ns aves espa-
vorldas e lazendo chorar as crianças,
aconchegadas aos seios maternos,

Mano teve de conservar-sc em tra-
in'mento alguns üfiis

N.;o era grave, Iclizmcntc, o seu es-
tado, nem o do nom cura.

Outro ittiuo se deu com o morgado
<> seu filho.

Em vista do siníeto ncpiiteclniento,
os exímios loram transferidos para
«riais tarde.

O nosso brioso héróe não perdeu o
-.empo.

Estudou sempre-
Clicou, emfim, o din dos seus exa-

mes. e de tal modo .se houve que me-
receti distineçao em todas as tlisci-
pli-.ias.

Chorou dc alegria, mas nuo se en-
vnldèceiii

lí quando o seu piedoso protector o
felicitou, dizia ello, abrançando-o e
locijando-lhe a nião :

— Devo-lhe tudo... Eu não valho
grunde coisa- E ao meu querido pa-
ürinho e meu mestre que devo esta
classificação.

No domingo immediato. o seu mu-
nicipio conteria-lhe; soleinncmente,
uma coroa de louro, e a medalha com-
raemorativa do valor e virtude.

Foi convidado a lazer a entrega o
fidalgo agora arrependido.

-Perdoa-me, meu irmão, dizia elle
desfeito em lagrimas.

-Seu irmão! Eu o eív— itadol
—Não, não és paru mim, nem para

meu pae, um engeitado!... Supplico
le, dc joelhos, que me honres com o
uome de irmão.

—Nesse caso, replicou Mario, com
lagrimas nos bellos olhos. Eu guardo
a medalha, e dou-te a coroa a ti.

Ai-plausos unanimes acolheram o
rasgo- gcnlilissimo do generoso ado-
lescente, e logo todos, rodeando o sa-
çerdote: .' —Agora é a vez do nosso querido
Pastor.

E uma voz feminina:
— Vem ahi todas as crianças do po-

i-oado. com a professora e o proles-
sor.-Trazem flores - muitas liores
para o sr. vigário!

-Vão collocar-lhe a mcdatha no
peito--Ah! tudo 0 pouco para tanto
bem que elle tem leito toda a sua
vida ,

Mas o justo, o sacerdote exemplar,
adiantando-se alguns passos, collocou
a mão branca sobre a loura cabeça de
Mario, e proferiu lentamente:

—O prêmio dos meus sacrilicios esta
aqui!

Typos femininos dos paizes longínquos

Mullic? de Ttinis

Angelina Vidal

FACULDADE LIVRE DE DIREITO
Bacharelandos de 1912

9 Academia de Letpas
e o

-e-rP^-*-»

Alfredo Solano de Barros

Pernambucano de origem, cur-
sou (i primeiro e secundo anno
tia Faculdade de Recife.

Alto, esgüiò, com duas grandes
reentrancias próximas da regulo
parietal, denotando o prenuncio
duma calvice precoce, é consi-
derado nas rodas cultas do ma-
rechal, como uma summidade em
Direito Criminal.

Dedicando-se especialmente a
esta cadeira, fez um estudo
apurado dos compêndios dc Ferri
Garofalo, Lombroso, e demais
afnmados criminalistas italianos,
obtendo no exame, como recom-
pensa dos seus eslorços uma
nota tão elevada, que veiu firmar
ainda mais os eivditos de moço
applicado c caprichoso.

A vaidade, porém, o suplantou
e, como iodos os moços, viu-se
impotente para resistil-a

Jo uo partago pus du tout les
mamais BÓiífcinienta des vaude-
villisto h 1 endroit dos dootores-
hos. Si ano {oniiiio a Ia yòóa-
tion du Ia sciòncò, porquoi lui
í-oprocliorons íio-.ií- iVavoil' suivi
sa voio. — (Aliatplo Franco —
Le /urdiu d'K'picnre, p. pi
192-193.)

Apresenta-se á Academia de Le-
trás, opportunidadc dc collocar
entre seus membros correspondem
tes a erudita philòloga Carolina
A/ichaelis de Vasconcellos ou o
primorosoescriptor Anatoje Fran-
ce, cujo valor literário ja' foi ce-
lebrado perante a douta associa-
ção, em magistral discurso com
quePuy Üarbosa em 1910saudou
o fino humorista francez. Deante
de dois pretendentes egualmente
illustres, com estranhesa, nota-
se pelo que diz C. de L. („0
Paiz" de 13: dc novembro de
1912) que o que mais difíiculta a
escolha é a dilfercnça de sexo
dos candidatos.

Acreditamos que o actual pre-
sidente da Academia, dr. Souza
Bandeira, cujo espirito liberal e
culto tivemos oceasião de apre-
ciar quando recebíamos as suas
lições no curso jurídico, nenhu-
ma opposição fará' a candidatara
feminina e esperamos que a maio-
ria dos acadêmicos não cogite
mais da supposta inferioridade
intellcctual da mulher que, além
de encontrar cabal desmentido na

Ia illustração como pelas suas
qualidades moraes. Maria Agncsi
leccionou mathcmaticas e teve do
Papa Rcncdicto XIV excepcio-
naes homenagens pelo seu raro
saber. Fm Padua (1777) recebeu
Maria Pelegrini Anoretti o grào
de doutor em direito, tendo sido
a sua dissertação De jure do-
titini celebrada pelo poeta Pc-
rini na ode II pericolo (Franck—
La Femme Avocat, pag. 62).

A notável astrônoma Mary So-
merville, autora do Mechanism
of Tlcavcns, admirado por Hers-
chell, embora não sc dedicasse
ao ensino, pertenceu a grande,
numero de academias e recebeu,
durante a sua longa existência,
(1780-1H72) grandes provas de ad-
miracão. (Rcbière — Les Feunues-
tians Ta Science p. p. 260-260).

No correr do secnlo XIX, entre
muitas mulheres illustres, qtte íi-
zeram parte de escolas superio-
res cemo alumnas ou como mes-
trás, podemos enumerar SópTiia
Kowalevski, que na época em que-
men-eu (1891) era professora de
mallV-maticas superiores na Uni-
versidade de Stockolmo c dedi-
cava-se tambem á litteratura. Em
1888 mereceu o prêmio Rordin da
Academia das Sciencias de Paris,
quer- toneiionscitlementle savoir
varie cl profond, mais sttrtoitl le"grand 

ésprit dinveiitión deMirié.'iunvalevshi 
de quem, na opinião

ue eiiiwUiiiuii uttuiii.uv.ji"»..*.—..*" ,..,w...^  --- -, .•* ,
nronriaCarolina Michaclis, é hoje de Kroneckcr, « a historia ciai
uma hypothese rejeitada pela
sciencia.

Entre outros, os estudos do dr.
Manonvricr, professor da Fscola
de Anthropologia dc Paris, vêm
demonstrar que a questão do peso
cerebral invocada paira demon-
strar a superioridade da intelli-
gencia masculina, nenhum valor
possue, como pensa o dr. Thulié,
que espirituosamente aflirma que
si a intelligencia fosse proporão-
nal ao peso do .cérebro, o ele-
phante deveria ser mais intelli-
gente do que o homem.

Pelo lado moral, não parece
haver inconveniência na admissão
da mulher cm assembléas com-
postas dc homens educados; nem
se pódc comprehcnder que em

,,„,»„,( ,„, I pleno século XX appareçam taes
Assim, logo que chegou a esta | escrúpulos que nao oceorrernm

grande metrópole, e começou a 'aos letrados da edade média, ze-
freqüentar as aulas, mostrou-se Uosa pela fragilidade feminina a
nm perito conhecedor dos ha-1 ponto dc instituir paladinos, en-
bltos acadêmicos; procurando j carregados dc «punir a injustiça
realçar os primorosos dotes in- e defender a fraqueza», o que no
tellectuaes Iez uma pasmosa pro-, dizer de Montesquieu provinha da
pattanda das gloriosas tradições' «galenteria que não é o amor, mas
de"Pernambuco, onde (segundo j a delicada, a leve, a;- perpetua
nos disse) sc revelou um 

'genio 
mentira do' amor» (Esprit des

na arte oratória.
Ainda conserva o.s hábitos nor-

ti.stas', usando uni grande voca-
bulario composto de lermos in-
teressantissimos, como seja: bim,...

Lois Liv. XXV1TI. chap. XXII.)
Apesar da fraqueza do sexo e

da protecção que lhe foi dispen-
sada, houve nos últimos tempos
do tèudalismo mulheres que, de

uome porque ficou cognominadn.¦ posse de todas prerogátivas .do
i- _ * _ . I  í ,,,,,-1., 1 n/lmíniclcm-im 1I1C.

mathcmaticas fatiará como dc
uma das raras investigadoras».

Dorothéa Klumpke, a quem a
Sorbonne com francos applausos
conferiu, cm 1893, o gráo dc dou-
tor em mathcmaticas, exerce um
cargo scientilico no Observatório
de Paris e tem publicado traba-
lho? sobre astronomia. Em Bolo-
nha e em Havia o ensino dc pa-
thologia geral c o de litteratura
germânica eram ministrados cm
1898 por duas mulheres : a me-
dica josepliina Cattani e Paulina
Schiíf. Actualmente dirige o cur-
so de physica na Sorbonne, Mme.
Curie, que desempenhou notável
papel na descoberta do radium e
recebeu pelos seus estudos, o an-
no passado, o prêmioNobel. Tam-
bem a Universidade de Monte-
vidéo conta uma professora, que
conseguiu venqér os injustos pro-
testos" dos estudantes e continua
a ensinar-lhes direito romano.

Posto que a Academia France-
za, refractaria a todos os exem-
pios citados c aos de associações
congêneres, persista cm ser uma
aggrcmiação exclusivamente mas-
culina, já alguns dos seus mais
conhecidos membros têm se ma-
ni testado favoráveis ao direito da
mulher ás distineções acadêmicas.
Deve estar n'esse numero Anato-
le France, que julga qu'il y atirai/

Domingo, 1 de l)ezembro tle 1912

pen (fagrènienl à vivre dans la\
socielc' qne rcvail Prudhon, on j
totdcs les feinmes seraieiit cuisi-
iiier.es et ravaudeuses. Franca-
mente adepto da admissão das
mulheres no cenaculo dos immor-

, tacs éEmilio Faguct: LeviiiglictiH
\sièc/e verra eerlaineineni ce donl
i/V- ne souge iiii/teiueul à inepta-"iut/re. et à qitôi fe ponsseras si
Diett me douiie vie à Pudm/ssioii
des feinmes à iAauteiuie de.lÀca-
ux — Aris cl à VAcádeiltie Fran-
çaise (Lc Fcmii/ismc—pag. f)l).

Dc aecordo com Faguct parece
estar o conde de Mun que, nòdis-
curso de recepção a Henri dc
Regnier, mais fallou na mulher
deste, que usa em litteratura. do
pscudonymo dc Gcrard de Hor-
wille, do que no próprio recepi-
endario, dando logar ao razoável
commentario de Medeiros e Albu-
querque: «Apenas sc sente que o
conde de Mun preteriria fazer o
discurso de recepção da filha de
Hcredia (mulher dc Regnier) por-
que cila no Iim dc contas é que
loi a eleita....-

Emquanto a Academia Franceza
moralmente elege mulheres c,
de'lacto, as repelle as sociedades
litterarias e scicntiíicas da Ame-
rica Latina, vão abolindo o pre-
conceito do seus, sobrevivente
aos preconceitos de raça c de
classe ha niüiío'extinctos.

O Atherteu dc Santiago c a
Universidade Hispano-Americana

kla Colômbia já admittiram, como
sócia corréspi>ndenlc, mulher bra-
zileira; a Sociedade dc Medicina
do Rio de Janeiro eonla, entre
seus ínemhius, duas médicas. No
Instituto dos ; Advogados Brazi-
leiros discutiu-se longa e calóro-
samente a admissão da mulher
advogada naquella aggrcmiação.

Um parecer do conselheiro Ba-
ptista Pereira (relator) e dos drs.
líulhõesCarvalho e barão deLore-
to (o conhecido litterato Franklin
Doria) foi atacado pelos que, a
despeito das decisões dos tribu-
naes, sustentavam ainda a inca-
pacidade da mulher para o exer-
cicio da advocacia, baseados;
principalmente em um mulli-se-:
cular e dito pretoriano encon-
trado no Digcsto (I. lfi, Lei I, § 5,
de postulando).

Actualmente é em magistraes
conferências realisadas no mesmo
Instituto que se encontram os va-
liosos protestos do dr. Clovis lie-'vilaqua e do desembargador Sa'
Pereira, contra a dcsegtialdadc
dos sexos perante a lei. Consi-
dera-se o feminismo como questão
humana, tendo-se em vista o in-
teresse collcctivo e despresando-
sc aridicula . absurda rivalidade
imaginada por alguns utopistas,
que 

"faziam -passar as aspirações
femininas por uma espécie de
guerra ao homem, instigada com
especialidade pelo visionário Lu-
cien Desaive.*-v.*.>régador do tri um-
pho- d-t.mtül-.^r,, par meio da fé-
volução.

Felizmente, cm toda a parte,
tende o movimento feminista a
sahir do doaiinio da fantasia,
náo pela revolução, mas pela
evolução dos costumes, que irá
pouco a pouco permittindo á mu-
liier mais franca iniciativa, com
que revelará merecimento para
que se|a elevada a sua condição.
Não lhe bastará, como diz Sa-
leiles,"demonstrar a sua inferiori-
dade legal para que tenha o di-
reito de se declarar prejudicada;
será preciso que ella própria rea-
lise um' estado de direito pro-
gressivo em que sc manileste co-
mo tendo conquistado gradativa-
mente seus titulos á vida social
e jurídica.»

Adquirido, porém, um direito,
que não lhe seja confiscado! As-
sim, suppriraa a Academia de
Letras odiosas restricções c não
negue ingresso á mulher que, co-
mo Caroiina Michaelis de Vas-
concellos, façam jus ás regalias
acadêmicas.

A ÉPOCA

rnaí, num coro dc grande | escola de Salerno, fez parte Tro

líssas singulares expressões
provocam de quando cm quando
os chistes do Uenyenuto, que
sempre risónho e malicioso des-
perta em todos uma algazarra
ihje
alegria ; emquanto que o Solano,
«npparentémente calmo, impassi-
vel; nos olha com sobranceria,
demonstrando ser um espirito
intelligente, superior e tolerante.

Burity e Comp.

í\ viuvez atjribiiíada de Jack Jolmsoii
Como so sal',!:, o (-èícbi-o cáihpoão d« '«¦ >¦-«

Jacii Jolinson fiiiyiiTvoii lia pouco do uinti
formosa jovoti, dêsg-osto quo cntiió o abalou
mais iiiiiflnlnipiit.. que tun oUitpplt-oiit», so-
¦¦mulo t\.'for;r.iiii os qlirotiisfas.

líoromposto il i rui ma trim, o famoso jo*?!*,-
tlor d.' sbeco transtorn.-iu a cabiiçao não sa-
l.iuinos qtte mais n uma jovon dc 1!) prima-
veras, (ptò tlo.iiíjii|ieiilínvti o lo^ar do caixeirn
no ôsialielpoiin'6'ntõ do divorsões,, «l-alatial-
ICstamiwcl», (|l)0 Jack .lolinsmi fiuidára om
Cliiiíayo.

Poi-('uei.x*j matenial da fonuosa I.ttcia Ca
merou, rpte i- o 11'0'iiiú da dnsg-aflud-nj fui jirí-
so o lutador ncjfro, rjiie razão terá do lanieii-
tar a sua npj-fa viuvez o neyra softo om
amores.

Antes um soeco. em pleito estômago...

senhor leudal, administraram ju;
tica e até fizeram uso das armas.
E em épocas diflercntes, outras
foram admiltidas nos cursos uni-
versitarios. Do corpo docente da

Myrtfies de Campos
-11-912

Unia execução em Paris
Foi friiiUiotliíatio uo Boiilovttrd Arag-o, o

crlmstiosó Jean Romaque em maio ultimo es-

trringuloti madarue Soltniitt, locatária da rua
Cliaronne, roubándo*llio 20 francos, um rolo-

gio de aço o üitat! cadeias do metal ordi-
nario.

Sabendo f|ito ia espiai' o sru crime no ca.
dhfals'o, o condemnádò onftirocoit-se, diri*
{rindo/os maiores insult.is ãs autoridades da

prisão, o momentos nulos do scr decapitado,

gritou para os raros nssistontos dossa lugü-
bro scena:

—.Adens, artiigos ! Viva a anarcltla!

THEATRO ]MieHl3Iv
(PARIS)
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Mlle. Lucienne Guett na «La Bonne Maison>
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Çonvajgscente
i

f 'jf'Virgínia 
Quaresma

Branca envolvida om flaoidos vcfóllios,
Da nivoa cÒr doa cândidos altaros,
Snlva da morto vom por ontro abrolhos
Panda vela isolada om íioyfos mnros.

AiTomeçadri ao mal, por sobro escolhos,
Meiga pomba som ninho, pelos ares,
Traz-mo sentida nos seus tornos olhos
A nostalgia do longínquos laros.

Numa calma do luz convalosconto
Orna-lho o rosto o livido desmaio
Do amortalbadn monja adolosconto.

E om sou olhar (pio om lagrimas eciutillfl
A luta das alvas pállidas do Maio,
Dorme a sua alma plácida o tvnnquilla.

Manuela Ramiz

zia cliapéo cinzento, único indicio que a po
licia alcançou.

0 trágico suecosso estava quasi esquecido,

quando uma indiscrição, devida íi inílüen-
cia das bebidas alcoólicas, fez denunciar o
criminoso, que so encontrava actualmente
em Aveiro, c que foz a confissão do crime.

Assim acabou a lenda desse personagem
que tanto desnorteou a policia lisbonense :
— «o homem do cliapéo cinzento».

I

¦>

T
A

Modelos celebres di*
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CRIMES SENSACIONAES
_^_j. NO ESTRANGEIRO

e-oícíS-

tula que revelou grande saber
(quaiifiain sapieniein niátrpijàm)
e deixou trabalhos sobre gyncco-
logia — «La medicine, liistoirc cl
dovlriue par Dáréitíberg». Na
Universidade de Bolonha foram
professoras de Direito, Dotta, fi-
lha do glossâdor Accursius, (se-
culo.\M)c as filhas do proces-
sualisla |oão de Andréa, (século
\l\"i, Beltina e Novella, cujos
dotes physicos e inlcllectuaes são
elogiados por Christina dc Pisan
na 

"Cite 
des ./James.

Coinquanto a Renascença pu-
zesse novamente cm vigor as
doutrinas romana e hellenica, so-
bre a condição da mulher, cau-
sando-lhc, durante longo tempo,
immcnso prejuízo, viram-se mais
tarde, do século XVltl em dcan-
le, professoras e doutoras nota-
veis. Fm Bolonha (1776) Latira
Passi regeu a cadeira de physi-
ca, recendo-lhe os seus biogra-
phos grandes louvores, não só oe-

I 
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©s amigos de Boniiot & Comp.
Os mystoriosos bandidos que tom pratica,

do audaciosos assaltos nos subúrbios do Pa-
ris, ti'ánspoi'tando-so em automóvel o osca-

pando sempre, ã prosogliloüo da policia, con-
tintiam a dar quo fallar das suas pessoas e
façanhas,

Na semana ultima, praticaram quatro pi-
Ihágotis em cir.,unistnncias idênticas, nas lo-
calidados do Villomaublb o Òagny.

Um negocio cxqnisito da mamãe Hayem
Nos tribunaes de Paris, debateu-se uma

questão singular de mercantilismo.
Um rapazote, Salvador Ila.ycm, desojando

cnsar, prolondou que sua mão desse o noces*
sario consentimento, ao qual ella arbitrou o
preço de :i.700 francos, fazendo seu filho as-
signar um documento concebido nos termos
seguintes :

— «O abaixo assignado, compromotto*so a
pagar a Madame Iláyom, sua mãe, no dia

seguinte ao seu casamento, a importância de
ii.700 francos, pela sua approvação ao mos-
mo casamento quo devo contrabir còrnM. X.,
ficando estabelecido que si ornou casamon-
to não tiver logar, o presente compromisso
será nttllo, o nada teroi a'pagar.»

Süçcodo porém, que o noivo Ilaycm, acban-
do-se casado, roeu a corda aos propósitos
mercantis da sua progenitora.

lV.ibi, resultou uma questão judicial entre
o lillto renitente o a mão gananciosa; termi-
nando pela c.ondemnaçfio desta.

Madame Ilayem nunca mais dará consen-
timòntos, seja para quo fôr, som receber adi-
«nladainonto a respectiva importância,..

O liomem do cliapéo cinzento
Ila tros annos que cm Lisboa,urnadesgra-

cada mulher do vida liconciosa o da mais
baixa condição, apparecera assassinada o
roubada om circtimstanoias mysteriosas, re-
cahlndo as suspeitas num indivíduo que Ira-

A cintura de vespa da \actrir: fran-
cesa, M. Polaire

Scenas da vida crapulosa
Cotio Mattnçral, de bôa familia, mas co-

nbecido pelos seus costumes liconciòsos,
ó aceusado do tor altrabido rt casa do seus
parentes, na ausência d'esles, nm rapaz de
22 annos, estrangulando-o, depois da reali-
sação de scenas torpes, e indo collocar o
cadáver na Praça do Upereti, na Angatt-
iene, ontlo o caso se passou,

Uma terrível recompensa de benefícios
0 abbailo Charles Crandider, do G2 annos

do odade, costumava favorecer por diversas
modas nm indivíduo do caracter for iz, que,
sendo mal succodiilo om nova solicitação,
so armou do uma garrafa o despediu gol*
pos sobre gnlpos na cabeça do sou l*em
feitor, que ficou em estado desesperador.

Estranha torni* de ser reconhecido.

__
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O campeão do mundo, em remo, Barrv, ao terminar d corrida cm
Qtte percorreu 6:840 metros cm 22 minutos c 31 segundos

Um banquete dc notáveis marroquinos «•¦'<•;•"vi ao a europêa. no jardim da Prefeitura dc frança, em
Tanger
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Leveu de iudeau, original clc Maria da Cunha,

aprovado e aceito pelo Conselho Superior dc art'
dramática do Theatro Normal de Lisboa J

' • Scena VI
Fernando e Cristina

Fernando (reparando cm que ficaram sós:)
Foi-se tudo melhor!

Com galaularia, a Cristina :

Quer a prima ensaiar um dueto ?

Cristina (Com graciosa ironia):
De.amor?

nulo ao cravo c Jolhcando vagarosamente, como
pitem escolhe, um caderno dc musica; sempre com im*
qyeccptivel ironia:

Cluck? Mozart? Lulli? Têm lindas melodias...

Fernando
Eu prefiro escutar as suas ironias:
Tocaremos depois, no C-rmo de Odivelas,
Como dois bons irmãos, duas almas singelas...

Cristina — (admirada:)
Não acompanha el-rei a Salva terra?

Fernando
Não,

Prima; tenciono ir ver seus pais, beijar a mito
A sua santa mãe, .

Cristina
Ella é tiío sua amiga!
Fernando

«juero-llie como filho...
Cristina (atalhando -.)

Eu sei. Mas então, diga :
Resolve-se a passar vida dc frade bento?
E nilo lhe mete medo aquelle isolamento?
Quantos dias, na quinta?

Fernando (sorrindo1)
Mil annos, lá nos céus,

São como a hora que passa, e não os conta Deus.
Dc solidão, socego e paz é que eu preciso,
E a solid.lo ali é mais que um paraíso.

Cristina
Asceta c palaciano em tudo quanto diz:
Influencias de Roma, hábitos de Paris...

Fernando (galautcador)
Influencias do céu azul de Portugal.

Cristina (trocista:)
E dos meus olhos, vá, complete o inadrigal.
Em que se lia de matar o tempo? Em frioleiras ;Do namoro dc estaca ao requestar de freiras.
Há tal que viajou muito, e trouxe lá dn íóra
O madngal tecido ã rosca luz da aurora,
O galanteio lino, o conceito subtil...

Fernando — (interessado:)
Onde loi que aprendeu, minha prima gentil,Essa ironia leve, e que tào bem lhe diz?

Cristina—(sempre irônica ¦)

E' natural cm mim; náo veio de Paris.
—A ironia, meu caro, é lerro de dois gumes;Flor que no seio traz venenosos perfumes;
Chora quando sorri e lere quando beija;

Suplica o que náo quer, repele o que deseja,
E depois,—predicado excellente, a meu ver—
Proporciona a delicia, o inlinito prazer
De dizer a sorrir, com arte, uma insolencia,

Fernando ¦ (gracejando;)
toda paz cflnclulgencia.Fazia-a menos má..

E' terrível, Cristina I
(mudando de tom)

E eu sou impenitente t
Nada me satislaz, nada há que me contente:
Namorei-me dum bem, dum sonho que me foge,
E é antigo esse ideal, bem sabe, nilo é de hoje...

Cristina
(Com ironia quasi imperceptível)

Prcocupou-o o seu sonho cmquanto viajou ?
Fernando

Viajei para esquecer, e o mal mais se agravou.
Cristina

(No mesmo tom)
Eu nem sei se me espante, ou se aprove e me incline I
A constância, roçando os punhos de Malines
Pelos áureos salões d'atguma embaixatriz !
PisandoioTrianon! sorrindo ás Dubarrys I
Uma incoerência, vê! lJois podia lá ser I
A constância, Fernando, é própria da mulher.

- Fernando. — (com tristeza cômica)
E eu nunca dei portal!

(mudando de tom)
Embora me nao creia,

Ando de mal co'a vida. Idealizo uma aldeia
Muito branca e tranquila.onde eu tosse viver

Com o meu violino, um amor de mulher,— De mulher muilo amada I—uns filhos pequeninos
Que enchessem de alegria e risos cristalinos—Andorinhas voltando em bando alvoroçado—As salas senhoriais dum paço abandonado...

Cristina
(com melancolia):

Um sonho bom, de certo... Um sonho dc doçuras...
Manda-os Deus para alivio ás nossas amarguras...
Oh I quantos há que vao pela existência íóra,
Desde que o sol se põe até que rompe a aurora,
Dfisde que o dia nasce até que morre o dia,
Acarinhando na alma a doce fantasia,•—Fio d'oiro suspenso ás nuvens do ocidente,
Que a nossa alma desdoba e doba eternamente...
Uma ilusão bendita! Uma benção de Deus!
A flor branca dum sonho entreaberta nos céus I
Cada flor que desponta é um deslumbramento,
Asa de luz bordando o escuro Armamento...—A realidade ioge... a terra é toda em flor...
E a alma acorda tão moça e cheia de vigor
De anseios, ambições, desejos, — Deus bendito-!
Como se dentro em si coubesse o inlinito !
...Mas, se a ilusão desmaia e o sonho se desfaz,
Como em tardes de abril os Ursos de lilaz,
Como a nuvem que doira os céus ao lim do dia,
Como a espuma que beija os pés ã penedia...Ohl quando um sonho morre, a nossa alma dorida,
Fica assim como a llor maltratada e pendida...E ás vezes náo há brisa, orvallio ou luz do céu
Que a rcanime e levante; — a nossa alma morreu.

Fernando
Não diga tal, Cristina;alma que tanto sente,
Fêl-a Deus p'ra sentir, vibrar eternamente.

Cristina — (com amargura)
Edeu-lhe um coração imprevidente e louco I -—A gente sonha muito c encontra sempre pouco.Eu creio que morri...

A NUVEM NEGRA
Como prevíamos, entenebrece

de novo o receio de um conílicto
europeu o horizonte político do
Velho Mundo; segundo informa-
ções colhidas, nos centros ofiicio-
sos da capital londrina, a Áustria
preveniu A -Itália de que mais
facilmente recorreria as armas do
que cederia.na questão da inde-
pendência da Albânia.

Esse boato pessimista parece
corroborado por outros informes

il T !**¦*

vindo de pontos diversos, e dos
quaes o mais importante é o de
fonte austríaca-, referido pela
Nette Frei Presse, jornal concei-
tuado e de peso. Segundo affirma,
verdadeira concentração de tro-
pas russas está se operando na
fronteira de Nordeste do império'austro-hungaro, 

pois nada menos
de onze corpos de exercito alli

j se acham reunidos com os seus
eflectivos de guerra completos.

! Certamente, a este facto se pren-
de a ida do chefe do estado-maior
austriaco a Berlim, onde sua de-
mora loi curtíssima, de horas
apenas; declararam as autorida-
des allemães que se tratava uni-
camente de uma visita official,

tão official como a concentração
da esquadra do Kaiser em Heli-
goland para exercícios de inver-
no (?) e a franceza, sob o mesmo
pretexto, no Mediterrâneo.

As pretenções da Servia a um
desembocadouro no Adriático, jus-tissimas e naturaes, não podemses acceitas pela Áustria porquevêm ferir de frente interesses
seus mediatos e immedíatos.

Impellida pela Allemanha, pro-seguiu até hoje sem tropeço amonarchia dual no seu alastra-
mento para o sul dos Balkans,
para. Saloniea, neste, sonho de
posse da melhor estrada estra-
tegica e commercial que do cen-
tro da Europa se estende até o

•**£ ¦**-*¦

n~r
—Não, minha senhora, respon-

deu o cardeal sem o minimo em-
baraço; porque não sabia que es-
tava tão próxima a guerra e por-
que ninguém me fizera a honra
<le me pedir a minha opinião.

— Si vossa eminência, disse
Mack em tom de mofa, tem al-
gumas obesrvações a fazer, estou
prompto a ouvil-as.

—Não me atreveria a exprimir
a minha opinião sem vossa excel-
lcncia m'o permittir, rcdargiüu
Ruffo com a mais perfeita corte-
zia; mas, já que vossa excellencia
me autorisa a isso....

—Com todo o gosto, com todo
o gosto, eminentíssimo, tornou
Mack rindo-se.

—Si bem percebi as combina-
ções de vossa excellencia, disse
Ruffo, o fim que tem em vista no
plano de campanha que nos fez
a honra dc nos explicar é o se-
gninte:

—Vamos a ver qual é o meu
fim, disse Mack julgando que en-
contrara a final pessoa a quemtambém podesse desfruetar.

_ —Sim, vamos a ver isso, repe-
tiu Fernando que ja dava razão
ao cardeal só porque a rainha
não gostava delle.

A rainha bateu o pé com im-
paciência; o cardeal percebeu

Oriente anterior; depois dc ab-
sorvida a Ijosnia-Herzegovina, jáse preparava,a Austria a assimilar
oüandjakde Novi-Bazar (como o
demonstrou o imperioso protesto
que fez cm üelgrado e perante as
potências relativo á integridade
dessa parte do território turco),
quando o rompimento dos Estados
christãos dos Balkans veiudesper-
tal-a, e a toda a Europa, pondo o
conllicto latente ha tantos annos
em loco e provocando a sua reso*
lucilo brutal.

Existe porém outro íactor quesobremodo excede, em importan-
cia, a essa necessidade da vida eco-
nomica do grande império central
e áqual acabamos de alludir; en-
currtilada no fundo de um ver*
dadeiro golfo, de sahida acanhada
e lacil de ser «engarrafada»,
não pôde absolutamente aniiuir
a Autria a nova modificação, por
pequena que seja, dos statu quóterritorial dos Balkans sem pre-
juizo immediato para a sua se-
gurança e mesmo para íi sua inte-
gridade; um Montenegro am-
pliado, uma Servia marítima, ou
mesmo uma Albânia indepen-
dente constituem serio perigo
que se transformaria em quasisuicídio se a cordialidade exis-
tente entre cila e a sua visinha
de Sudoeste viesse a pertubar-se.Fortificado o canal de Otranto,
como poderia agir com efficien-
cia, uma esquadra que ficaria
equivalente, como lorça viva, h
frota russa do Negro seqüestrada
neste mar por força das baterias
dos Dardanellos?

E' justamente este perigo quesolicita toda a attenção da Aus-
iria, galvanisando todo o seu or-
ganismo e levando-a a acceitar a
lueta, desde que uma cobarde
annuencia traria como resultado
a sua irremediável decadência.

A marcha implacável dos acon-
tecimentos parece porém, querer,inutilisar todos os esforços da di-;
plomacia no sentido de resolver
pacificamente o tenebroso pro-blema da questáo do Oriente;
victoriosos e unidos não recuarão
os Colligados deante da intimati-
va de Vienna, demonstrando quenãoforaminuteisasdeclaraçõesdo
estado-maior búlgaro, quando se
fallou da possibilidade de um ar-
misticio. «Para que suspender as«hostilidades ? O que convém é«ultimar a luta com a Turquia,«porque assim poderão as tropas«búlgaras agir em outro pontoem que fôr necessária a sua pre-sença».

E até este momento não íize-
mos intervir na discussão do caso
os interesses da Triplice-Enten-
te; esta, em caso nenhum, admit-
tiria o esmagamento de um qual-
quer dos Estados balkanicos por-que tal hypothese redundaria noempolgamento, pela outra Tripli-ce, dos Balkans e por consequen-
cia do domínio do Mediterrâneo
oriental.

Para maior contusão não ha
verdadeiro accòrdo entre Roma e
Vienna a respeito do stutu-quó
balkanico, não afinando a Itália
com a vontade austríaca como
demonstram communicações te-
legraphicas de Roma, de modo
que a complexidade do proble-ma avulta a um ponto tal quedesafia qualquer combinação quesatisfaça amplamente a todos osinteressados.

Qual um abeesso que só ad-mitte intervenção cirúrgica o casodos Dalkans só acceita solução ra- jdical, mas esta solução em poli-!tica se traduz infelizmente pela'luctuosa calamidade que se cha-ma a guerra.
O dilemma é este : ou a Aus-tria recua, e abdica a sua qua-lidade de grande poteticia, ou per-siste e attrae sobre a Europa odesencadear de um dos mais hor-rendos cataclysmas que o mun-do tenha até hoje presenciado.

G. Ruch.

rectaguarda em signal de queabandonava a discussão.
Os generaes olharam uns paraos outros com surpreza; era in-

contestável a excellencia da opi-mão de Ruffo. Mack, dispersaudoi
demasiadamente o exercito na-i
politano, dividindoo em corpos|
muito pequenos, expunha-os a se-j
rem batidos separadamente, ainda;
que tivessem tle combater inimi-1
gos muito menos numerosos, i
Ruffo, pelo contrario, apresentava
um plano que evitava completa-
mente esse perigo.Mack mordeu os lábios; sentia
quanto era superior ao seu plano
que acabava de ser exposto.

cezes; dez mil para as lagoas j —Senhor, disse o general, el-reiPontanas afim de lhe esmagarem 'pôde optar livremente por mima ala "_ direita; emfim, çjesiacar ou por Vossa Eminência, pelooito mil para a Tosca na; por um;meu plano ou pelo seu, e talvezesforço supremo, em que eu ha-jelTectivnmente, continuou rindo-sevia de empregar toda a energia!com um risinho amarello, parade que me sinto capaz, tentaria dirigir uma guerra, que bem seromper o centro inimigo, atacar-J p'.de chamara guerra santa seja,, lançar a contusão nas suas lhe de (lanço as duas alas e im-. preferível Pedro o Eremita e Go-fileiras, e, como lhes corta a re-! pedil-as de se soecorrerem mu- dofrédó de Bonillon.
tirada pela Toscana, destruil-osi tuamente; entretanto, a legião tos- j lil rei não sabia muito quemou fazel-os prisioneiros. cana, atigmentada com todas as lera Pedro o Eremita e quem era—Si eu lhe explicasse a minha levas q*ue se podesse organisar j-Godoíredo de Bóillòn; mas, si se
idéa, não a podia ter percebido, "esse paiz, manobraria de fôrma [divertira em escarnecer de Mack,
melhor, disse Macksalisleitissimo. i que se^approximassc de jiós e | não queria por fôrma alguma des-
Hei de os fazer prisioneiros '

a dizer, meu caro
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Nas redes telephonicas dc Fran-
ça, está cm experiência uni novo
apparelho semi-automatico, que
permitte a conservação, sem de-
pendência das ligações estabele-
cidas geralmente nas estações
centraes, pelas damas emprega-
das no referido serviço, sobre as
¦quaes, recahcm por vezes, as
iras justificadas ou não, dos sub-
scriptores.

Systhcma idêntico está já em
funecionamento na Bélgica, com
satisfação dos conversadores
apressados; e desapontamento das
feministas, que assim perderam
um clássico redueto de besbi-
lhotice.

*

O dr. Sipière descobriu uma
lei physiologico-anatomica, de
grande importância para se ajui-
zar, de um modo simples e inlal-
livel, si o crescimento das crean-
ças, até ã edade de dois annos,
se effcctua normalmente.

Com effeito, até cerca dessa
edade, existe uma relação con-
stante, mathematica, entre a ca-
pacidade thoracica da creança e
o seu peso, de tal sorte que a
medida do perímetro do seu pei-
to, fará conhecer instantânea-
mente, com uma certeza abso-
luta, não só o peso normal que a
creança deverá ter, como a sua
edade.

Em conformidade com essa lei,
encontram-se h venda umas fitas
de seda, pesa bébés, tendo em
uma das faces a graduação dos
pesos, e na outra a graduação
correspondente das edades. Ea-
zendo com essa lita o contorno
thoracico da creança, a altura das
axilas, e procedendo á leitura das
graduações, nas duas faces da
fita, verifica-se rapidamente si o
peso do bébé é superior ou in-
íerior ao normal, correspondente
à edade que elle tiver, si ganha
ou perde peso, si progride ou dc-
finha, o que só uma pesagem ri-
gorosa, feita com apparclhos dc
custo, poderia denunciar a qual-
quer experiente.

* .
*

Mais um novo cometa de de-,
cima grandeza e por conseguinte,
invisível á vista desarmada, foi
descoberto pelo observatório de
Nice.

Quer dizer, um vagabundo da
immensidade.

*

A propósito de cometas, sabem
os leitores quanto podem ganhar
ascstrellas de calé-concerto, como
as que brilham actualmente nos
espectaculos do «Folies-_?ergère»,
de Paris?

Simplesmente as seguintes quan-
tias, appetitosas fora os extraor-
dinarios de que se não dispensam
esses corpos sideraes, qualquer
que seja a sua grandeza scenica.
A senhorita WillyPantzer, ganha
15,000 francos por mez (9 contos de
réis); a senhorita Morris Cronin,
disfrueta egual ordenado; Miss
Alice Eis, ganha 12.000 francos
por mez, (7:200^000), etc.

*
*

O chimico M. Grenauillet, asse-
gura ter descoberto que a queda
dos"cabellos, é devida na maior
parte dos casos, a um exesso de
acidez do couro cabelludo, acidez
que facilmente se verifica, appli-
cando um pedaço de papel de
Tournesol sobre o couro cabel-

FOLHETI BVI
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perfeitamente, mas não se im-j cinco ou trinta mil homens entre
portou; conhecia as disposições Rieti e Terni; mandar doze mil
dá rainha a seu respeito, e era | homens pela via Emilia paraisso coisa que lhe dava muito j combaterem a esquerda cios fran-
pouco cuidado. Portanto, conti-'
nuou com o maior socego.

—Vossa excellencia, estenden-
do a sua linha, espera, graças á
sua grande superioridade nume-
rica, tornear as extremidades dá
linha franceza, envolvcl-a, impei-
lir as divisões umas sobre as ou-
trás,

Iudo luimedecido com agua sim-
pies, ficando então o papel, eôr
dc rosa.

Nesses casos, o emprego clc
qualquer preparação ácida, ag-
gravaria o mal.

O tratamento devera consistir,
apenas em uma simples lavagem
semanal, e a applicação de qual-
quer produeto, que, como oPctro-
vol, netitralisc a referida acidez.

M. Grenauillet declara •infalível
esse tratamento, e acerca delle fez
uma demonstração à faculdade
de Medicina dc Paris.

Na ¦ exposição clc pathologia,effectuada em Paris, na Escola
de Medicina, M. Paul Cozette.pre-
sidente da Sociedade Veterenária
d'Oise, apresentou os seguintes
curiosos phenomenos : uma cabra
com duas cabeças e seis patas, c
um porco de raça commum, tendo
na pá.rte superior do focinho, um
esporão semelhante ao dos rhino-
cerorites,

¦ 
* *

A policia franceza adoptou um
material apropriado à captura dos
malfeitores perigosos, sendo reali-
sadas varias experiências, peranteuma commissáo presidida por M.
Lepine.

Entre os accessorios de pro-tecção para os agentes, figuram
uns escudos portáteis, em chapa
de aço, que não são perfurados
pela bala dos revól vers.

No caso que os bandidos se en-
trincheirassem nalgum local dis-
postos para grande resistência,
seriam empregados uns escudos,
em aço chromado, facilmente des-
locaveis sobre duas rodas, e per-mittindo a approximação dos
agentes de policia, sem risco de
suas vidas.

Finalmente, para tornar efficaz
o assalto desses refúgios de cri-
minosos, serão empregadas umas
pequenas bombas que espalham
no local onde forem projectadas
por uma arma de mão especial,
um gaz asphyxiantc, ao qual nin-
guem poderá resistir mais de dois
minutos. O alcance máximo dessas
bombas, é de 300 metros, distan-
cia mais que sufficicnte para oscasos em que ellas podem ser ne-cessarias.

A America do Norte é a pátriadas cousas formidáveis, e o leitor,
de hábitos simples, que em mate-
ria de hospedagem nunca se im-
portou que existam outras insti-
tuições além da Pensão Nogueira
e do Hotel Familiar Globo, jui-
garà interessantes algumas infor-
mações sobre o «Waldorf-Asto-
ria», o hotel colosso cuja construc-
ção importou em oito milhões de
dollars (24.000:000i>000)'O edilicio tem 17andares e com-
prehende 1.500 acommodações,
em grande parte com vários com-
partimentos, cujo aluguel vae até
500 dollas por dia (LõOOiOO^OOO.

Nas suas formidáveis caves,
constituindo dois andares subter-
ranços, ventilados e illuminados
maravilhosamente por electrici-
dade, armazéns diversos, as cozi-
nhas, acham-se installados os ar-
mazens diversos, as cozinhas,
padarias, pastelarias, deposito
de tabaco, adegas rouparia, de-
posito de bagagens, refeitório
do pessoal de serviço, machinas
para iHuminaçao, aquecimento,

fabricação de gelo, lavanderia,
etc.

Na rouparia, empregam-se 95
mulheres, a dobrar guardanapos*
pois um simples copo dc agua
que se serve a qualquer hospe-,
dc, é acompanhado dc um guar-danapo que não tornará a ser-'
vir.

Pela engommadaria, transitam
diariamente cerca dc 60.000 pe-"
ças de roupa, que tantas se tor-',
nam necessárias a 3.000 pessoas
que residem ordinariamente no
Hotel, comprchcndcndo hospe-
des e empregados.

D'cstcs, sete oecupam-sc ex-*,
clusivamento em abrir ostras,1
seis cm preparar café, h-üm alam*
bique com um metro de altura.

A lavagem da louça, embora1
leita pelo vapor emprega 165
pessoas.

Na cave trabalham 28 emprev
gados.

Os machinismos diversos sáo
encargo dc 115 engenheiros,elec-j
tricistas e mechanicos, de varias'
especialidades.

As machinas motoras têm a
força de 3,000 cavallos, e nas car-;!
voeiras ha sempre uma reserva'
dc 20.000 toneladas de carvão de'
pedra, para oceorrer a qualquoriescassez de combustível, prove-1-niente de greves. As machinas"
frigoríficas produzem diariamen-'!
te 50 toneladas de gelo.

Os restos de comida são vendi-:
dos a um arrematante, pela quan-tia de 5.000 dollars por anno1
(15.000:000 réis).

Annualmente, são adquirido»
em Londres 200.000 sabonetes'
para serventia dos hospedes.

O serviço de niesa, em prata,1importou em 250.000 dollars !
(750:000:000 réis) e extraviam-se,
peças desse serviço, correspon-J
dendo a um prejuízo annual ae
cerca de 10:000 dollars (30.000:000;réis).

Para o Hotel Waldorf-AstoriaV
são abatidos diariamente 25 bois,,
que permanecem seis semanas'
cm estabulos especiaes de Chica-
go, para engordarem convenien*-*'
temente.

O pessoal do hotel, compõe-sè
de 1.636 empregados de ambos osr
sexos, com as quaes são dispen-*í
didos mensalmente 65.000 dollars1
(195.000:000 réis).

As receitas diárias aítingeni)
por vezes 20.000 dollars (60.000:000'réis) donde resulta quê M. Boldly
actual proprietário do hotel Wal-
dort-Astoria, e que ainda ha pou*'
cos annos era um simples chefe
de cosinha, se tornou um dos ho-
mens mais ricos e considerados
no commercio de New York, •'

:!« ¦ 
"

M. Deslandres, astrônomo do
Observatório de Meudon, declara
ter feito uma descoberta que nao
parece muito plausível a outros
sábios. O sol, ao contrario do quesuecede com o globo terrestre, é
alongado no sentido dos pólos,
Talvez...

LAMBARY
MINERAL^

D
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todos, sem escapar um só que
leve á França noticias do des-
troço, tão verdade como ser eu
o barão Carlos Mack.

Tem algum plano mais vanta-
joso a propor?—Se eu losse consultado,
pondeu o cardea"

I nos podesse prestar o auxilio que j coatenUil-o.
Ias circumstancias exigissem, As-j —Oue estásim, o exercito napolitano com- general, exclamou elle, eu por _  -...._¦- - --... yi_iiL-i-.il, twci.uuuu ene, eu porposto de recrutas inexperientes m;m acho 0 seu pliU*0 excellente;
poderá combater reunido em
grande numero, o que lhe daria

I confiança cm si mesmo. Aqui esta
res-,0 plano'que eu havia de propor;
pro- ! mas sou apenas um pobre cccle-

perante o
do gene-

ral Mack.
E dizendo isto, o cardeal, que

se approximara da mesa para in-
dicar no mappa os movimentos

havia de
por um plano, mais vantajoso' siastico, e curvo-me
não sei, mas differentc com cer- genio e a experiência
teza.

—Então o que teria proposto?—Teria proposto dividir o ex-
ercito napolitano em tres corpos
unicamente; concentrar viníe e que exccutaria; deu um passo áj os teus escudos.

e estes senhores lambem, tanto
que o appro varam como viu.
Approvo eguaimente e sem a
mais pequena restricção. Ora
pois, temos o exercito; bem. Te-
mos o general em chefe; admira-
velmente. Só nos falta o dinheiro.
Vamos, Corradino, continuou ei-
rei dirigindo-se ao ministro, da
fazenda. Ariola mostrou-nos os
seus soldados; mostra-nos asrora

—Ohl meu senhor, respondeu
o ministro interpellado assim á
queima-roupa por el-rei; Vossa
Magestade bem sabe que as des-
pezas feitas ultimamente para
armar e equipar o exercito, des-
pejaram completamente os cofres
do Estado.

—.Má noticia, Corradino, mano-
ticia. Sempre ouvi dizer que o
dinheiro era o nervo da guerra..
Ouve, minha senhora? náo ha
dinheiro!

A/eu senhor, respondeu a
rainha, nao lhe ha de faltar o di-
nheiro, do mesmo modo que lhe
não faltaram nem o exercito nem
o gencrel em chele; e, emquanto
não vem outra cousa melhor, po-
demos pôr á disposição de Vossa
Magestade um milhão de libras
esterlinas.

Rom ! disse el-rei, e quem é
o aíchimista, que possue afortu-
nada iaculdade cie fazer oiro
dessa maneira ?

Vou terá honra de lh'o apre-
sentar, meu-senhor, disse a rainha,
dirigindo-se á porta por onde jádera entrada ao general Mack.

Depois, (aliando com uma pes-
soa que estava ainda invisível,
continuou: j

«Vossa graça quer-se dar ao I
incommodo de vir confirmar ai
el-rei o que acabo de ter a honra1
de lhe dizer, que não lhe ha dei
Iallar dinheiro para combater os
jacobinos ?

Todas as vistas se viraram
para a porta. Nelson, appareceu
radiante no humbral, cmquanto
por trás delle, qual sombra dos
Elysios, esvaia o ligeiro vulto de
Emma Lyonna, que acabava de
comprar com um primeiro" beijo
a dedicação de Nelson e os subsi-
dios da Inglaterra.

XXIV
A ilha dc Malta

Era segnificativa em tal mo-
mento a apparição de Nelson; era
o genio mau da França persona-
lizado que se vinha assentar no
conselho de estado dè Nápoles
a escorar com a omnipotencia
do seu oiro as traições e as per-
íidias de Carolina.

Todos conheciam Nelson, á
exceção do general Mack, o qual,
como já dissemos, chegara nessa
noite; a rainha dirigiu-se a elle,
e, pegando-lhe na mão e levan-
do o tuturo vencedor de Civita-
Castellana ao vencedor de Abou-
kir, disse:

«Apresento ao heroe do mar
o heroe dá terra.»

Nelson não pareceu ficar mui-
to desvanecido com esse compri-
mento; mas estava nessa ocea-
sião de tão bom humor, que não
se importou com tal parallelo,
apesar de ser favorável só ao seu
rival; comprimentou cortezmente
Mack, e, voltando-se para el-rei:

yl/eu-senhor, disse elle, folgo
muito em poder dar aos seus
ministros aviso de que tenho
plenos poderes do meu governo
para tratar com Vossa Magest.a-
de, cm nome da Inglaterra, todo
e qualquer negocio relativo ás
hostilidades com a França.

El-rei sentiu que estava preso
por todos os lados; Carolina apro-
veitara-sc do seu somno para o
enleai*, como os Liiliputianos a
Gulliver; não tinha remédio se-
não lazer da necessidade virtu-
de; tentou apenas aflerrar-se á
ultima objecção que se lhe depa-
rara ao esperito.

Vossa graça, disse elle, sabe
de oue se trato O ¦•o-*,.o ministro

PHOTOGRAPHIA
C. /liberto & filhos
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Retratos em todos os processos.

Reproducções de retratos antigos al'6
tamanho natural

ESPECIALIDADE
Relralos em esmalte vitrilicados a

fogo para medalhas.
broches, alfinetes de gravata,

pulseiras, etc, etc.
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da fazenda, como estamos aqui
entre amigos, e entre amigos não
ha segredos, confessou-nos fran-
camente que estavam exhanstos
os cofres; e eu então objetava
que, não havendo dinheiro, não
ha guerra possível.E Vossa i/agestade dava,
como sempre, uma prova de pro-funda sensatez, respondeu Nel-
son; mas felizmente, aqui tenho
plenos poderes do M. Pitt, queme habilitam a remediar essa pe*nuria.

E Nelson collocou em cima da
mesa um papel em que se lia o
seguinte;

«Assim que chegar a Nápoles,
está lord Nelson, barão do Nilo,
autorizado a entender-se com
sir VVilliam Hamilton, nosso em-
baixador na corte das Duas Si-
cilias, para ajudarem o nosso au*
gusto aluado, el-rei de Nápoles,
em todasàsdifficuldadés que possa
originar uma guerra contra a
republica franceza.

«Londres. 7 de setembro de
1798.-W. PITT.»

Acton traduziu a el-rei o con-
ciso bilhete do celebre ministro,
e Fernando chamou logo para
junto de si ocardcal, como um
reforço contra esse novo aluado
da rainha que acabava de entrar
em scena.

E dizia a rainha, tornou Fer-
nando que vossa senhoria pôde
pôr á nossa disposição.. ,

Um milhão de libras ester-
Unas, respondeu Nelson.

El-rei voltou-se para Ruffo
como que para lhe períruntar quan^
to era um milhão de libras estei li-
nas.

Ruffo adivinhou á pergunta e
respondeu:

(Continua;.
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A maior e mais verdadeira liquidação que actualmente se faz ne^ta capital.

Convidamos os nossos freguezes a virem examinar e julgar da veracidade
do que affirinamos.

Extraordinária venda com grandes reduecões em todas as mercadorias.
Todos os nossos artigos são de primeira qualidade, tendo para esta liquidação

todos os preços soíírido enormes abatimentos, o que poderá ser verificado,
fazendo o publico unitT visita ao nosso estabelecimento.

.,-*&*

$400

1(000

Ligas americanas iTigcr»,
par

Ligas francezas, typo espe-
ciai, pur

Cabules para calça e palelot,
a l$800e

Porta gravata «Biddeloo. a..
Gravatas modelo York. pa-

drões modernos, 
Gravatas modelo York, pura

seda, 
Oravata regatas, pura seda a

D rejentes, pura seda a
Camisas beije, peito fantasia
uma •

Camisas de percai inglez,
com punhos, uma

Chapéos de palha, francezes.a
Chapéos de palha inglezes, a
Ccroulas de cretone francez,

3 por  6$800
Ceroulas de zcphir, arligo

bom, 3 por  6S800
Ceroulas de zepliir, artigo li-

no, 3 por  9«J0OO

1$000

$800

28000
1$200
1*500

33800

58500
5J500
6$500

Pyjamas de zcphir, a come-
çar de  4$800

Costumes para creanças de
3 a 8 annos,  58500

Avental para creanças, artigo
novidade  2$800

Colchas para solteiro, artigo
superior,  58600

Colchas para casal, qualida-
defina,  -98000

Lenços de seda, para bolso,
3 por  1*500

Lenços imitação de linho, 1-2
dúzia .« 1WO0

Ternos de legitimo brim tus-
sor, paletot ou jaquelfio . 35$000

Meias cruas, artigo snperior,
3 pares  2$500

Meias pretas, artigo fino, 3 pa-
res *.  28500

Meias francezas, cores fanla-
sia. 2 pares  38000

Meias francezas, artigo supe-
rior, 3 pares  31500

Suspensorios Quyot, par  1$800
Escovas para barba,  8400

Escovas para unhas, a.... ••
Chapéos de palha, para crean-

ças, a 
Chapéos dc palha, para crean-

ças, a 
Collarinhos de puro linho, 3
por

Paletots de reps, para verão, a
Colletes fantasia, a 6$, 5$ e ..
Toalhas felpudas, para rosto,

3 por
Toalhas felpudas, para banho
uma .*.

Esticadores para calças, um..
Lenços inglezes, de pura seda,

3 por •¦
Meias fantasia, para senhoras,

3 pares
Camisas de meia crua, artigo

superior, 3 por
Guarnições com 3 pentes, para

barba e cabello.

Guardanapos para chã, 1*2 du-
zia

$500

5$500

7$000

28000
38200
48000

2*800

38500
38800

38500

68000

6$000

1$00Q

1800O

essa rua nao tem policiamento e que
o guarda noclurno, que é pago pelos
moradores para garantir-lhes as pro-
priedades nflo viu a pratica desses de-
liçtos. . 

'¦"¦¦'- 
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Ora, como isto nüo atteste o policia*
mento na rua" dr* Garnier, pedimos
chamar a attencçfio do comman-
dante da guarda nòcturna do 18- dis-
tricto e especialmente, do delega-
do policial*

Confiamos que o dr* Galba Macha-
do dará as necessárias providencias.

8. B-RAlVCISCO XAVI12W
Pedem-nos chamar a attençao do
sr. agente da Prefeitura para os ca-
ninos que, livremente, passeiam na
rua Jockey-Club, porque nesta quadra
de calor, isto é um perigo, principal-
mente para as crianças, que, descui-
dadas passeiam.

Esperamos que as providencias n.lo
se façam tardar.

BANGÜ'-Cincraa Bang-ii.
— Hoje serão exhibido neste cinema in-
teressante films dos melhores fabrican-
tes.

E' bem possivel que os seus frequen-
tadores devirtam-sc a valer.

Caslno Baiitt-ú — Terá logar
tiojo no espaçoso salão desta querida so-
ciedade uma «soirée» dansante. Abrilhan-
tara a «soirce» o r teroo musical sob a
direcção do sr. João Moraes.

Anniversario—Fez annos ante-
luntem o menino José Dias, filho do sr.Jo-
sé João de Souza Dias e d. Mariana dc
Araujo Dias. O menino quo tambem é
sobrinho do nosso agente e correspon-
dente local, foi muito felicitado.

Foot-Ball—Terá logar hoje no
campo do Brazil A. C os match entre o
Esperança F. C. Nos i- teams será
juiz o sr. Antônio Carregai; no 2- João
Hellowell e no 3. Moysés Moreira.

Memprandum
Benjamin Mag-aUiães, advo-

gado criminal, escriptorio rua S. Pedro n, 200,
sobrado. Tulophono n. 75(1. Residência, rua
Engenho Novo n. 25, Sampaio.

DR. MONCORVO —Moléstias das croanças,
da ptillò o sypliilis. Consultório : Rua de
S. Pedro n. 51, 1' andar. - Consultas as 3
lioras.

DR. CELESTINO VICENTE.-Mcdico opo-
rador, ospocialista das vias urinai-las, reside
tt rua Mariz o Barros 107; consultas das li as
¦1 lioras, na rua Urtife-uaya.na 3/.

DR. SOUZA LEITE — pola Universidade
do Paris, ox-òliéfe da clinica dos professoras
Charcot, Mario, Magnau. Nervopatliias—Tra-
vossa Ouvidor, 11 —das 2 As t da tardo.

FABRICA DE

Advogados
DR. ARTHUR LUIZ VIANNA—Rua Pri-

moiro do Março n.88.

DR. CAVALCANTI RAMALHO o CARLOS
LASSANCE - Advogados — Causas ciyois,
commeròlaos, orplianòlogicas, executivas,
sutirogaçéos, habilitações perante os tribu-
nios paru percepção do pansõos etc. etc.
-Escriptorio rua d'Assomblóa, 15-1." andar.
Telephone, 42'Jã (central).

ESCRIPTORIO DE ADVOCACIA DOS
DRS. II. BAPTISTA DE LEAOaLUDOERO
FEITAL—Encarregam-so da causas eiveis,
crimes, comniorciaos o orplianòlogicas—Rua
7 do Setembro, 75 (sobrado)—Tolephono 4175
(Contrai).

DR. NICANOR NASCIMENTO—Rua Nova
do Ouvidor, 11. Telophonu 5.(127. Central

Saques &

MOVEIS A VAPí
DIO

Moreira 01©snisira

CASA ESTRELA
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Mobiliai- uma casa com conforto, elegância o solidez á o posadollo do quom, som pos.

auir meios do fortuna, o quor realisar. . . _
Mas o commoreio, fonte poro-nu* «lo onde jorram vivifloanto* lionoGo.os, nao estai,,,

a sua carreira; o, no interesso do perlüstrai- a sua magnânima aooopoOo mio pôde, «nu
os braços o olhar in.lillbronto para ém multidão BOqutosa do sous bet-olio-os, por isso, ¦»

tildando o complicado problema do alimentar o resolver as louvavow «piracõe» d«o «llu-
vito do gonto com aspirações, iiiei.i.ibo-lho tarofa do prodígios do iniciativa. Po s bom, ,,
Ü$m, quo Moreira Mesquita, prosando as tradiçOes da classo quo tem » hon» do porto,,-
ir mto esqueceu «n tangente oon.n.ercial, ere.mdo om suas y«^S>^^SSÜ\'

nentomoato modernos, quo symbolisam o Sói que a todos aquece, som istincoão levantamlo
os bellos ideaes daqueUos que sonhavam com o conforto V^^^S^^L

Portanto, am» visita a Fabrica e Armasens do MORMRA MESQUITA, onde
so acham om exposição pormaiionto, dosdo os mais luxuosos aos mais modos os morai,
i,i.p6o-so como La voriücação do quo vem do expor. Em seguida di couta dos do.s sys*
tomas do suas vondas :

Indicador d'«?i Época»

Médicos

jTgencia d'*Jt €pocà», rua €ngenho J/ovo n. 15,
estação do Sampaio, para onda deve ser dirigida
Ioda a correspondência relativa aos subúrbio*?-

caoe aos commtssarios de hygiene
o dever de manter a maior liscalisa-
çao sobre os vendedores de peixe,
que é offerecido, sem o menor escru-
pulo.já deteriorado e apenas illusoria-
mente conservado no gelo.

Do consumo dessa mercadoria es-
tragada resultam graves damnos para
a população, como sejam: as eólicas
e as moléstias intestipaes., .

Ora, a população suburbana, já tao
llageltada. ve-se assim na imminen-
cia de ser envenenada por indivíduos
sem escrupulos.que só visam o lucro
sórdido.

Convém, portanto, que haja da par-
te dos commissarios de hygiene se-
vera liscalisaçao, já que os guardas
municipaes mio voem esse abuso, que
toca as raias de um crime.

O peixe que 6 vendido nesses ces-
tos immundos é que conservado em
gelo apparenta ser Iresco, prejudica a
saude. publica e como tal deve ser
condemnado pelos commissarios de
hygiene. _

MADUREIRA - Correspon-
dendo ao gentílissimo convite dos ar-
tistas Celso de Oliveira e Prelado, as-
sislimos, na noite de 28, ao especta-
cnlo que os mesmos realisaram no
Cinema Theatro Recreio, nesta esta-
cito. dedicado aos Democráticos da
capital, de Dr. Frontin, do Encantado
e de Madureira.

O espectaculo que foi variado, mui-
to agraciou á enorme concorrência
que enchia o theatro.

O Club dos Democráticos da capital
lez-se representar pelos srs. César
Maia e Joilo Baptista da Silva.

Ao terminar o espectaculo, o Club
dos Democráticos de Madureira offe-
receu uma taça de champagne aos
seus co-irmaos, faltando nessa ocea-
siao o sr. Honorio Rabelto, agrade-
cendo o comparecimento das socieda-
des, o sr. Arthur Bittencourt em no-
me dos Democráticos de Dr. Frontin.
César. Maia pelos Democráticos da
capital e o sr. A, Guimarães a A Época,
ao que respondeu o nosso compa-
nheir.o*

Foi uma bella festa.
Aos distinetos artistas Oliveira e

Frelado os nossos agradecimentos.
Hoje, ás 2 horas, para tratar de

assumptos carnavalescos, reune-se o
Club dos Democráticos de Madureira.

CASCADURA — Moradores da
rua do Campinho nos mandaram pe-
dir reclamássemos contra a morosi-
dade com que està sendo feito o cal-
çainento, pois muito prejudicados es-
tfto sendo.

Ahi fica altendida a reclamaç.To.afim
de que os encarregados desse servi-
co o concluam'o mais breve possivel.A travessa Cardoso Quinlilo está
em um estado miserando, tornando-
5e preciso que a turma de conserva-

çao das ruas alli va fazer o que ha
muito ja devia ter leito : limpeza ra-
dical.

—Da rua da Serra nos pedem re-
clamar para que o sr. engenheiro do
districtò mande concertal-a, extin-
guindo uns buracos que ahi sc notam.

DR. FRO^íXIlX—Da rua Men-
des, nesta estaçílo, nos pedem recla-
mar daDirectoria de Obras Publicas a
regularisaçilo da agua, pois os seus
moradores nao podem vir buscal-a dis-
tante.

Estas ultimas noites os quintaes
da rua Vital têm sido visitados pelos
amigos do alheio, razilo por que nos
pedem reclamar da policia do 20- dis-
tricto um passeio â noite por alli.

E' tao fácil satisfazer esse desejo,
que esperamos vel-o attendido pelo
delegado respectivo.

Pifei) ADIS — Contorme noticia-
mos, reatisa-se hoje' o encerramento
das festas em louvor d N. S. da Pie-
dade, que se venera nesta estação, ha-
vendo ás. 4 horas da tarde.solemne
procissão, ladainha, sermão pelo dis-
tlncto conego dr. Gonçalves de Ke-
zende, vigário da freguezia do Enge-
nho Novo e, festejos evternos.

O Grupo Carnavalesco He-
róeis dc Piedade dá hoje uma re-
uni.lo muito intima em seus salões.

Na rua Belmira, dizem-nos, tem
faltado agua e como nesta quadra is-
so seja doloroso, pedem-nos reclamar
da respectiva repartição promptas pro-
videncias.

—Dizem-nos da rua da Capella que
alli hacarencia de policiamento e pe-
dem urgentes providencias para que
sejam evitadas as visitas constantes
dos amigos do alheio,

—A rua Duarte Teixeira, nesta zona,
está carecendo de melhoramentos que
a Preieitura nflo deve demorar.

—Moradores da rua Gomes Serpa
solicitam providencias do commis-
sario de hygiene para que seja feita a
limpeza nas sargetas que tresandain
um felicio insupportavel.

EISCANTADO. - O estimado
grêmio carnavalesco Estrella da Pie-
dade, que tem a sua sede á rua Para-
ná n. CJ4, nesta zona, realisa hoje o seu
primeiro ensaio para as pugnas carna-
valescas.

Os alegres rapazes estflo dispostos
a ürovar que tristezas nflo pagam di-
vidas e que tolo e quem nflo sc diver-
te.

A sua directoria,que é composta dos
seguintes senhores- Früctüosò dos
Santos, presidente; Ormindo Lopes,
vice-presidente! Epinlianio Amaral,
1- secretario; Luiz da Cosia, 2' secre-
tario; Apollonio dos Santos, thesou-
reiro; Jacintho de Souza, procurador;
José Luiz, 1- riscai; Euclydes Maia. 2-
liscal; Cyriaco Cardoso Cavaco, zela-
dor; Domingos Teixeira, mestre ge-

ral; Leandro José Pereira, director de
harmonia; e Eurico Duarte Nascentes,
thesoureiro honorário, trabalha acti-
vãmente para no próximo carnaval la-
zer suecesso.

Muito bem.
Sao esses os nossos votos.—Para o ajuntamento de indivíduos

desqccupados que fazem ponto á por-
ta do botequim da rua Goyaz, junto
á Cancella da Estrada, reclamam a
intervenção da policia do 20- dis-
tricto.

EJXGEJNIIO DE DEN.
TRO.—A sociedade Pepinos Car-
navalescos realisa hoje uma bella reu-
niflo intima.

—Hoje será bastante lelicitado por
completar mais um anniversario fria-
talicio o sr. Diogenes Guimarítes.an-
tigo morador nesta localidade.

Nossos parabéns.—A rua Manoel Victorino.da Cancel
Ia do Padilha á rua Engenho de Den-
tro, está estragada e como o restanfe
dessa rua é calçada, pergunta-nos um
morador daquelle trecho, porque a
Prefeitura não determina logo o seu
calçamento, prestando assim um ser-
viço ao publico.

Por que nflo attende de vez aos pe-
dldos que lhe tôm sido endereçado ?

Necessariamente a Prefeitura pouca
importância liga e d'ahi esse desleixo
que, entretanto, nflo deve continuar.

—Reclamam da rua Coronel Borja
Reis contra o péssimo estado em que
ella se acha, pedindo-nos chamar a
attençflo das autoridades competen
tes. „

—Moradores da rua Dois de Feve-
reiro, nesta localidade, nos pedem
reclamar do engenheiro do Dis-
tricto sobre o estado de desleixo em
que ella se encontra, achando que já
c tempo de por ella fazer alguma
coisa.

RIACHUELO - Effectuou-se
hsnlem, á rua 24 de Maio n. 100, o
enlace matrimonial da geníflissima
senhorita Maria Francisca de Araujo
Góes, filha do dr. Antônio Olavo de
Araujo Góes, com o sr. Arthur Costa.

Serviram de paranymphos o dr.fosé
Agusto de Souza Menezes, o tenente
Olavo de Araujo Góes, o senador Luiz
Vianna, o capitão José Caetano da
Silva, o dr.' Antônio Olavo Calmon
de Araujo Góes, pae da noiva, o ma-
jorjoaa da. Cunha Araujo Góes e as
exmas. sras. dd. Julia Cox e Julia
Bahia Leite de Oliva.

Felicidades desejamos aos nubentes.
—Moradores da rua Dr. Bandeira de

Gouvfia reclamam contra o desleixo,-
por parte da Prefeitura, pedindo que
se melhore o seu estado.

A rua Alice, nesta, zona, está pre-
cisando dos cuidados da turma de con-
servaçflo das mas e por ser pequena,
lacit se torno a exeeuçflo dos mclho-
ramentos reclamados.

Da rua Silva Rego. nesta estação,
reclamam sobre a falta çPagua e aco-
lhendo a queixa esperamos" ver, com
urgência, sanado esse grande incon-
veniente,

ROCHA - Ao dr. JGalbn' Ma-
chado vamos scientificar-llie de um
facto, que precisa nflo se repetir.

Um antigo morador dama dr. Gar-
nier. nesta estação nos communicou
que na quinta feira, durante a noite,
6 casas dessa rua foram assaltadas
pelos ladrões que roubaram diversas
gallinhas e roupas, nos dizendo que

DR. R. CHAPOT PPKVOST-Medico e oi*
rurgião laureado pela Faculdade de Modici-
na do Rio do Janeiro—Oporaçõos era geral
o especialmente dos orgãVos genilo-urinarios
do ambos os sexos. Cons. Quitanda 15—das
8 as l—Teleph. 5,351. Resid.Rcal Grandeza
8' Botafogo.

DR. WERNECK MACHADO.-«Moléstia
da pelle o sypliilis»—Rua Primeiro do Mar*
ço n. 10—So attende aos doentes dessa es-
pecialidado.

DR. DANIEL DE ALMEIDA.-Partos, mo-
lestias do senhoras e operações. Cura radical
das hérnias. Rua da Alfândega n. 79 e Fa-
rani n. 7.

DR. CAETANO DA SILVA-Tratamento
especial da tuberculose pulmonar—Cônsul-
torio Rua Uruguayana n. 35. Das 3 As 4 da
tarde, as terças, quintas e sabbados —Resi-
dencia: rua 24 de maio n. 152— Estação do
Riachuelo.

CASA BANCARIA CINELLI — Saques,
cambio e agencia geral do passagens de to-
das as companhias. Rua. 1* de Março n. 53
n rua Visconde do Inhaúma d. 53, Rio de
Janeiro.

Companhias
COMPANI.IA DE LOTERIAS NACIO*

NAES DO BRAZIL-Extracçõei publicas sob
a íiscaiisnçao do governo foileral, ás 2 I*ü o
nos lahliadns ás 3 horas da tarde, á rua
Visconde de Ituborahy n. 45.

Hotels

A prestações
As vondas n prestações do Moroira Mes-

quita sâo Slli getieris. Nao exigem fiodor,
a grande diffiouldaiU* do momento, fazendo a
ontrega immodiata mediante contrato, com
bases proviamento conibinadsB. Os seus mo-
veis, de fabricação nacional do madeira do
loi escolhida, náo temem compotencia, quer
em elegância, quor cm solidez.

PETROPOLIS - ORANDE HOTEL BRA-
GANÇA. O mais antigo o acreditado. Ave-
nida 15 do Novembro n. 021. Proprietária,
mme. Castro.

ROTISSERIE ANTARCTICA
Aberta até 1 hora da noito.Cosinha do 1* or-

dem, Avenida Rio Branco, 131.

Cinematographos
e diversões

EMPRESA PASCHOAL SEGRETO-Escn-
ptorio central, rua Luiz Qama n. II Kio
do laneiro.

Papelarias e typographias

PAPELARIA E TYPOORAPIIIA-Hoitor
Ribeiro & C. Caixa do Correio, 357; End.
Telog.-Ricotlo. Ruas da Quitanda, 90 o 92
e Rosário, 87.
Constructores

EMPREITEIRO e odlcina de carpinteiio o
marcenoiro — Barnabé Moroira Lopos — Rua
Luiz Gama, 33. Tolophone. 389

Moléstias iniestinaes
Cl*Rk BAPIDA COM O

ELIXIR I.1ARUPA'-MIRY
Assembléa, 33

ELIXIR DE NOGUEIRA

HÍ ÈLÍXM HHim JwmA-A.iIíx, KMÍÍ

WÈ Caroba^uaiaco mn

pSjla dcpurdlivodr. Sonegue ffljÊ.

mim pis sifiã a swsims

Em Clubs
A tradicional honestidade imprimida nas

transações do Moreira Mesquita, animam-
n'o e habilitam-n'o a apresentar os sous sota
Clubs de moveis. Faz ontroga immediata dos
movois aos srs. Prestamistss sem exigir Bador,
tal como oporá em vendas a prestações
Os sra. Pi-ostamistas tom direito a quatro con-
veiws, o quo lhos assegura optima garantia da
probobilidado do romirom-se oom certa bro.
vidode.

Com estes systemíis de vendas, tao accessiveisa todas as boi
ças, nao mobiliar.1 com conforto o seu lar, só quem se divorciar
deste primordial elemento de vida, hygiene e felicidade.

MisHero a fabrica Moreira e werio a realidade
PROSPECTOS GRÁTIS

informações e detalhes com

Rua Vasco da Qama, 173 -(antiga da Conceição)
Telephone 1936 — Endereço telegraphico «Mesquita*

RIO DE JANEIRO =====

E. f. Oesfe de fllinas
Um trecho abandonado que o

governo aproveita
-€*&%*-

A Estrada de Ferro Oeste de
Minas, no seu ramal que deixa
Barra Mansa, ou melhor Angra
dos Reis, com destino aos sertões
de Goyaz, vae ter parte do seu
trecho modificado, para felicidade
de toda a vastíssima e uberrima
região que atravessa. Si dizemos
—trecho modificado —em logíir
de —traçado, é porque, segundo
resolução ultima do ministro da
Viação, ficou assentado o apro-
veitamento do antigo traçado
desta estrada, entre a estação da
Divisa, nos limites do Estado de
Minas e do Rio de Janeiro, e a
de Livramento, na Estrada de
Ferro Sapucahy. Ha cerca de 12
annos o governo abandonara este
trecho j£i continuado, na distan-
cia de 60 kilometros approxima-
damente, para desviar o traçado
antigo e buscar a cidade de Car-
ranças, passando pela estação de
Bom Jardim, na Estrada de Ferro
Sapucahy. Este plano, que feliz-
mente foi declarado infelicíssimo,
nao só pelas onerosas condições
econômicas, como tambem pela
inferioridade dos terrenos que a
estrada i«i atravessar, 'acaba de
ser posto ánuirgem pelo governo,
afim de se aproveitar o antigo
leito, que apenas carece do as-
sentamento dos trilhos e ligeiros
reparos, e que é o trecho a que
fizemos referencia.

Nem era de esperar outra solu-
ção mais racional que a dada a
esta tílo debatida questão, para
cujo desfecho' o governo encon-
trava a combatei o, o interesse
impatriotico do regionalismo ego-
ista e apoucado, despido de ideaes
mais nobres e alevantadas-

Para que se possa aquilatar do
desastroso plano, que felizmente e
em tempo o governo deixou &
margem, embora os serviços te-
nham sido jà' atac.idos, basta con-
siderar que do logar denominado
Garganta do Paraíso, entre as
estações de Livramento e Falcão,
a Bom jardim, tinham de ser con-
struidos nada menos de tres tu-
neis e consideráveis obras de en-
genharia, cujo trabalho onerosis-
simo iria pesar nos orçamentos,
si o governo nao se retractâssè
em tempo destç descatobro que
se começou a executar. Construir
um novo trecho, em condições
como as que acabamos de citar,
onde em menos de 25 kilometros

; o governo iria despender o dobro
do que empregou no trecho an-
tigo em distancia maior, abando-
nándo o leito ja preparado, ape-
nas para attender a esta ouâquel-
Ia injuneçao menos contess«Tvel,

será, nada mais nada menos, qt:?
um crime de lesa-nati-intí-*-**'.,
uma cíilamidade que tem muitas
vezes origem numa funesta vei-
leidade de um administrador, ao
serviço de uma política de ambi-
ções desmedidas, ou num capricho
inexplicável.

Com o aproveitamento da gr;in«
de extensão já construída, e que
importa numa considerável e.cn--,
nomia para os cofres do Estaco,
a grande região, onde^a industiiu
pastoril e o extraordinário com,-.
mercio de cereaes constitue,.!,*
sua principal riqueza, a Estracutj
de Ferro Oeste irá dar áqúej!;-)
zona um notável incremento, oi-
corajando a iniciativa pàrticuiaí
pela reducção nas tarifas e ra;;!-:
dez de transportes.

A estas condições de ècohbaiià]
para a lortuna publica devem s**|
juntar a optima situação íòpo-jf.!;
phica do município de Ayuriiüc«,*j
nas fraldas da Mantiqueira, e tjuçj
estaria privado de ver nos seus1,
domínios a importante rede fer-íj
roviaria, que é a Oeste de Min;..-,-.
si o governo despresasse, co/iiuj
pretendeu fazer, o grande tréc-toi
já construído. Cumpre iior;it*,
egualmente que são em numero,
considerável as obras de erige;'
nhària construídas neste trecho,'
taes como viaduetos, e alicerc 3
construídos nas falhas do grani: ¦•
sem mencionar os trabalhos ;t,
iniciados da ponte sobre o Rio]
Grande, trabalhos que seri..*i«
abandonados ad perpetuam, iil
não se verificasse esta modifica-j
ção.

Eis ahi, portanto, um dos pou-1
cos actos da actual administra-,
ção, a cuja racional solin.fo.
não hesitamos em emprestar oi
nosso applauso commedido.

~ A. B. Lima.

HOMOEOPATMÂ
*"3 Fundada em taes §2
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«O CASA MATRIZ jg
R. da Quitanda, 27
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IMPOMTADOME8

Betoneiras (misturadoras de concreto) de todas as capacidades; Elevado-

res de materiaes; Correntes para elevadores e ascén sores; Conduetores e

elevadores especiaes oara garrafas.

¦Kfcfíoja^tto^) cio® |^pi|3a-tè§ Jl-^I^^I-ocei^^o^ s

Motores a gazolina para todos os
usos, de longa duração, notavelmente
econômicos e simples, sobre terem
funecionamento seguríssimo.

LOCOMOTIVAS — Tara qualquer bitola e qualquer gênero de
serviço,. Auto-carros, representando um impulso poderoso para o automobi-
lismo nas vias lerreas. ííspcciacs locomotivas guindastes, de
grandes vantagens nos serviços de transbordo de materiaes. Armadura ideal para cimento armac
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/l Epoca, querendo correspon-
dera gentileza com que a tem dis-
i.inguido o publico desta capital,
elevando dia a dia as suas tira-

gens, de modo a equiparal-as ás
dos jornaes dc maior procura,re-
solvcu olferecer aos seus leito-
res, por oceasião da festa do Na-
tal, lembranças diversas.

Não sendo possível contemplar
iodos os que* nos animam c nos
encorajam com a. preterencia, a

que estamos-sinceramente capti-
vos, entendemos confiar á sorte a
distribuição dos prêmios. E' o que
vamos fazer, obedecendo ao se-
fjuinte processso :

Os leitores d'A Epoca que, até
23: de dezembro, trouxerem 30
cabeçalhos deste jornal á nossa
redacçao, receberão um bilhete
numerado, que entrará era sor-
leio no dia 24, véspera do Natal.

sivel, á edade dos concorrentes
aos prêmios que vimos olferecer,
resolvemos fazer tres series de
sorteios: o primeiro para adultos,
o segundo para meninas e o ter-
ceiro para meninos.

Esse sorteio terá logar num
dos theatros desta capital, na pre-
sciíça dos interessados.

No momento de trocar os ca-
beçalhos na administração, o lei-
tor dirá a qual dos prêmios desc-
ja concorrer.

cre Prêmios para adultos

1 • — Uma mobilia .(9 peças) de
PEROBA, para sala dc visitas, ad-
quirida na conhecida casa de ta-
¦pecadas e moveis dos SRS. HEN-
RIQUE BOITEUX & C. á rua da
Uruguayana n. 31.

2a — Ura serviço de toilctlc, de
PRATA, adquirido na antiga e
acreditada Casa Moniz, dos SRS.
A. Lima & C, á rua do Ouvidor
n. 71.
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27 e 28—Jògos de graça.
29 e 30—Diávolos francezes.

] 31 e 32 — Talheres especiaes

[para boneca, com descanso, ar-
golas e guardanapos, em caixa.

33 e 34— Ferros dc cngommar.

35 c 36 — Lavatorios Mignon

para boneca.
37 c 3S — Apparçllios de ferro

esmaltado
39 e -10—Caixa com brinquedos

de maeicá.

5," 6,° c 7-.° — Caixas de constru-
cção de madeira.

8,"()." e 10." — Caixas com gran-
des soldados de massa

1 Io- 12." e 13.° — Caixas combi-
chos e casas.

14 a 17 — Estradas de Perro cli-
versas.

18 a 20 — Caixas com peixes e
patos magnéticos.

21 c 22-jogos cie bagalella
com bolas dc vidro.

1* premiu para meninas

Os cabeçalhos á\4 Epoca de-
vem ser cortados de modo que se
veja a data, c poderão ser os 30
do mesmo dia ou de dias diffe-
rentes, exigindose apenas que te-
nliam sido publicados em novem-

3." — Um retrato emoldurado,''
busto, TAMANHO NATURAL,
ofíerecido pela conceituada PHO-
TOGRAPHIA ACADÊMICA.

4- - Um serviço de CRYSTAL,
padrão Luiz XV, com as 65 pe-
ças seguintes: 12 copos para agua.

i__£_a__aítl
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— Um serviço para "jantar,

com as 61 peças seguintes: 24
pratos rasos, 24 ditos lundos, 12
ditos para sobremesa, 1 terrina
para sopa, 2 cobertos, 1 fruteira,
1 salktdeira, 1 molheira, 1 raba-

[ neteira, t concha para sopa, 4 tra-
jjvessos rasos, 1 dito fundo. (Ad-
y.qüiridòs na Casa Moniz). .

6a — Uma cama dc .pferoba-parff
solteiro, offerecida pela conheci-
'da Colchoaria Engenho Novo, de.
M. Correia & C, estabelecidos á
rua 24 dc Maio n.631.

7* — Um serviço para café c
chá, com as 34 peças seguintes :

rum bule para chá, um bule para
,caíé, 12 chicaras para chá, 12 chi-
caras para café, 4 pratos para
biscoutos, uma mantegueira, ura
assucareiro, uma leiteira e uma
tijela para ovos. (Adquirido na
Casa Moniz).

8' — Outro serviço para jantar,
egual ao já relacionado e olíerc-
çido aos leitores d'/J Epoca pelos
srs. A. Lima & C.

9a— Serviço de loilet/e, clc lou-
ça,(Adquirido., também na Casa
Moniz).

, ,. , 23 e-24 —Pistolas para tiro ao
41 a 50—Brinquedos diversos.

alvo.
25 e 26 — Jogos dc corridas dc

cavallinhos.
27 c 28 — Automóveis cm corda.
29 e 30 - Pistolas «Eureka*-.
31 c 32 —Carroças com cavai-

los.

4 ? ?

Prêmios para meninos

Prêmios para meninas

50 prêmios, adquiridos na co
nhecida c acreditada CASA VA-
LERIO.

1* — Uma linda charretc com um
grande boneca, Jumeau vestida
de setim, e que cumprimenta, dá
beijos c move os olhos.

2* — Ura bello' e forte tricycle'
3* — Uma bem talhada mobilia

de sala para boneca.
4- — Uma grande caixa dc tra-

balhos c tapeçarias.
5a —Uma linda papeteric com-

pleta pnra menina.
6a e 7a-Grandes fogões cornos

respectivos pertences.
8o c 9°—Lindos apparelhos de

ouça.
10 — Um bello bébé, rosto dc

biscuit, em camisa.
11 a 20 — Lindas e variadas

bonecas, vestidas, com chapéo,
rosto de biscuit.

21 c 22—Camas para bonecas.
23 e 24—Pianos.
25 e 26 — Cofre de ferro com

segredo.

50 prêmios, todos adquiridos na
conhecida e acreditada CASA
VALERIO.

l;0 — Um grande cavallo de pél-

33 e 34—Lanternas mágica;
com vistas.

35 e 36-Jogos de vispora.

i
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5Í* prêmio para meninas

lo natural, de alto valor, especia-
lidade da Casa Valerio.

2." — Um linclo velocípede, dos
melhores, com rodas de borracha,
também especialidade da Casa
Valerio.
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37 e 38—Baldes com brinque-
dos para jardim.

39 c 40 —Carrapetas grandes
com musica.

41 e 42 — Revolvers espécimes
com cvlindros.
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í* prêmio paira meninos

bro ou dezembro. A troca pelos
bilhetes numerados far-se-á em

qualquer dia.
Como vae ser feito o

sorteio
Afim de attender, quanto pos-

12 copos para Bordeaux, 12 cali-
ces para Porto, 12 cálices para
Kheno, 12 cálices para licor, 2
compoteiras, 1 queijeira c 2 gar-
rafas para vinho. (Adquirido na
Casa Moniz).
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Í3 • prêmio para meninos

Cia prêmio para adultos

3.° — Uma bella e bem construi-

da Estrada de Ferro, com corda

e trilhos.
4.° — Uma grande caixa, com

todas as ferramentas para earpin-
•teiro.

43 e 44 — Tambores grandes
com vaquetas.

45 c 46—Grandes bilbloquets
de laranjeira.

47 e 48 — Superiores espadas,
49 c 50— Espingardas com cs-

poletas, varetas e rolha

i !
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mando-se da mesa, onde Felippe
IVjo-íava, DOU OS PARABÉNS
A VOSSA MAGESTADE; ACA-
BA DE GANHAR UM DUCA-
DO fi DOZE MILHÕES.

Felippe olhou espantado para o
ministro, que lhe trazia tão in-
esperada c tão agradável nolicia.

ha memória no drama enorme
da humanidade.

Provaram os portuguezes de
16-10 que nem todos os infortúnios
excepeionaes do ultimo quartel
do século XVI, infortúnios que
provocaram a derrocada dc um

a capacidadeS1M.MAS SENHOR, contiiuioti|impeno ímmenso e a c;
Olivarcs, com sorriso, O D.LÍQÜE de tres nações potentes, nem a

í..(y^'iyi tí.; a-j*¦,-*>;? . ¦¦.' K-if^rr^- <*•:.
:;rt-?«**J-*-' :¦' " «*¦: V:"*-- i- '^*>z*.*xrtf.
¦'. j^AA:-M-wf-<- sr'-*¦<•&?)**'. ¦¦ -?v*':* ':¦ '¦¦ '-, -¦ ¦ ;', -ji. *'

/•ífeW-Xi-*!»11 »
. ¦ r-*íw;-*-':'V;\--M-'

V^*"**^-'/'- *è--\í*-T*,-"''IF5 / *-*3*S*S#SÍí

±±Z~&S^lt3tt1t!SZZKPZtoi;:l
^WtS,mtim^^Z^^T^^,"^<i' """''' '''' ''¦"*

-£311 m
¦H
itlll
liflfli
ÍTf*.:'j í.*;: lí/ I
, -i-iü! .' riIPI ¦

ll
i [Sr11 '

.,¦..,.,...-.'.  

¦''¦',"' 

||

.,, —. -.--.¦ *w****»**l;'•»**¦» '***?**'*'*'***'*.'¦ r^*T>"Vj~' "1

iML^tajat^txeo -artistico

v . <£ ._./£... ^~.-Àaa^í _.. A... a?-.....,.**... •; <íy..- «í»-*. -A^y S

i DE BRAGANÇA COM M RITEU
A ASNEIRA DE SE 1-ÃZÈR AC-
CLAMAK K EÍ1TE PORTUGAL,
E O CONFISCO DOS SEUS
BENS VAE ENCHER |OS CO-, .
FRES DE VOSSA MAGESTA- altivo capitulo
DE.

Felippe IV descorou; apesar dc
ser pouco perspicaz em matéria
política, pareceu-lhe que era esse
um melo muito arriscado cie se
enriquecei'.

Não gostou da affectada indif-
ierénça de Olivarcs, e respon-
deu seccamente que era preciso
aceudircom urgência a esse *in-
esperado caso.

Olivarcs calou-se, mas os cor-
tezãos, sempre á espreita do.s
acontecimentos, advinbaram ia-
cilmente, ria carregada physiòno-
mia do Monarcha, que o valiméri-
to do cohde-düque splfrera um
profundo abalo. ¦

O dia 1" de dezembro de
uma aflirmação heróica da
portugueza, feita em uma das.ré-
vòiuçõés mais justas, mais ihtre-
pidas e mais patrióticas de que

longa e esmagadoraoppressão dei
sessenta annos, chegaram para-fc
anntillar aquelia nacionalidade vi-
ril, que leve alma para ampliar o
mundo e para escrever o mais

cia sua historia
nas epopéas da civilisação.

O dia 1- de dezembro de 1640
pareceu uma resurreição miractt-
Iosíi, porque lodo o mundo sup-
poz e a Hespanha mais do que
outra nação, que Portugal ficara
enterrado na batalha da Ponte dc
Alcântara.

i; DE DEZEMBRO DE 1640
Longe da pátria que soífre as

algemas dc portuguezes degene-
rados, c vae agüentando as gar-
galheiras déspoticas de aventu-
reiros que nada têm a perder, e
a despeito das amarguras que
torturam os verdadeiros pátrio-
tas, não quero deixar passar des-
apercebida a data de hoje.

Recordando a lição da. historia
não pretendo oílender a Hespa-
nha cavalheirosa, que não acari-
nha jà os velhos sonhos da Ibéria.

Nós, o.s por.tüguczcsj celebra-
mos os nossos feitos, como aHes-
panha celebra ôs seus.

Na madrugada deste dia, D.
Fèlrppa de Vilhena, escondendo
debaixo de um sorriso as lagri-
mas que lhe queimávamos olhos,
cingiu e'.a mesma a espada aos
seus dois lilhos, e ordenou-lhes
que pensassem, não na sorte dei-
Ia, mas ria sorte dc Portugal.

Que o morrer pela Pátria, quan-
do esta gemia opprcssa. era ain-
da mais bello do que viver para
sua mãe!

D. Marianna de Lencasrro.com
a mesma resolução varonil, aben-
coava tambem os seus dois lilhos
e mandava-os defender tt terra
de figas Moniz.

E estas mães espartanas, por
que lhes não dictava .estes pre-
ceitos a rigidez da índole alfeiçoa-
da por uma educação estoica, mas

o sentimento cie um dever mais
elevado de que o próprio alíecto
maternal, legaram á posteridade
um heróico exemplo, e concorre-
ram para inspirar «aos conjura-
dos uma resolução inabalável!

O dia de hoje recorda os no-
mes de D. João IV, João Pinto
Ribeiro, D. Antão de Almada, D.
Jorge de Mello, Estevão da Cu-
nha, Antônio Mello c Castro, pa-
dre Nicolau da Maia, Affonso dc
Menezes, Gaspar de Úrit.o Freire,
Marco Antônio de Azevedo e os
dois valorosos Sizenando Rodri-
gues é João Barradas, evòreiisès,
que no Alemtcjo. cheios de dedi-
cação, primeiro enfrentaram con-
tra o despotismo que ha tantos
annos lavrava em Portugal,

Na sua HISTORIA DE POR-
TUGAL escreveu o inesquecível
Pinheiro Chagas :

«Foi a 17 dc dezembro de 1640
que chegou a Madrid o aviso cn-
viado pelo corregedor de Badajoz.
Quando Olivarcs o-recebeu, es-
lava a corte assistindo a uma tou-
rada.

Procurou c conseguiu elle es-
cond.er de El-Rei tão fatal noti-
cia:_emlim, receiandò que algum
cortezão menos escrupuloso lha
losse transmittir, o que podia tra-
zer comsigo tt immediata perda
do seu valimento, resolveu intor-
mal-o, e fel-o de certo, pelo mo-
do mais original: - MEU SE-
NHOR, disse-lhe elle approxi-

O coveiro era extraordinária*:
mente poderoso, mas o supposto
morto tinha a vida enérgica e

] prodigiosa dos heroes mysticos.
lEsfarrapou-se-lhes o Império, que
na píirasc de um historiador
francez excedeu cm grandeza o1 Império dos Romanos, o corpo

I ferido e extenuado cahiu aos pés
640 é de uma nação potente, a mais
raça potente da Europa de ha trezen-

ios annos, mas a sua alma por-
tentosa pairou intemerata, so-
branecira como as águias, acima

O iilhiulio do di*. Paulo Lavrador uo IkiuIm.

\ 
"

culos que tev-e de monarchia, dc
felicidades e de prosperidades.

Que as lagrimas de liberto sa-
hido do ergastulo immundo, ao
contemplar o definhado do rosto,
a lividez das faces, o encovacio e

dc Bragança I
Alberto Estanisláo

O aviador suisso, "Blane, 
que cm 17 ae outubro último deu uma

queda mortal da altura de 350 metros .-

da grandeza ovante dos oppres-
sores,

Sessenta annos, com todos os
requintes de despotismo, aos pés
de uma nação poderosa, escala-
vrada pelas unhas estrangeiras,
e não morreu este povo como1 pisado dos olhos nas águas crys-
um punhado de homens, e não jtallinas do arroio; que os sorrisos
se apagou Portugal, como um pai- de exilado que se extasiava no litar
mo de terra! do sol da pátria, possam no seu

próximo triumpho, mostrar ao
Revolta-se, levanta-se e vinga- mundo, os pulsos arroxeados

se com grandeza, com animo de ainda pelas cadêas da domina-
seus dias antigos e amargurados >^0 republicana-carbonaria.
e, no furor da luta não mata um Salve , descendida do duqueso hespanhol! No furor da victo-i
ria matou um portuguez traidor
—Miguel de Vasconcellos,

Portugal vive hoje muito mais
desgraçado que durante os ses-
senta annos de captiveiro hes-
panhol.

Então eram estrangeiros os se-
nhores da nossa pátria; hoje são
portuguezes os que a reduziram
à miséria, deitando-lhe maiores
gargalheiras com muito maior
despotismo e inauditas atrocida-
des.

Passa hoje a data da Restaura-
ção de Portugal em 1640. Saudan-
do o dia í'.de dezembro, que Deus
proteja o inlcliz Portugal, traníor-
mado agora em charneca de urzes
e abrolhos, onde a alma da pátria
está fatigada dc cruezas c mise-
rias, e que breve volte a repou-
sar nos braços da poesia, entre
nuvens de aromas e cores de ale-
gres canta res) como durante se-

AOS ASTIIMATICOS
Emflm chegou a voz Jo Acareies radical-

monte curados da vossa torrlyel astltma o
broncliite nstlimatlca, graças" ao novo pro-
ílticto agora descoberto :

. Elixir Anti-asthmatico de Ilruzzi
Ta l .; o valor scipntiflco dosto o? pi"** ifl o o

vegetal qtto até agora om nenhum dus oasos
indic.ulos deixou du produzir os seus oiíoitos
surproliehdèntes;

Usao com presteza o maravilhoso Hli.vif
Anti-asthinatico do Urttzzi.

Depositários: BRUZZI & C.
Rua do Hospício n. 117 —Rio

S. Paulo DROGARIA AMAli.WTK

Rua Direita

Descobrem-se em Itália os autores
de um antigo crime, praticada
em França

Em 1900, dois menores do lò ó IS annc«t
assassinaram iim casal quo so oocupava na la-
vnu'ra om Oardanno, proxtintdadcis da Mar-
solha, dosapparecondo os criminosos pata
nunca mais sorom avistados.

Saboto aaoraqúo so encontram prosos o
Turim, por haverem praticado uni assalte,
;l mão armada, om uma das ruas d'at]uella
cidado.

Conclue-so riu.* não abandonaram a sua
dosgradaçada òspõciãlldade.

O tzar da Rússia, 'Nicoláo II, não
é somente o mais rico dos sobe-
ranos, mas é o mais rico de todos
os habitantes da terra.

O seu rendimento animal cor-
responde proximamente a 90.000
contos de reis.

Poderia comprar qualquer mil-
lionario do globo, desde Krtipp
que vale 300.000 contos de reis,
até Rocl'etellcr,|mas para a acqui
sição deste ultimo sempre teria
que liquidar uma parte do seus
bens.'

As propriedades rústicas de sua
posse particular, adquiridas pur
herança, ou por compra, oecupam
uma superfície superior á penin-
süla ibérica.

Os domineos imperiaes são lão
vastos, como toda á Irlanda'.

A sua lista civil é correspon-
dente a 24.000 contos de réis, da
qual, dizem economisar animal-
mente 18.000 contos de reis

Os seus rendimentos, tèm a
íiccrescimo animal não inlerior a
3.000 contos de réis, da nossa
moeda, não obstante as depreda-
ções do pessoal que o rodeia.
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Para qualquer combustível

/í\ofores hori^onfaes, verficaes e
para
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E' o name da extraordinária lampa-
da que veio pôr a electricidade ao
alcance de todos. Consumindo 3
vezes menos energia do que qual-
quer lâmpada commum, a sua des-
pesa fica reduzida a 1,3, com uma
producção de luz que, pela sua in-
tensidade, mais se assemelha á luz
do sol, sendo de incomparavel suavi-

dade, sem fatigar a vista
Experimentem uma Mazda "-duráveis efeconômicas
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Os afa.rn.a>clos iiaoiialios «de
vento FAIRBANES-MOBSE - de

rocias cie aço galvanizado
e respectivas torres
cie aço g-alvaii.iza.clo.

Estes naoizilios são pode-rosos, perfeitos e
econômicos y

Xemos ena "stooln" : nnoi-
nlíos cie S510 e 12 péscom torres de 3O

e 40 pés.Orçamentos e installa-
ções feitas por uin enge-

nheiro da fabrica.
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D. ORSINA DA FONSECA
¦¦ + i» »>¦

Os «ltiixios momentos - Seu fallecimento na manhã d© hontem- A tra<s=
ladaçào cio corpo para o palácio Onanaoara - A oamara ardente - O
sahlmento Ivtnelbre - As coroas - O prestito - _V chegada ao cemitério :

discursos - Demonstrações cie pe-ç-nr.
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O passamento da virtuosa es-
posa do presidente da Repu-
blica, oecorrido nas primeiras
horas da manha de hontem, em-
bora esperado, após a palavra de-
finitiva da seieneia, ao mesmo
tempo que levava um protundo
e sentido pezar a todos os es-
piritos, punha em grande relevo
a alta estima, a verdadeira vene-
ráçüo que a virtuosa senhora sou-
bera despertar e que se manites-
tara desde a triste noticia da sua
enfermidade.

Separados embora do chefe do
Estado, pelas divergências politi-
cas, partilhamos com sinceridade
da*sua dôr immensa, que aca-
brunha também o coração aman-
tissimo de seus filhos.

Nesta hora, para s. ex. e para
os de sua tamilia, de inexcedivcl
amargura, nós, como todo o povo,
o acompanhamos, lamentando o
dcsapparecimento dc quem foi
typo modelar de §náe ede esposa,
e cuja alma tinha grandeza bas-
tante para muito do alto sentir e
vibrar pelos pequenos e humildes.

A' exma. familia do marechal
Hermes da Fonseca, A Epoca
apresenta as suas condolências.

Em a nossa segunda edi-
ção hontem publicada e dentro
em pouco esgotada pelo povo,
ancioso^dc noticias sobre o esta-
do de d. Orsina da Fonseca, in-
felizmente lallecida ás 6 horas e
58 minutos da manha, níío nos
foi possível pormenorisar os ulti-
mos momentos da virtuosa se-
nhora, o que agora passamos a
fazer, de accòrdo com as notas
'ornecidas pelos reporters que
mantivemos na residência do ma-
rechal Hermes da Fonseca, du-
rante todo o tempo da enfermida-
de da sua digna consorte,

gem que.'.*t êstima-dá 'erçferma estava
irremediavelmente perdida.

Desde então, nas physionomias de
todas as pessoas que se achavam em
casa do marechal, amigos, parentes
ou simples admiradores de s. ex. e
de sua distineta esposa, estampou-se
o desgosto que os pungia dianle da
perspectiva lutulenta de um descnlace
que roubaria, dentro em pouco, a ex.
istencia de uma creatura boníssima e
que em torno â sua pessoa conseguira
formar, naturalmente, sem artifícios,
um halo de veneração e de sympathias
as mais Irancas.

Foram ainda tentados, no entanto,
os recursos extremos de que podia
lançar milo a seieneia medica, sem o
menor resultado, no tocante a obter
uma reacçilo salutar. A agonia come-
cara e a enferma nenhum signal de
sensibilidade deixou mais transpare-
cer.

Foram crucianles para o marechal
Hermes c seus filhos os últimos mo-
mentos da virtuosa senhora. Pallidos,
os olhos luimedecidos pelas lagrimas
que baldadamente procuravam repri-
mir, os parentes da enlerma nem um
só momento se afastavam da câmara
em que cila agonisava.

A's 5 horas e 20 minutos da manhíl
de hontem. loram percebidos pelos]
médicos alguns symptomas de que ia
findar a agonia dc d. Orsina da Fon
seca.

Estavam nesse momento, no quarto
cm que permaneceu a querida senho-
ra desde que enfermou, as seguintes
pessoas :

Marechal Hermes e filhos, general
Pedro Paulo e senhora, tenente AIen
court da Fonseca, llippolito Fonseca
e senhora,dr. Fonseca Hermes e senhe
ra, Albertina e Hrneslina. dr. Álvaro clc
TcITé e senhora, aspirante Terral,
Annita Peçanha. dr. Moreira da Silva,
deputado Dvonisio Cerqueira, drs
Gctulio dos Santos, Ferreira do Ama-
ral e Paulino Werneck, Oldemar La-
cèrda, Gastao Teixeira e senhora, to-
dos os membros da Casa Militar com
suas esposas, dr. Armênio Jouvine se
nhora. deputado Cunha Vasconcellos,
Affonso Fonseca, Aristides Mendes
tenente Allredo Oliveira c dr. Bclizario

dos tundatnèntè pelo rudegolpe, de-
bruçaram-sc sobre o leito mortuano.
cobrindo de caricias o corpo inani-
mado da esposa modelar e da mae
extremosa que acabavam de perder.

Os soluços e exclamações chegavam
as outras dependências da casa, em
que se achavam reunidas muitas pes-
soas amigas da lamilia, comprehen-
dendo todos o que suecedera. A cons-
ternaçao ioi geral.

Traços biographicos.—ü. Orsina da
Fonseca, que nasceu nesta capital a
17 de dezembro de 1858, era lilha do
marechal Pedro Paulino da Fonseca e
de d. Francisca Francioni da Fon-
seca, lallecida ha pouco mais de um
anno.

Seu pae presidiu e foi senador pelo

Estado das Alagoas e aeputado a.con-
stituinte republicana, tendo nascido a
f, de julho de 1829, em Alagoas.

Casou-se em 1879 com o marechal
Hermes Rodrigues da Fonseca, então
Ia tenente de artilharia, e que era seu
primo irmão. ,„_.,,_

O consórcio deu-se a de 17 abril de
1879, tendo tido d. Orsina os seguin-
tes lilhos:

Deputado Mario Hermes, tenente
Leonidas da Fonseca, ajudante de or-
dens do marechal; aspirante Euclydcs
Hermes da Fonseca, Manoel Deodoro
da Fonseca bilho. todos ainda vivos.

üestes filhos de d. Orsina. o tenente' Leonidas da iFonseca é o único casa-
do. com d. Adelaide Cavalcanti da
Fonseca, consròclando-se em 14 de
setembro do anno passado.

Era irm.t do,j*oronel Clodoaldo da
Fonseca, de d. *5rn.cstlna da Fonseca,
caâadá com O (iefiiitádo Allredo de
Carvalho, e díi protessòra do Insti-
tuto de Musiç.t Albertina Fonseca e
d. Maria Amalia. da Fonseca, casada
com o capitão Benedicto, Oliveira Ma-
chado, sub-adraihistrador da Casa de
Detenção. ;

Teve mais um irmão, Jonas da Fon-
seca, já iallecido.

A trasladação fio corpo
Em automovel-ambulancia do Exer-

cito, foi ás 7 horas e.40 minutos trans-
portado para o palácio Guanabara, o
corpo de d. Orsina da Fonseca, que
estava envolto em uma mortalha de
linho branco.

Acompanhavam a pe o automóvel
que conduzia o corpo, as seguintes
oessoas:

DTs. Rivadavia Corria, Francisco Salles,
Fonnoca Hermes, Belisarlo Tavora, Diony-
sio de Cerquoira, Antônio do Medeiros, te-
nonte Alincourt da Fonseca, coronel Bar-
bodo, drs. Pires Ferreira, Armênio Jouvin,
BnotaNovos, Theodoro Figueira do Almeida,
Affonso do Campos, Uaul Falcão, Carlos
Magg-ioli, Nelson Medrado e Guedes de
Mello.
No palácio Guanabara — A

• toilcttc» mortuaria
Chegado ao palácio Guanabara, ficou

o corpo collocado provisoriamente em
um salão dos lundos, até que tosse ar-
mada a câmara ardente.

Foi então vestido o corpo pelas sras.
d. Elvira da Fonseca e mmes. Al-
varo de Teffé, Gastao Teixeira, Hyppo-
Uto e Olympio da Fonseca.

A toilette de que licou revestida a.
Orsina da Fonseca, foi um habito de
seda de Nossa Senhora da Piedade.
A chegada do marechal Her*

mes ao palácio GnonalHira
—Uma scena oommovente.

Poucos minutos depois das 10 ho-
ras, chegava aa palácio Guanabara, o
marechal Hermes da Fonseca, acom-
panhado pelos drs. Pedro de To-
ledo. ministro da Agricultura, e Joa-
quim Dutra da Fonseca.

O marechal dirigiu-se immediata-
mente ao salito onde estava deposita-
do o corpo de sua esposa, que des-
cansava sobre uma pequena mesa co-
berta de pannos brancos e ornada de
galões dourados. "Cirios ardiam em
derredor, e pessoas da lamilia e ir-
mils de caridade taziamorações. ¦

Approximando-se do corpo de d. Or-
sina, o marechal Hermes, soergue o

lenço que cobria o rosto de sua ido-
latrada consorte, e alli se deixa ficar
em uma attitude dolorosamente con-
templativa, lagrimas a deslisar pelas
faces vincadas por uma tristeza pro-
funda, até que lhe ioi annunciado o
momento do transporte do corpo para
a câmara ardente.

A câmara ardente
O salão de honra do palácio Gua-

nabara, cujos aspectos de imponência
e de luxo tanto impressionaram ás
pessoas que assistiram ás lestas alli
anteriormente realisadas, estava hon*
tem transformado em câmara ar~
dente.

Uma severa tristeza, a tristeza ir-
remediavel do luto, envolvia o ambi-

'ente. Grandes e pesados pannejamen*
tos de velludo preto desciam do tecto
ao pavimento, que também estava co-
berto de panno negro. Repostéiros
roxos toram postos nas portas do

Os lustros central e lateraes esta-
vam accesos e envoltos em crepe.

A eça loi armada sobre um estrado
de quatro metros de comprimento,
por dois de largura e vinte e cinco
centímetros de altura. Esse estrado
estava lorrado de panno negro com
orlas douradas e a eça revestida de
velludo também prelo com iranjas de
ouro.

Ao tundo do salilo, erguia-se um
altar ricamente ornamentado e tendo
a culminal-o um docel de velludo ne-
gro.Cercavam o catalalço diversos to-
cheiros de metal. De todo o serviço
encarregou-se a Santa Casa de Miseri-
cordia. %

.•:v;i'___atàã-.-;v

A's 12 horas e 50 minutos loi o c*-*P.«
po de cl. Orsina depositado no cai»*tcr>
mortuario, que era ricamente lorrado
de gorgnnlo de seda negra con?
Ias e galões dourados.

<*%. primeira corfta
A primeira coroa que chegou ao pa-

lacio Guanabara,loi a do dr. Francisco
Salles, ministro da Fazenda, e sua cs-
posa. . .

Era riquíssima e de flores artiliciacs,
tendo a seguinte inseripçüo: «A' exma.
sra. d. Orsina da Fonseca, homena-
gem de Francisco Salles e Anna Sal-
les».

Coiinmmiciifjõcs ao corpo
diplomático, ás leffa-rjõe*-.
do lJra-t-.il e aos fçoverno*-*
dos lilstados—Pela manhfl, ain-

da cedo, o ministro das Relações Ex-
teriores telegraphou ao núncio após-
tolico, decano do corpo diplomático,
que se acha em Petropolis,' communi-
cando-lhe o lutuoso suecesso da mor*
te da sra. d. Orsina da Fonseca e pe-
dindo que transmitisse a triste nova
aos representantes do corpo di-
plomatico acreditados junto ao nosso
governo.' " 

"'* *
O ministro das Relações Exteriores

comniunicou egualmente a todas an
legações do Brazil e aos consulados p
vice-consulados a morte da esposa da
chele da Nação.

Por sua vez o ministro do Interior
comniunicou por telegramma a inlaus*
ta nova aos governadores dos listados
e altas autoridades do paiz.

O ministorio> c as casas cl-¦vil e militar do presidente—
Os ministros de Estado c secretários,

A agonia
Foram profundamente impressio-

nantes as horas que precederam o fal-
Iccimeiito de d. Orsina da Fonseca.

Desde o dia 28, com a crise sobre-
vinda ao anoitecer, após illusorias
melhoras que se haviam manitestado
no decorrer da noite antecedente e
por todo o dia, as esperanças que ain-
da perduravam no espirito da familia
da enlerma desappareceram para ciar
logar á consternação.

A's 10 horas da manh.1 de ante-hon-
tem, o dr. Rocha Faria, a quem prin-
cipalmente estava confiada a orienta-
çao do tratamento, após um exame em
que verificou haverá lebre ascendido |
a41'2 e rçgistraropulso % pulsações!
por minuto. alé3 de outros sympto-j
mjjf alaírtiantieB, declarou -ft reporta» •

Tavora.
O desfecho fatal

A's 6 1.2 estava perfeitamente cara-
cterisado o periodo de extineção len-
ta e gradual. O diaphrágma deixou dc
lunecionar, lazeiido-se a respiração
intercoslnl; deu-sca inércia dos mem-
bros inferiores, a poii'.*o e pouco inva-
didos pelaalgidezlethal.

Ã'S d horas e 50 minutos a esposa
do dr. ilyppolito Hutra da Fonsera.
dominando a custo a dor que experi-
méntava deante ilo desapparecimento
da sua amiga e parenln, eollocou uma
vela na mão de d'. Orsina da Fon-
seca.

Ajoelharam-se por entre soluços, o.s
circumsiantes e 8 minutos após, um
estremecimento mais lorte agitou o
corpo da querida senhora. Estava
morla.

O que ent.lo se passou no aposen-
to em que acabava de exhalar o ulti-
mo suspiro, a esposa do marechal
Hermes, excede a tudo que se possa
imaginar de m»ls intensamente dolo-
roBO.e emocionante. ...
...ü mareí-hal' e Bfliis filbQSi pewuu
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Um aspecto do Cuanaoara

bem. como os. membros das casas civil
e milítatr do. presidente dat Republica,,
resolveram- tomarr Fito- por 8 dias..

A impressão
ria cidade

O fallecimento de d. Orsina dí, Fon»*
seca, ao ser divulgado;, cansou uma
impressão dolorosissima.

Ha dias, toda a populiiçaTo desta ca-
püal, sem distineção de classes nem.
c-*ir partidária, acompanhava- com o.
mais vivo interesse a miwcli** da. mo-
lestia que prostrara no Mio a digna
senhora.

Os boletins affixados ás poetas dos-
jornaes attraliiám*. grande numero de
pessoas qué se mostravam* satisfeitas
ao serem constatadas as melhoras, e
entristeciam-,, quando as noticias eram
desanimado ras.

Logo que foi propagada a desolado-
ra. nova. hastearam bandeiras em lime-
ral, as repartições publicas e associa-
ções, e muitas casas commerciaes e
alguns jornaes cerrai am as suas por-tas em signal de peznr.

A's casas de flores e: coroas artifi-
ciaes, chegavam constantemente cn-
commcndns.

l"oi bem o raso do dia., a única pre-
oecupação do momento, o l.illecimen-
lo ela esposa do'marechal Hermes da
Fonseca

l.esde cedo estabeleceu-se uma
grande romaria que.só terminou após
a sahida do leretro.
O sentimento dos- IiimiiUles

Sabe-se que. d. Orsina da Fonseca
era uma senhora que nflo se fazia es-
tiui-ir síSmciiie das pessoas de alta
hierarchia social'c compraain-se mes-
mu tm receber e nirender carinhosa-
mente os .que a pioeuravam, já soli-
citando nm,i esmola, já pedindo
mii inrerfcrcr.cia na obieitç.ão de la-
votes ou 'para' ai céss.i.çád dessas in-
justiças que tanto alWgéin nos despro-
tecidos.

Nlurfos dos beneficiados pela bon-
dosa .senhora appnrecianv diariamente
rim residência da rua Guanabara, a iu-
dagiin do estado da protectora, e hon*
lem, siibeiido-a morta, svl-rTuH-a.nl ú ca-
maia ardente, para a ultima visita.
e não puderam con Per os soluços,
diante do corpo inanimado daquella
que para elles cru toda solicitude e
carinho.

Um
permita» o comiTiover-sc-, a-cercou-s
do caixão e, depois de contemplal-oi.
prorompeu em sentido pranto e em
exclamações cominovedo-rns.

O tenente Mario Hermes, emocio-
nado nor aquella demonstração de
amisade á sua progenitoca,. abraçou o
velhinho, murmurando repetidamente:
obrigado.;-. obrigado...

Também impressionou fundamente
n vi.iim dc um cabo do 2a regimento
de anilharia, que sc*rviu eom o ma-
rechal Hermes ao tempo em que este
era cnnitão.

O velho soldado soluçava, lameri-
tando a morte clc d. Orsina, que mui-to o estimava.

.marechal! Hermes, procurando saber
a hora, do enterramento, aaquaf com'
:pareceu.
Visita do marechal Menna

Barreto
Apesar de nüo estar ainda comple-

tamente restabelecido da grave enfer-
midade que ha pouco tempo o accom-

imetteui,. o- marechal' Menna*, Barreto¦compareceu hontem ao palácio Gua-'nabnra 3fim.de apresentar pezames ao
marechal Hermes.

O encontro dos dois militares foi
coramovente.

As visitas
Nüo é possível registrar de moda

ieompleto os nomes de todas as pes-'soas 
que hontem affluiram ao palácio-Guanabara, em visita ao corpo de dl

Orsina da Fonseca.
Entre o grande- numero das que es-

tiveram pela manha, na câmara ar-
dente, loi-nos possível registrar as
seguintes.

Dr. 1'clinio Guedes,dr.Gustavoda Sil-
veira. dr. Weroeck da Silva, Ia tenen-
le José Maria Dias. dr. Murillo Fon-
tainha. di.\ Sebastião de Lacerda, Al-
berlo Pitt.-inga.capit.io de fragata Octa-
cilio Nunes de Almeida. Antônio Au-
gusto Souia, Arthur Furtado Cavai-
canif. O. F. Casemiro Costa, caoitão
Allredo Ferreira Lopes, Cândido Cia-
Itrée, Ç', Ouiiile, G. Guinle. superiora
c irmãs do eolleiiio S. Conceição, almi-
ranle Gavião Pereira Pinto, minisiro
Barros Moreira,.senhora e filhas ; Al-
berto Nepomucono. Carlos I.ixklette,
consulo da Republica Argentina; depu-
lado Ubaldiuo Assis, desembargador
Anthero de Assis, coronel B. H. Al-
ves dn Silv.i, almirante Lopes da Cruz,
dr. Luiz Vau Erven, Coelho Netto,
commandante Lamenha I.ins e senho-
ra, tettente-eoronel José da Veiga.Ca-
bral. Homenico Caídoni, g.eaeralOso-rio de Paiva, deputado- Floriano de
lirilto. Manoel C. Pinio.J. de Carvalho,
Joilo Avelino Abranches dr. Villela
dos Santos, irmã superlota dai Casa
de Expostos, irmã Paulina. Carlos
Aguirre, tenente-coronel Izidro Fi-
g.ueiredo, senador Alencar Guimarfies,
deputado' Allredo de Carvalho, Ar-
thur Eyer, e pela companhia Leopot-
dina.dr. Lauro Muller, Adlierbal de
Carvalho e lamilia. deputado Raphael
Pinheiro, João de Souza Lage, dr
Nilo Peçanha,

nhã, o marechal Hermes junto ao
corpo de sua esposa, o dr. Ferreira
lo Amaral aconcelhou-o a retirar-se
101 seus aposentos, alim de repousar

algum tempo.
Após relutância.1-*, o marechal reti-

rou-se, voltando ií câmara ardente ás
3 horas e 10 minutos da larde.

As cerimonias religiosas
A's cinco horas monsenhor Gonzaga

do Carmo, vigário da matriz da tilo-
ria, cncoinnicndou o corpo de d. Or-
sina.

A essa cerimonia assistiram mem-
brosda lamilia e aviUtndo numero de
amigos da lamilia Fonseca.
,\-i despedidas e o aaliiniento

'ps a cerimonia çla encommcnda-
..'•'in loram leitas as ultimas despedi-
¦ .'i-i das pessoas da familia e da ri rai-*
;:nt\\i da querida extineta,

Iodas as dependências do palácioestavam repletas de pessoas de todas
ris classes sociaes, diplomatas, minis-
, ios de listado, senadores c deputa-
dos, militares de terra e mar, repre-
sentações, etc,

O marechal Hermes, amparado
por alguns amigos, debruçou-se sobre
o rosto de sua digna esposa, beijando-
a mrnaraente.

1) mesmo lizeram em seguida os fi-'.'nos de d. Orsina e outras pessoas da
; ainilia.
j Os drs. Rivadavia Corrêa, Lauro
I Muller, Pedro de Toledo e Álvaro

,| de Telfè conseguiram enuio alastar o

>Dresidente 
da Republica e o te-

. nente Mario de perto do caixão, que,após receber despedidas das pessoasmais intimas, foi techado.
Pegaram nas alças do caixão os mi-

nistros da Fazenda, da Viação, da
Tustiça, do Exterior, da Agricultura,

feneral 
Pinheiro Machado, prefeito,

o Districto e chefe de policia.

O cortejo
: Depositado o caixão no coche lune-
bre, deu-se começo á organisaçao do
extenso prestito composto de cerca de
mil carruagens e automóveis.

A' frente seguia um landau condu-
zindo o sacerdote, depois vinha o co-
che que era de primeira classe, tirado
por tres parelhas de cavallos pretos
acompanhados a palafreneiros rica-
mente vestidos de Luiz XV. Seguiam
todos os caminhões e auto-caminnões
pertencentes á Brigada Policial, Exer-
cito e Corpo de Bombeiros, repletos
de coroas riquíssimas e lindas pai-
mas. Logo após a carrugem em que
iam os lilhos da finada, automóveis
conduzindo os membros das casas
civil e militar do presidente da Repu-
blica. ministros de Estado e esposas,
diplomatas, altas autoridades civis e
militares, commissões do Senado, Ca-
mara, Conselho Municipal, Supremo
Tribunal Federal, representações de
varias associações e pessoas de todas
ás classes sociaes.

I7' materialmente impossível dar-se

•I.7Õ0 do quadro n. 1, que fica ao logo
ã entrada, a esquerda, próximo ao'
lumulo do marechal Mall.et.

A administruçflo do cemitério man-
dou ornamentaria sepultura eom Ilo-
res naturaes, Iazendo iiistallar lampa-
das electicas,

Os discursos
Antes de baixar o corpo ii sepullu-

ra, usaram da palavrão professor Abi-
lio Borges, um operário, cujo nome
nos escapa, e a menina Onclina Car-
vana, altimna da liscola Orsina da
Fonseca.

Eis o discurso do dr. Abilio Borges:
«Senhores. — Sou o mensageiro dc

um numero incalculável de corações
que solfrem. - ' I

Nossa alma sninelha neste instante
o mereneonlo salgueiro do campo san-
to, cujas ramagens pendem como que
vergadas pela dòr, parecendo que cada
folha se translorína em lagrima que
se não extingue.

Nós, que aqui vimos conduzidos
pela saudade e pela gratidão curvamo-
nos gc-nullcxos ante este'lumulo, que
como um escrinio sagrado, recebe os
clespojos precio.-jps daquella que con-
substanciou grandes virtudes, e cou-
centramos o nosso pensamento nos
peregrinos dotes da excelsa senhora,
que a seieneia não pôde conservar-nos,
mas que redivina surge na nossa, me-
moria no meio do maior amargura.

A mudez sepulchriil parece que lem-
bra náo dever a palavra se altear nes-
tas alamedas tunereas, como que re-
ceiando avolumar dores, dores moraes
que sobrepujam as physicas.

Mas quando ainda não seccaram as
lagrimas, quando a intensidade do sof-
Irimento ainda náo oceasionou a apa-
thia, a insensibilidade, a indifferença,
a Inconsciencia pelo desequilíbrio en-
tre a receplLvidade dos ormgams sen-
soriaes e a magnitude da emoção — é
justo, é necessário e não simplcsmen-
te desculpavel um desabafo que equi-
vale na ordem affecliva a uma válvula
de segurança na ordem cósmica.

A morte fatal, inevitável, indispen-
savel mesmo para a harmonia geral,
por vezes é inopportiuia, injusta e
cruel.

E' precisamente o que se dá neste
momento lancinante.

•Xfto significa esta minha pobre ora-
ç3o, singelíssima nessia de apreço in-
diviclual, preito de singular gratidão,
que por si só autorlsaria a expressão
de uma voz atilicta, éco do sentir de
uma sociedade inteira.

E' porventura uma manifestação
collectiva, um efiro unisono de ho-
menagens, devantngem incalculável
para revigorar a energia por vezes
vacillante dos que esperando a sua
vez continuam a preencher a sua mis-
süo, servindo ao mesmo tempo de edlf*
cante exemplo aos que um dia nos
hão de substituir.

Raras vezes temos opportunidade
de poder tirar de um lacto tristíssimo
uma táo proveitosa licito social, porque
vemos as maiores virtudes moraes da
mulher brazileira encarnadas na digna
senhora que o destino com tanta lus-

deixava appnrooar a franqueza ilas_ suas
nciiims o o liiipollutisnío do seu cornçilo,

llouvo, no innialismo, quem dUstissn ler
sitio «ilu o exemplo da matrona brazileira
— o anjo do lar.

F, realiiionto o foi.
Mio—Esposa o Filha I rpio sabendo cum-

prir :i iilla missão ilo amor c tio desvelo,
acaba do <losi:ani;:ua glorifleada do virtudos
paradigmas.

Mulher, «in su in mn, cuja memória não so
apagará nunca dn família brazileira, o queMeará im mortal is.vla mi saifdnde dos quosabem sincoranionlo sentira fnlla dos bons
que parl."in para a otoinldailo, após iéhidiii'
80111 ili.Htinci;ão o llit'sou:ao dos seu predioa-ilo.i nobtes,

Milo, — quom mais ito que ellasoubo oom-
prolininlur os sons ilovoros'/

Oarinlíos» o ohoia ilo cuidados, indicou ,inn
lillins, oom o signal do um boijo, o oaniinlio
do Bom u ilii lliiiira,

Ksposa, — oaniinhoti Rotnprb através ilo nlo-
griim o clnroSi ao lado desse quo Roje a pvan-leia o doUo so foz até o derradoivo instaiilo a
liol oompanhoirii do todas as oampanlia»,

Filha, — ellirtiproiiilõll o BOgrodo dns aliei-
çõos maternas para Iraiisiniltil-o dopois, onl
sendo esposa o nulo.

Idolatrada senhora!
itopousao na triiiiqiiillidiulo dos justos, re-

pousao no ooraçtto do Dons.
Km nonio das niiiihas collegas, i-m nomo

da mulher braziluira, deixo cahir a minha
voz, como a syutllOSO do unia saudado oterna.

i\. coroa do marechal Her-
mes, — De muita simplicidade, era
a coroa que o marechal Hermes tez
collocar sobre o ataude de sua espo-
sa. Tinha a seguinte dedicatória: Do
seu esposo, saudades.
Homenagem <!<> vice-presl*

•V-iiU*: da Kepublica
O dr. Wenceslau Braz, vice-presiden-

te da Republica, telegraphou de Itaju-
bá para o sr. Júlio Barbosa, secretario
da mesa do Senado, pedindo que o re-
presentasse no enterro e depositasse
sobre o leretro uma coroa com a se-
guinte dedicatória . «A' exma. sra. d.
Orsina da Fonseca, sincera homena-
gem de Wenceslau 3:iz.»
A coroa dos Estados Unidos

O presidente dos Estados Unidos
da America do Norte e sua exma.
esposa mandaram depositar uma lin-
da e rica coroa de flores naturaes
com a seguinte inscripçSo:

«The president ot the_ United States
oi America and mrs. Talt».

Esta inscripção lia-se numa fita
e na outra o seguinte; «In Memo-
riam».
A. coroa do minisiro de Por-

tugal
De grande realce era uma grande

coroa de flores naturaes enviada pelo
ministro portuguez aqui acreditado-

Tinha ella a seguinte inscripção:
«Homenagem de Bernardino Macha-

doe senhora».

As outras grinaldas
Subiram a algumas centenas as gri-

naídas e palmas enviadas para figurar
no prestito.Deixamos de publicar a relação des-

d. Guimarães Na*"velhinho, 
a quem a-edade malitill'',a,r:'l0r.de lbirocahy ministro da

Licia o commover-sc-, atercou-se '¦?¦? C?r°1Il**^,.e •sJeu secretario, drs.
Osório de Almeida e Osório de Al-
meida Filho, Zoroastrò Cunha, dr. To-
ledo Dodsivorth, mme. Nilo Peçanha,
conselheiro Herminio do Espirito San-
to, presidente do Supremo Tribunal
Federal, eclr. Arthur César de Andrade,
dr.» Cicero Seabra, senador Urbano
dos Santos, dr. Belisario Tavora, che-
fe de policia : general Pinheiro Ma*
chado, Enéas Martins e senhora, dr.
Lauro Sodré, coronel Lvrio de Si-
querida, director dos Correios, e seu
secretario Armando D. lislrada, sena-
dor Erico Coelho, general Claudino
Cruz.commandante superior da Guar-
da Nacional; dr. Arthur Peixoto, co-
ronet Benjamin de Souza Aguiar, dr.
Nuno de Andrade, dr. Pedro Mariani,
commandante Gomes Pereira, coro-
nel dr. Bernardo Teixeira de Carva-
lho, H. Romaguera, pelo gabinete da
Viaçilo; dr. Costa Motla, major Cer-
queira Braga.

As Irmãs de Caridade

A lamilia Rti-y Barbosa

Desde que a esposa do merechal
Hermes adoeceu, a lamilia Ruy Bar-
tosa reclamava diariamente, pelo te-
lephone, noticias sobre o estado de
saúde da estimada senhora.

Ha.días noticiámos a visita pessoalde mme. Ruy Barbosa, â enferma.
Quando circulou a noticia da agonia

•ie d. Orsina, telephonaram da casa-^ do senador Kuy Barbosa, pedindo in-'¦' formações.
A'sS horas e 35 minutos da manha

de hontem. o dr. Theodoro Figueira
ile Almeida, omcial de gabinete do
presidente da Republica, communicou
a familia Ruy Barbosa o triste des-
lecho.

O conselheiro Ruy Barbosa trans-
mittiu immediatamente, pezames ao

Chamava a attençüo de quantos pe-netravam na câmara, ardente a atitude
contricta de duas irmãs de caridade
que, ajoelhadas junto ao esquife, ora-
vam pela alma da estimadissima se-
nhora.

Essas duas religiosas eram as inter-
mediadas da bondade de d. Orsina
nas esmolas que a meudo a caridosa
senhora distribuía á pobreza.

O marechal Hermes
Devido ao prolundo e9tado de aba-

timento em que se achava pela ma-
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O general i'ito Escooar e seus ajudantes de ordens
o contra-almirante Garnier

mais atras

uma relação completa de todos os
que compareceram ao enterro.

O itinerário
O prestito seguiu' este itinerário:
Ruas Paysandú, Marquez de Abran-

tes, praça fosé de Alencar, largo do
Machado, Cattete. Gloria, Lapa, Ma-
rangtiape, Avenida Men de Sá, Gomes
Freire, rua Visconde do Rio Branco,
praça da Republica, senado/ Enzeblo,
praça da Bandeira, rua de S. Chris-
tovão, rua Figueira de Mello, campo
de S. Cliristovão, rua Bella de S.
Jo.lo, rua Pão Ferro, praia de S.
Christovílo.

Durante todo o trajecto notava-se
agglomeraçao de* populares, que re-
spcítosamente assistiam á passagem
do cortejo.

No cemitério
Desde 4 horas da tarde havia no

interior e exterior do cemitério de
S. Francisco, uma grande multidão,
á espera da chegada do leretro.

Dentro do cemitério estava a ban-
da completa do 1* regimento de caj;
vallaria do Exercito. Os lampeões da
necropole estavam accesos e cobertos
de crepe.

O cortejo só chegou ao cemitério de
S Francisco Xavier ás 8 horas da
noite, approximadamente.

Retirado o caixio do coche, foi elle
conduzido ao carneiro perpetuo n.
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tiça elevou ao pinaculo das posições
e que no entretanto toi o seu calvário.

A bondade sem; limites, a simplici-
dade adorável, a modéstia captivante,
a caridade santiíicaUora, emfim, as
virtudes domesticas, civicas e numa-
nas no mais alto gráo são motivos so-
bejos para que de todas as camadas
sociaes surjam claras provas de su-
bido artecto ante a desgraça que cru-
elmenie deslez um lar respoitabilis-
simo, que não merecia tàd- dura pro-
vaçao. perdendo o seu encanto com a
ausência eterna de seu anjo da guar-
da, de seu genio protector.

Se a dõr pudesse ser mitigada quan-do sentida por muitos, a que acabru-
nha o esposo exemplar e os filhos aman-
tissimos, seria abraolada, porque ella
se entende a todos quantos tiveram a
ventura de ouvir de seus lábios uma
doce palavra de consolo, de receber
de suas mãos um obalo revelador de
santa generosidade, auxilio moral ou
material que suavisou sotfrimenlos,
animou desconlortados, reparou injus*
tiças deu esperança a desilludidos...

A obra heróica da virtude se resu-
miu naquella que soube dignificar sua
posição engrandecendo-a com a maior
modéstia e simplicidade, sem que en-
volvida em uma aureola de luz suave
que encantava; —o que exigiria um
hymno piedoso e terno, ciijos sons
melodiosos fossem ouvidos á propor-
ção que vamos todos cobrindo seu rs-
quife de goivos, perpétuas, suspiro*,
saudades e sempre-vivas, — llores queexprimem o que a linguagem humana
é pobre para dizel-o.

A sociedade brazileira se engran-,
deceu com a vida pura e santa da-
queila que náo se limitou ao amor dei
sua familia, mas que projectou oras-!
tro luminoso de sua bondade por
quantos a conheceram.

sas ssroas, pela Impossibilidade de
dal-a completa.sem omissões.

Representações
O dr. Moura Brazil recebeu, do

Ceará, o seguinte telegramma:
CEARA', 30 — Peço representardes

em companhia dos drs. Belisario Ta-
vora, deputados Agapito dos Santos e
Moreira da Rocha o Estado do Ceará,
nos luneraes de d. Orsina da Fonseca
e apresentar ao sr. marechal Hermes,
pezames em meu nome particular e
em nome do Estado. Saudações. —
Franco Rabello.

—A União Protectora dos Catraeiros
fez-se representar no enterro, levando
seu estandarte coberto de crépe.

—A commissüo organisadora do 4 a
Congresso Operário Brazileiro com-
pareceu egualmente a esse triste
acto.

—O deputado Augusto do Amaral
fez depositar na campa de d. Orsina
Fonseca uma coroa de llores naturaes
em nome do general Dantas Barreto
e familia.

O senador Ribeiro de Brito e o
deputado Augusto Amaral receberam
um telegramma do general Dantas
Barreto pedindo que o representassem
nos funeraes de d. Orsina da Fonseca.

A portaria do ministério da Jus-tlça fez-se representar no enterro da
exma sra. d. Orsina da Fonseca, pelocoronel Luiz Ferreira Maciel, Agosti-

nho homem Pereira e Júlio José Bar-
bosa.

O dr. Paulo de Frontin presidente
do Club de Engenharia nomeou os
drs. Castro Barbosa, Floresta de Mi-
randaeCarlos Niemeverpara em com-
missão representar o Club no enterro
da exma. sra, d. Orsina da Fonáeca.

A junta Commercial far-se-á repre-
sentar no enterro pelos srs. Agostinho
Torres, presidente e pelo seu director
dr. Isidoro Campos.

O policiamento
O serviço de policiamento, no

cemitério do Caju, foi feito por
uma turma de 100 guardas civis,
sob «ts ordens dos nscaes Burla-
maqui, Azevedo e Ayrosa.

—Superintenderam o serviço do
policiamento geral os drs. Paula
Pessoa e Antônio Eulalio. respe-
ctivãmente Ia e 3* delegados au-
xiliares.

—O serviço da inspectoria de
vehiculos esteve a cargo de seu
inspector geral, coronel Amaro
José Caetano, auxiliado pelo aju-
dante Arnaldo Antunes.

O serviço de policiamento, na
parte externa do cemitério, foi
íeito por 150 praças, e correu na
melhor ordem.

O marechal e a imprensa
O marechal Hermes está mui-

to sensibilisado pela maneira gen*
til e carinhosa, com que a impren-
sa desta capital, sem distineção
de eôr partidária, acompanhou a
marcha da moléstia de sua es-
posa.

Ao clr. Álvaro clc Tcííé, seu se-
cretario, s. ex. incumbiu de es-
crever às redacções dos diários
cariocas, que, esquecendo as lutas
partidárias, tílo dignamente se
portaram nessa cruel emergen-
cia, cartões de agradecimentos.

A sinjçelcza do enterro
Era desejo do dr. Fonseca Her-

mes, que o enterro fosse revesti-
do de toda lormalidade mas a
isso se oppoz o marechal, que pe-
diu insistentemente tal nfto acon-
tecesse.
Demonstrações de

pezar
No Supremo Tribunal — Ao

abrir-se a sessão de hontem no Su-
premo Tribunal Federal, o ministro
Enéas Martins Galvão, pedindo a pa-
lavra, teve algumas phrases dc pezar
pelo lallecimento da senhora do pre-
sidenle da Republica, entendendo que
o Tribunal devia associar-se á dor que
afllige o chele da Nação e requerendo
losse nomeada uma commissão para
acompanhar o enterro da Inditosa se-
nhora.

O presidente nomeou o orador e os
srs. Guimarães c Sebastião Lacerda.

IVo senado — Na hora do expe-
dienteda sessão de hontem do Senado,
o sr. Nilo Peçanha pronunciou o se-
guinte discurso:

«Sr. presidente. Penso que o Senado
não é insensível ao desgosto por queacaba de passar o chele da Nação e
que, por egual, commove toda a so-
ciedade do Rio de Janeiro pela perdairreparável dc sua estremecida esposa,
typo de virtudes e de bondade.

Dado o assentimento dos honrados
senadores, pediria a v. ex. a nomea-
ção de uma commissão que testemu-
nhasse ao presidente da Republica os
nossos sentimentos de pezar».

O requerimento loi approvado una-
nimemente sendo nomeados para essa
commissflo os srs. Nilo l'eçauh:i,Frar*
cisco Glycerio, Lauro Sodré, Lui
Vianna, Urbano dos Snnios«-Tavare
de Lyra e A. Azeredo.

Pedindo a palavra, o sr. Glycerio so
licitou o levantamento cia sessão, ..os
seguintes termos:

«Sr. presidente. Desejando que o
Senado co«n;;lete a demonstração de
pezar pelo látiiicime.ito da exma. es-
posa do sr. presidente da Republica,
roqueiro q*ie v. ex. consulte t casa si
delibera levantar a sua sessão».

Esse rcqueri.jiento loi egualment
approvado por unanimidade.

I\a Câmara dos Deputados
—Aberta a sessão e lido o expediente,
a sr. Sabino Barroso deu a palavr
ao sr. Cunha Vasconcellos.

S. ex. diz que os jornaes da capital
já anniiiiciaram o lallecimento da
exma. sra. d. Orr-ina da Fonseca, es-
posa do marechal Hermes Rodrigues
il,i Fonseca, presidente da Kepaoiica.
Sob a impressão a mais dolorosa,
propõe á Câmara a nomeação de uma
commissão de 21 deputados, represen*
tando os listados da União, para acom-
panhar as cerimonias fúnebres do cn-
terrnmento daquella virtuosa senho-
ra, e, bem assim, tini voto de pezar na
acta e n suspensão dos trabalhos par-
lamentares.

Depois, o jiador enaltece a; virtu-
des da digníssima senhora, coração
auianiissimo. anjo tutellar, estreita
q"..• guiava o.i passos do seu amado
esposo.

a .-.ação acompanha a íamilia do st.
marechal Hermes da Foíiscca em tã-i
imensa dôr, porque a veneraiula se
nhora vivia dentro do coração de
povo brazileiro. Diz que. nas demoiv
si rações de pezar que propõe, repre-
senta o sentimento do Gorigress.o Na*
eional e a Nação Urazileira.

—Levanta-se o sr. Soares dos San-
tos, sensivelmente commovido, e diz
que a alniosphera de luto que se
respira no lar onde a morte lere os
mais extremosos coraçOes. pesa sobre
a Gamara, envolvendo-a no mais pro-
Iundo pezar, pelo desajíparèciménio
da exma. sra- d. Orsina uil Fonseca.

Associa-se ás propostas do deputado
por Pernambuco, porque entende que
a Câmara deve levar ao chele da Na-
ção, no marechal Hermes da Fonseca,
o contorto da sua solidariedade, pela
dòr que cruelmente o martyrisa nos
extremos de esposo idolatrado.

Lagrimas bcmditas, lagrimas sagra-
das são as que verte quem foi sem*
pre o mais amante dos esposos.

Ha profundas tristezas no lar da
amargurada lamilia, mas esse lar nãc
se fecha, porque o seu chele tambcir
é o chele da .Nação

Julga interpretar o.s sentimentos ds
Câmara (apoiados geraes), declarandc
que é do seu dever levar a inanilesta*
ção da sua grande magna a esse ho-
mem extraordinário que é o presi-dente da Republica.

— O sr Maurício do Lacerda en*
tende que, além dos 21 deiuitados.pars
comporem a commissão de que lallot
o sr. Cunha Vasconcellos, o presideiiK
do Câmara deve convidal-a a tomai
parte no luto que a todos envolve
ãittõ|íedldfi- Ss pàlXOe-» Ç suiíocado:
os ódios (apoiados).

E' a primeira vez que se dá o (alie.
cimento de uma esposa do chefe ds
Nação, c, por isso, pensa que iodos
devem partilhar de uma dôr que não
tem regras nem artigos protocolla*res.

A' beira do leito e iis portas do tu-
mulo de cl. Orsina da Fonseca cessam
todos os ressentimentos, congregada
a Gamara no sentimento que a do-
mina.

— O sr. Sabino Barroso, depois
de approvadas por unanimidade as
duas propostas, nomeia para a com*
missão dos 21 os srs. Antônio Noguei-
ra (Amazonas) Rogério Miranda (Pa-rá), Costa Rodrigues (Maranhão) Joa-

Adeus! Alii licas. mas nós levamos
!o riqui.ssimo legado que nos deixaste:— o exemplo de luas virtudes.

E, na verdade, o leu coração loi um
thesouro de inesgotável bondade, ca-
pitai que quanto niais esbanjavas mais
produzia e se aiigmenfava,

E ao retirar-mo-no.s* de tua ultima
| morada, nossa rude voz será substi-
I uiida pela da casuariua ciciando ma-
| glias sem lenitivo quando batida pelo
j vento na hora melancliolica em que o

dia agonisa, e pelo sussurro pl.ingeii-,te do esgnio cypreste que unilorme
continuamente lembra a egualdade dei
todos os destinos quando cessa a vi-
dn, que só é digna de saudade pelasomma de benelicios que cada
incorpora ao patrimônio social».

qual

O discurso cia menina
di-iia Caravana:

On

As cordas ao serem transportadas para os automóveis

0 infnrlnnio, o «loslino, a morto cruo! o
impassível quiz. allnal, -trazer ao seio ilater-ra a nossa iilolatrailn pn trona;.

Ouiz a morto ceifar, siiliitaniente, a suaviiln, Uio ornada tle virtmles, virtudes queloiuiavani a grandeza tia stut alma.
O seu ilesa|t)iai-(.,-.imoiito da sociedade bra-

zilciia vibrou um piòtniido golpe em cada
coração,

Todos a coiilieceiain, n;*m através do cn-nlieciniLMito cnniiiiiini que dospeiuiilil au [ms-soas om deslaijne, mas sim, cuia esse cn-
nlioclnionto ila sua lioiiilaile. do sou prostl•mo, das suas attençõos' o carinhos.

A siiiudiciilade quo sempre manteve bem
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No momento em qne o esquife, desata e scadaría do Guanabara
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A ÈPOGA Domina, í de Dezembro de 1912
.«utm Pites (Ptauhy), üezorril Fonte

[Parahyba). Augusto Monteiro (Riu
brande do Norte), Cunha Vasconeel-
Ios (Pernambuco), Alfredo dc Carvalho
(Alagoas), Dlns de Uarros (Sergipe),
Rodrigues Lima (Bahia), Jacques On-
rique (EspiritoSanto), Rodrigues Sal-
les Filho (Districtò Federal), Mauricio
de [«acorda(Rio dc Janeiro), Joílo Pc-
nidti (Minas), Estevflo Marcolino ( S.
Paulo) üleirario Pinto (Goyaz), Cae-
lano de Albuquerque (Matto Grosso),
Carvalho Chaves (Paraná), Pereira de
Oliveira (Santa Calltarina) Soares dos
Sanlos (Kio Grande do Sul).

— Depois de convidar n ( amara para
nçompanhnr o enterro da esposa do
presidente da Republica, o sr. Sabino
Barroso levanta a sessilo.

*>{<> OonflcUio Municipal—
Logo após a abertura da scssftò dc
liontem, o sr. Osório de Almeida, que
presidia os traliiithos, communiro-.i íi
casa que, ao ter sciencia do fallecimen-
lo da exma. sra. cl, Orsina da Fonseca,
lomiíra as seguintes deliberações : en-
viar cm nome do Conselho unia coroa
de flores naturaes; mandar hastear
cm luneral o pftrilhfiò «.lo sdjttçlo e;
linaliiicnte, acompanhar, juntamente
com o 1 ¦ e 2' secretários, o enterro da
inditosa senhora-

Ijn seguida, o sr. T.eito Ribeiro pro-
niiiH-iou um discurso em que, com
belllssirnns palavras, poz em destaque
as raras virtudes cia extineta e termi-
nou propondo, cm addliamento, nue
losse inserido em acta um voto Tre
profundo pezar c que se levantasse a
sessão, como mais uma homenagem ;í
memória da virtuosa senhora.

Poi, unanimemente, approvada a pro-
posta, levantando-sc asessflo.

ISo ministério da .Justiça
—Xflo houve expediente neste minis-
terio nem nas repartições a elle sub-
ordinadas.

O gabinete do dr. Rivadavia Cor-
rêa lez-se representar no enterro de
d. Orsina da Fonseca pelo coronel
Adolpho Motta. secretario, coronel
Cruz Sobrinho, assistente militar, drs.
Oscar Lopes e Pereira Junior. ofliciaes
de gabinete.e capilíto Fonseca Galvào,
ajudante dc ordens.

IVa Fazenda — O dr. Francisco
Saltes mandou fechar todas as reparti-
ções subordinadas ao ministério da
Fazenda, em signal de pezar pelo fal-
lecimento de d. .Orsina da Fonseca.

**»Ju Viação—O ministro da Viação
mindoii convidar todos os chefes eftin-
eclonarios das repartições subordina-
das ao seu ministério it comparecerem
*io énterramento da querida senhora.

Todas as dependências do ministério
e repartições subordinadas fizeram-se
representar no enterro por grandes
commissoes e enviaram bellfssimas
coroas.

jNo ministério da Ajrricul-
nira— Em signal de. pezar o mi-
nistro ordenou que o expediente des-
sa secretaria de listado e repartições
a ella subordinadas tosse encerrado
io meio dia.

.•¦obre a representação nos funeraes,
ficou resolvido que cada directoria do
ministério nomeasse comm ssões pata•companharem o enterro, presididas
pelos respectivos directores, drs. Ar-
mando Ledcnt, Soares Filho, Mario
-arneiro, da Agricultura, Industria,
Commercio e Cqntabilidade.

Dri. Dias Mattins, Alcides Miranda,
Afonso Costa, Manoel Miranda, Sylvi-
no de Paria, Francisco Bernardino,
Orville Derby. directores dos Serviços
de Oelesa Agricola. Veterinária, In-
formações e Divnlcaçao dos índios.
Povoamento do Solo, Estatística, Geo-
toKt.t e iVlineriiiògia.

O ministro compareceu acompa-
nhado dos srs. drs. I.duardo Serquei-
ra, secretario, Fernando Werneck,
Paulo Vidal, Cicero Monteiro, Lino
M<**fj'irn. Jofto Lacerdac Leonel Filho.
Fizeram-se representar por commis-
soes — o Jardim Botânico, Horto Fio-
restai, Museu Nacional, Escola Supe-
rior de Agricultura e Medicina Vete-
rinaria e outros estabelecimentos sub.
irdinados ao ministério.

*\a •Guerra— De ordem do
ministro da Guerra.o chelc do Depar-
'.arnento da Guerra mandou que pela
)• região militar tosse communicado
i todos os ofliciaes generaes. superin-
*es subalternos do Exercito, o falte-
•imento da esposa do presidente
Ia Republica, convidando-os a com-
-arecer ao funeral, em 2- unilorme.

A secretaria de Estado desse mi-
íisterio n.'io fúncclonou por ter sido
mandado encerrar o expediente, as-
àim como todos os departamentos e
respectivas divisões.

Ao funeral da virtuosa senhora to-
do.s o.s departamentos e divisões fi-
zeram-se representar por commissoes
de officiaes."Na Marinha — O chefe do es-
tado maior da Armada convidou to-
dos os ofliciaes, tanto do corpo da
Armada como das classes annexas,
para comparecerem em 1- unilorme
ao enterro de d. Orsina da Fonseca.

S. ex. enviou um telegramma dc

pezames ao marechal Hermes da
Fonseca.

O L'lub Naval enviou uma rica gri-
nalda e mandou uma cõmmissão re-
presental-o no énterramento.

Todos os departamentos da nossa
-iMinl-n Ar. flllut-ri CA ÍÍVPI

0_ Iriípector da Policia Marítima e
tielli (tt.arítjK Camillot<de Holtnnda^variOs funecionarios acompanharam o

feretro de d. Orsina da Fonseca, de-
positando sobre o tumulo uma rica
grinnlda com os dizeres :

•A' d. Orsina Hermes, os funccion.i-
nos da Policia Marítima.»

A inspectoria dc Vehiculos deposi-
tou sobre o caixão mortuario de d. Or-
sina da Fonseca uma grande coroa com
a seguinte dedicatória:

«A' exma. d. Orsina da Fonseca, ho-
menagem da inspectoria de Vehicu-
tos.»

Para acompanhar o enterro loi des-
ignada uma cõmmissão.

INa iVliandesfa — O inspeefor
da Alfândega,fio chegara essa reparti-
çào.iiiatuioit encerrar immediatamenté
o expediente.

Apenas lunccionaram na Alfândega
o armazém de bagagens e a 2- sccção.

INa ImprenHii "Nacional. —
O dr. Eloy de Andrade, director da

. ¦ i.i

Marinha de Guerra se fizeram repre-
sentar.

Na Pre Feitura — A's 11 112 ho-
rãs da manhã, por ordem do pre-
leito, loi encerrado o expediente das
repartições dependentes da 1'releitura,
sendo tambem hasteado em funeral o
pavilhão nacional.

INo Foro — Em signal de pezar,
pelo tailecimento de d. Orsina da Pon-
5ec**„ todas as dependências do Foro
setfll-cerratam as suas portas, sendo
tm alguns cartórios encerrado o ex-
pedtente,

No Tribunrl do Jury, onde com-
pareceram apenas cinco jurados, loi
aberta, a sessão pelo respectivo pre-
sidetii», o juiz da o- vara criminal dr,
Césário Alvim-

Por essa oceasião o dr. Maximini-
ano Gomes de Paiva, (r promotor pu-
hlico, pediu a palavra pela ordem,
manifestando o seu pezar pelo lalleci-
mento da esposa do chefe da Nação e
pedindo ao presidente do Jury para
l&erir na acta dos trabalhos, um voto
de pezar pelo triste acontecimento,
sendo o requerimento do representan-
te do ministério publico, delerido pelo
juiz.

INa lírig-ada Policial — Xa
Brigada Policial, onde d. Orsina da
Foiiseca era verdadeiramente estima-
da, pelo muilo bem que espalhara dü-l
rante o commando do marechal Her-i
mes, determinou o coronel Silva l'es-1
saa as seguintes manifestações de pe-
zar, pelo praso de 8 dias

1') que as bandas de musica não to-
mem parte nas paradas diárias;

2) que sejam suspensas as aulas das
escolas policiaes;

3-) que sejam tambem suspensos os
snsaios das bandas de musica, corne-
tas ou clarins c.tambores;

4) que não lunccione o cinematogra-
nho da Brigada;

5') cm signal de respeito ás since-
ras alTeições que no seio da Brigada
contava a illustre extineta, que sejam
levantadas as punições disciplinares.

Além disso, a Brigada levou ao tu-
mulo dcd. Orsina varias coroas, com
parecendo ao énterramento todos os
ofliciaes dos corpos e repartições.

>fa policia civil—De ordem do
ministro da Justiça, o chefe de policia
determinou que loise suspenso o ex-
pedtente nn secretaria de policia, or-
denando que alli só .permanecesse uma
turma de tres funecionario-., para at-:
tender ao serviço de maior urgência.

Imprensa Nacional, logo que chegou
sua repartição mandou suspender o
expediente, tanto da secção central
como das ollicinas, cm signal de pc-
sar pelo passamento da exma. esposa
do sr. presidente da Republica.

O Diário Official deu uma segunda
edicção, que sahiu pouco depois do
meio-dia, trazendo completas infor-
inações sobre os ullinios momentos
da mallograda senhora, o que se pas-sou na residência do marechal Hermes,
no Guanabara, e as disposições sobre
o énterramento de mme. Orsina.

O sr. director c varias commissoes
do pessoal da Imprensa Nacional e
do Diário Official acompanharam o
enterro da virtuosa senhora, depofi-
tando coroas sobre o seu tumulo.

Repartição Geral dos Cor-
relos— Nos funeraes da exma. sra.
d. Orsina da Fonseca, a Repartição
dos Correios, loi representada na se-
guinte lorma:

Coronel Ernesto Lirio de Siqueira,
director geral, Francisco de Ca.stro
Soares, secretario, e Armando Du-
qtte Estrada de Barros e Allredo Ta-
vares da Silva, auxiliares de Gabinete.

Comniissão da sub-directoria de
contabilidade, composta dos seguintes
senhores. Antenor de Assis, João Pc-
reira Duarte, Miguel Paes do Amaral,
Pimenta Allredo Azevedo e Estevam
Neiva.

Cõmmissão da2* secção do expedi-
ente. composta dos seguintes senho-
res: Severino Neiva, Aureliano Ma-
ciei e Lafaytte César.

Sub-directoria do Trafego, pelosub-director, Luiz Moreira de Ser-
queira Braga, secretario geral José
Henrique Ademo e João da Silva
T.o; es.

Cõmmissão da 3' secção do expedi-
ente: Roberto Tarlé, Raul Gusmão e
Djalma Camorim.

3- secção do Trafego: chefe de
secção major Cirlos Alberto do Es-
pirito Santos. I- ofíicial .1. 1'etanga e
2' Augusto Borges.

Alem de se fazer representar, a Re-
partição enviou uma rica coroa, com
expressiva dedicatória, p.ira ser de-
positada no tumulo da illustre ex-
tineta.

A listrada de Ferro Ccn-
trai. — Com a noticia do falleci*
mento de d. Orsina. o sr. director da
Estrada de Ferro Central do Brazil,
dr. Paulo de Frontin, nomeou as se-
guintes commissoes para acompanha-
rem o corpo daquella ao cemitério :

1- Divisão— Construcção, drs. Sin-
vai de Sá e Silva, Antônio Venancio
Cavalcanti de Albuquerque e dr. JoãoFrancisco Pestana; Intendencia, dr.
Calmon Vianna; Págiidoria. coronel
Antônio de Araujo Bastos; Thcsoura-
ria, Carlos Ramos ; Secretaria, coro-
nel José Ricardo de Albuquerque e
coronel João Cfapp.

Divisão — Dr. Alberto Flores,
João Durão, Manoel de Oliveira Cas-
tro Vianna. capitão Randolpho César
Fernandes, Anionio Roberto da Silva
Oliveira. Alberto Máximo de Almeida
e José Carlos Fortes Teixeira.

.)• Divisão - Dr. José Valentim
Dunham, dr! T.ygriá da Cunha. Luiz
Antônio dos Reis, Carlos Frederico
de Oliveira, Armando Del Castilho,
Ubaldo Lobo e Waldemar Madeira.

õ- divisão :
Drs. Heitor Lyra da Silva e Octavio

Torres ; Gustavo Navarro de Andra-
de, Lauro Bulcão, Arthur Duarte, Eg-
berto de Oliveira e Vicente Xavier da
Cunha.

3* divisão :
Dr. Humberto Saraiva Antunes, dr.

Eduardo Cicero de Faria. dr. Affonso
Carneiro de Oliveira Soares, dr. João
de Barros Carvalh.tes, dr. Almir Ac-
cioly Antunes, Evaristo T. Figeircdo
Teixeira,Oscar Augusto Renato Lopes,
e lsauro de Azevedo Gonçalves.

-1- divisão :
Dr. Humberto Sonraiva Antunes, dr.

Eduardo Schmidt, dr. José Luiz de
Araujo, dr. Miguel de Oliveira Valle,
dr. Kasberg Soares. Ernani Cotrim,
dr. José A. de Araujo e dr. Gil Pinliei*
ro Guedes.

*Na oitava Deléjaracia de
Sáude-A fls. 126 do livro n. 30,
de Registo dc oceorrencias da Oitava
Delegacia de Saude, consla o seguiu-
te na parte referente ao dia 30 de
no-vembro;

"Consigno aqui o pesar meu e os
de meus companheiros de trabalho ha
Oitava Delegacia de Saude pelo in-
fausto passamento da exma. sra. d*
Orsina da Fonseca, virtuosa esposa
do exmo. sr. presidente da Republica.
O delegado de Saude (assignado) dr.
Tlieopliilo Torres".

INa praça •— Em signal de pezar
pelo passamento da exma. sra. d. Or-
sina da Fonseca, esposa do presi-
dente da Republica, mtiitascasas.com-
merciaes de nossa praça, assim como
todos os bancos, fizeram hastear a
bandeira nacional em luneral.

Todo o commercio da rua Guatiaba-
ra Iez cerrar as meias portas.

—Corretores de fundos pttblicosreu-
nidos á hora ollicial da bolsa, resol-
veram suspender os trabalhos respe-
divos, seguindo o mesmo exemplo os
corretores de mercadorias, que tam-
bem. declararam náo fazer tuneciortar
a respectiva bolsa, em signal de pezar
pelo tailecimento da virtuosa esposa
do marechal Hermes.

Nos estabelecimentos de
instrucção—Faculdade Livre de
Direito—Foram suspensos os traba-
lhos da Faculdade Livre de Direito
em signal de pezar pelo tailecimento
da exma. sra. d. Orsina da Fonseca,
esposado presidente da Republica.

O director da Faculdade, conselheiro
Cândido de Oliveira, nomeou uma com-
missáo composta dos lentes, drs. Paula
Ramos, Lacerda de Almeida e Araujo
Lima, para acompanhar o enterro e
dar pczam.es em nome da Faculdade.

Externato Gabalda — O Externato
Gabalda suspendeu as suas aulas em
signal de pezar pelo failecimcnto da
exma sra. d. Orsina da Fonseca e
mandou hastear a bandeira em fune-
ral.

Collegio Militar — o coronel Ale-
xandfeCarlos Barreto, director com-
mandante do Collegio Militar, com-
comunicou com sentidas palavras á
congregação do mesmo cstabclccimen-
to o doloroso passamento de d. Or-
sina da Fonseco, esposa do maré-
chal Hermes Rodrigues da Fon-
seca, presidente da Republica, tendo a
mesma congregação por unanime ac-
clamação esob proposta do prolessor
lenente coronel Matioet Joaquim Ma-
chado, secundado pelo dr. Decio Cou-
tinho, resolvido que essa corporação
manilestas.se ao chefe do Estado o
seu profundo pesar pelo fundo gol-
peque 6 acaba de ferir, fazendo-se
lambem representar no sahimento da
illustre senhora cor uma commissíto

composta dos lente*,tenentes coronéis
Manoel Joaquim Machado, Sebastião
Francisco Alves, capitão Henrique Ve*
eoler e dr. Francisco Ferreira da
Rosa.

O Lyceu de Artes e Officios—X dl-
rectoria do Lyceu de Artes e Officios.
ao ter noticia do tailecimento de d.
Orsina da Fonseca, esposa do maré-
chal Hermes, presidente elfectivo da
Sociedade Propagadora dás BellasAr-
tes, mantenedora do Lyceu de Artes
eOflicios, resolveu unanimemente to-
mar as seguintes deliberações: Enviar
pezames ao sr. marechal Hermes,
hastear em funeral o pavilhão social,
suspender o ftinccionamento das aulas,
fazer representar-se nos actos fune-
bres e collocar sobre o tumulo uma
coroa.

O director commandante acompa-
nhou pessoalmente o énterramento
bem como uma comniissão do corpo
administrativo composta do major És-
peridinó Rosas, capitão Jonathas Bor-
ges Fortes, capitão Pedro Crvsol Fer-
nandes Brazil, !•• tenentes jofío Au-
relio dcOrtcgal Barbosa, Fenclon Bo-
milear da Cunha e Francisco Gil Cas-
tello llranco. O corpo de alumnos re
presentailo lambem por uma commis-
são, conduziu uma palma de liores na-
cturaes com os seguintes dizeres: —
«A d. Orsina da Fonseca, preitodeve
neraçáo do Collegio Militar do Rio de
Janeiro.»

O Instituto Universitário.— Em ho
menagem ás virtudes da pranteada ex-
tineta, o dr. Allredo Caldas, director
do Instituto Universitário, suspendeu
o expediente desse estabelecimento,
nomeando uma comniissão de alumnos
dos diversos cursos para acompanhar
o énterramento do.s despojos da vir
tuosa senhora.

Além dessa medida, tclegraphou ao
marechal Hermes apresentando con-
dolcncias.

O 2- tenente Luciano Pedreira de
Almeida, lente de topographia, ao sus
pender a aula.pronunciou eommoven-
te oração, pondo em destaque os pre-
cucados de cl. Orsina da Fonseca,
como senhora de peregrinas virtu-
des.

A Escola Orsina da Fonseca—A
Escola Orsina da Fonseca tez-se re-
pesentar por uma cõmmissão de do-
centes e alumnos acompanhados do
respectivo estandarte envolto cm cre-
pe. No sétimo dia todo o corpo do
cente e alumnos irão ao cemitério de
S. Francisco Xavier espargir flores
na campa da mallograda senhora.

A Escola Rodrigues Alves— Foi
transferida, devido á morte da exma.
sra.d. Orsina Fonseca, a festa escolar
do encerramento das aulas da escola
modelo «Rodrigues Alves» que devia
realisar-se hoje.
Nos institutos c associa-

ções
Instituto Nacional de. Musica — O

Instituto Nacional de Musica fez-se
representar no enterro,pelo director
maestro Alberto Nepomuccno, secre-
tario dr. Arthur Tolentino da Costa
c thesoureiro Sebastião Sampaio.

Collegio Alfredro Gomes — Em
signal de pezar pelo failecimcnto
da exma. sra. d. Orsina da Fonseca
o Collegio Alfredo Gomes hasteou a
bandeira envolta cm crepe e suspen-
deu suas aulas, fazendo-se represen-
tar na enterro da inditosa senhora.

Instituto de Protecção e Assistência
à Infância do Pio de Janeiro- -0 Con-
selho Administrativo tio Instituto de Pro-
teccão e Assistência à Infância do Rio
dc Janeiro, ao ter noticia do fallecimenlo
tia exma. sra. il. Orsina da Fonseca,
digna «Dama da Assistência á Infância»,
resolveu cerrar meia porta do estabeleci-
mento, manter em funeral o seu pavilhão
c tomar luto, comparecendo aos actos
fúnebres.

Bibliotheca Popular — Em demon-
stra;ão de pesar, não fuaocionou a Bi-
bliotheca Popular, do LycCo dc Artes
e Oflicios.

Club dos Diários — O Club dos
Diários mandou cerrai- as portas, em si-
gnal de pesar pelo failecimcnto de d.
Orsina da Fonseca.

Confederação lírazilcira
do Trabalho—A rcuniilo que hon-
tem devia realisar a Confederação Brazi-
leira do Trabalho ficou adiada.

— A conimissão directora da Confede-
ração Brazileira do Trabalho compareceu
reunida ao acto do énterramento.

I'i{;a Operaria —A Liga do Ope-
rariado do Districtò Federal cerrou suas
portas, hasteou seu pavilhão em funeral
e fez-se representar no énterramento por
todos os associados, a pé, conduzindo
a coroa no andor.

Ceatro Civico Sete <le Se-
tembro—A directoria do Centro Civico
Suto do Setembro lendo sciencia do falleci-
incuto da exma. osposa do presidente da
Republica', tomou as sógüintós deliberações:
tcicgr.iph.ir ao marechal Hornios apresen-
tando as. ox. os sentidissint'1" posamos dos-
tu instituição o so fazer representar no acto
ilo énterramento pula sua directoria com o
rospoctlvo estandarte envolto om ci-ópó; do-
posilat sobro a campa da dosditosa senhora
uma bellissima/rrinaldà de flores naturaes;
a se fazer representar em todos os netos que
se roalisum nesta capital, om homenagem a
sua memória.

Associação Nacional dos
Artistas Brazileiros —o Con-
solho desta associação reunido em sessão
ordinária sob a presidência do sr. Antônio
José Marques /amith Junior resolveu cm si-
gnal de pezar pelo fallecimenlo da exma.
sra. d. Orsina da Fonseca, suspendera ses-
são e enviar ao prosiilonto da Republica
um tolejrramtiia de pezames.

l-,i{**a Monarchica D. Ma-
noel II — Conto demonstração de pezar
pele falleci mento tle d. Orsina tia Fonseca a
Liga D. Manoel II transferiu os festejos
comniemorativos de 1 de dezembro, cerrou-a
sedo social o hasteou o seu pavilhão em fu'
neral.

Villas proletárias «Orsina da Fon-
seca» e «Marechal Hermes» — Os opo-
rarios das villas proletárias "Orsina da Fon-
seca» o «Marechal Hermes, compareceram
incorporados o depositaram ricas coroas com
os dizeros :

«; A' sua grando protectora » — Os opera-
rios da villa proletária tOrsinti da Fonseca».

A' exma. sra. d. Orsina da Fonseca — Os
operários dn villa proletária «Marechal Hor-
mos ».

«A' oxni.i. sra. cl. Orsina da Fonseca — A
comniissão construetora das villas proleta-
rias ..

•A' idolatrada d. Orsina da Fonseca —
Palmyro o familia».

«A1 exma. ara. cl, Orsina da Fonseca —
Homenagem da Liga do Operariado do JJis-
tricto Federal».

«.V exma. sra. d. Orsina da Fonseca —
Homenagem dos organistidoros do í" Congres-
so Oporario».

Logo rpio chegou ao conhecimento do.s opo-
rarios o infausto passamento da digna senhora,
suspenderam o sorviço:

«jDclcey-Club— O Jockey-Club
fez-se representar no énterramento de
mme. Hermes da Fonseca, pela sua:
directoria, tendo ainda em signal de
pesar içado o seu pavilhão em fune-
ral.

Diversões suspensas — Em
signal de pesar suspenderam os seus
espèctaculos as seguintes casas de
diversões: Theatro Municipal, onde
sc realisava a festa do escriptor Coe-
lho Netto ; theatro S. José, theatro
Maison Moderno, Pavilhão Internado-
nal e Cinema Parisiense.

Outras demonstrações — A
directoria da Companhia Editiçádora,
com oflicinas na ponta do Caju, ape-
nas teve conhecimento do fallecimen-
to de d. Orsina da Fonseca, hasteou a
bandeira em funeral e encerrou os
trabalhos, alim de que o pessoal pu-
desse encorporar-se ao saliimer.to tu-
nebre

— A fundição Indígena mandou para
ser collocada sobre o esqnfle da esti-
madissima senhora, uma palma dc
bronze, com a seguinte dedicalcnna: —
•Homenrtfrem da Fundição Indígena».

UMA NOVA SECÇÃO D'*A ÉPOCA-

Os mysferios do ftlem...
Uma entrevista curiosa

com Fernando Lacerda
-e.pxXí.s-

flpparições, cartas, communicações políticas e lítterarias
^'?^ot^J^o-----•

? ? ? Como se revelam e materialísam os espíritos ? ? ?
-««t-Jcaa-

Conhr-cem-ivo ? E' um homem
alto, forte, de bigode e cíibello
quasi grisalhos que, com a alma
franca, reflectida no olhar lima-
lico, atravessa distrahidamen-
te .a cidade, vivendo muito com-
sigo c não trancando nunca ca-
minho pelos motejos ou pelas du-
vidas que os incrédulos põem nas
doutrinas que defendem.

li' elle, Fernando Lacerda, que
vae hoje lallar, cedendo gentil-
mente ao pedido que, para esse
Iim, lhe laz um redactor d'«A
Época».

—Diga-me, foi sempre um cren-
te do espiritismo ?

— Nilo ; comecei mesmo por

E sob que envolucro mate-
rial?...

Uma vez apparccem-me de
uma espécie de nebulose, vendo-
lhes só distinetamente a cabeça,
outras vezes, perfeitamente mate-
rialisados, vestindo uma túnica
branca e outras ainda com os
trajes que se costumam usar em
vida. Napoleflo, por exemplo..Pois, tem visto Napoleüío
tambem ?

--Por certo, e muitas vezes,
mas, como ia dizendo, o impera-
dor da França a vez primeira em
que elle appareceu vestia uma
casaca verde garrafa, collete de

, camurça branca e calça branca,ser um desci ente, nao me tor-1 Como o seu retrato anda pouconando um adversário, porque ojmais ou menos assim, julgueimeu espirito rasgadamente libe-;| tartar-se d'uma suggestilo, pois a
desconfiança continua a ser umaral nunca admittiria semelhante

contrasenso: no campo das idéas
nflo se deve tolher o passo a nin-
guem.• - • E como se tornou um crente 1Levou tempo. Primeiramen-
te, observei vários phenomenos
espiritas que me impressionaram,
depois fui assaltado do desejo
irreprimível de leY o que se tem
escripto sobre o assumpto; mas
tudo isso nao bastou...

Como assim ?
—E1 verdade, sou naturalmente

muito desconfiado e essa descon-
fiança que caracterisa o meu fei-
tio ofíerecki-me um forte ponto de
resistência para çrêr.—Até que um dia... .

Até que um dia acreditei pie-
namente no Espiritismo, isto é.
que, para além da morte, ha ou-
tra vida, d'onde nos vêem e on-
de nos julgam os que morreram;
acreditei que os mortos podem se
communicar comnosco desde que
haja um indivíduo, homem ou
mulher, que tenha faculdades es-
peciaes para ser seu interprete:
o médium.

—Deu-se então na sua vida um
facto de peso para assim pen-
sar,..

.— Eflectivamente. Voltando
uma noite do the.atro extrema-
mente fatjgado, preparava-me pa-
ra dorroíi*. Tinha jà- os olhos cer-
rados quando percebi distineta-
mente que alguém me ¦ falia va ao
ouvido. Escancarei os olhos e es-
cutei com attençao. Era a voz
de Camillo Castello Branco, o
glorioso romancista portuguez, que
me pedia insistentemente que tran-
smittisse um recado a Silva Pinto.
A missão era complicada edeliai-
da e eu declarei que somente por
escripto me poderia bemdesempe-
nhar delia. Fez-se uma pausa e,
depois, a mesma voz diose-me :
«levantíi-te e escreve». Levantei-
me cheio" de somno, abrindo a
bocea, esfregando os olhos, com

espirito e. o corpo pesados e
obedeci, pondo a penna sobre o
papel. Não tjfve uma idéa, não fiz
um esforço, ,a penna deslisou ve-
lozmente como si outra mão, que
não fosse a minha, a guiasse.
Quanto tempo escrevi ? Quatro
horas talvez.

E que obteve ?
Uma communicação interes-

santíssima de Camillo dirigida a
Silva Pinto que então atravessa-
va uma crise de vida crudelissi-
ma. Era o seu estylo, a sua ma-
neira de philosophar, a sua letra
e a sua amisade, a sua leal
camaradagem pelo notável cri-
tico portuguez.
O que dizem outros

ritos
espi-

dos seus correligionários,
mésmá noite, ouvi a

Fernando Lacerda passa a. mão
pelos cabellos, evoca reminiscen-
cias c, em seguida, com voz cal-
ma prosegue :

— Pouco tempo depois dava-se
outro íacto curiosissimo. Heléodo-
ro Salgado tinha lallecido nesse
dia; eu próprio assistira ao seu
enterro que foi uma sentida ma-
infestação da saudade da parte

Nessa
voz do

grande propagandista do livre
pensamento que me pedir, que,em seu nome, losse á casa de
Angelina Vidal impetrar-lhe queesquecesse uns aggravos que, dias
antes de morrer,, lhe fizera numa
associação, íacto este que havia
licado somente entre os dois. Não
conhecia. Angelina Vidal, sinão
de nome e dc vista, como quasitoda a gente em Lisboa.

Alas isso não obstou a que me
desempenhasse da missão queme fora confiada por Heleodoro,
indo até à rua do Diário de No-
ticias, onde reside a distineta es-
efiptora portugueza, a quem nar-
rei o íacto. Angelina Vidal. pro-fundamente commovida, confir-
mou que elfectivamente tinha
tido uma questão muito accesa
com seu camarada de letras, tendo
licado muito tensas as relações
entre ambos.

Onde o procuram, de prèfé-rencia, essas apparições?
Quando estou deitado, o quenão quer dizer que me não pro--curem a outras quaesquer ho-

ras, até mesmo quando ando na
rua os vejo e os oico muitas ve-
zes.

qualidade inalterável do meu es
pirito; depressa, porém, me con-
venci de que não tinha razão
para pensar «assim, porque essa
apparição, como si tivesse pene-trado em meu espirito, eclipsou-se,
resurgindo de novo, d'ahi a mo-
mentos, mas vestido com uma
túnica.

—Quaes são os espíritos quelheapparecem com mais frequen-
cia?

—Eça de Queiroz, Herculano,
Victor Hugo, Fialho dc Almeida,
Camillo Castello llranco e ou-
tros, para fallar somente nos quesão conhecidos.

Uma carta de Ilintz
Ribeiro

—Dizem-me que teve uma com
municação de Hintz Ribeiro quecausou grande sensação; uma
communicação particular, segun
do se accrescenta.

E' verdade. No próprio dia
do seu repentino fallecimento,ap-
pareceu-me Hintz Ribeiro, que
me incumbiu de escrever uma
cíirta a sua esposa, de caracter
absolutamente intimo, e contendo
resoluções que elle não pudera
fazer. Enviei essa carta a d. Joan
na Hintz Ribeiro que teve com a
sua leitura prolunda impressão,
reteria-se a factos passados entre
ambos e que ninguém mais podiaconhecer.' Tive, depois, outra
communicação do eminente esta-
dista português, na qual se refe
ria largamente ã situação políticade então, alvitrando resoluções
que deviam ser tomadas na lutu
ra orientação do partido de queera chefe.

As physionomias que vê são
duras e ríspidas ou doces e sua-
ves ?

São, antes, muito suaves e
as suas vozes têm entonações mui-
to doces, insinuantes.

Fernando Lacerda lalla ainda
durante algum tempo, cita factos
convincentes, recorda tempos idos,
refere-se ã. sua crença espiri-
tista desassombradamente, não
não se intimando com controver-
sias, tendo sempre vivo, cerrado
e fulminante o argumento contra
opiniões adversárias da sua.

Despedimo-nos até amanhã, em
que elle virá pessoalmente dizer
da sua justiça e expor todo o
programma da nova secção que«A Época» vae inaugurar e queé esperada com verdadeira ancie-
dade.

ÚLTIMOS, CAPRKllOSil

AUTOMÓVEIS PODEUS
as provas do go-Únicos quo voncoram

verno alIotiitJo.

Kastrup & C—S. Pedro 77
A agua J/ta-
gqesiana de S. LOURENÇO *3g£
As águas mine- 0 | niIPrfjní) Çazo-
raes naturaes de •*•¦ UUÜIILIiyU sa c
Jrlagnesiana são muito recommenda-
das pela classe medica.

Uma grande surpresa para
o commercio e o pu-
blico desta Capital

Ao commercio c ao publico vão causar
verdadeira surpresa, ou mesmo verdadei-
ro pasmo, os preços baratlssimos paratis
vendas deste mez marcados cm todos os
árticos do barateiro estabelecimento RIO
TRIUMPHAL, tí rua do Ouvidor 73. IC
conveniente, antes de fazerem qualquer
compra cm outra casa, visitarem primeiro
o grande estabelecimento e verificarem
seus preços,que não encontra competido-
res. Comprando no RIO TRIUMPHAL
tem-se uma differença de 20, 30 e .|o ¦[•
menos do que em outra casa do mesmo
ramo de negocio.

AVISOS FÚNEBRES
Orae por ella

P. Rifa Luiza da Silva
R1TINIIA.

t 

Manoel Rolíerto da Silva, Mnrianna
Luiza do Nascimento, Gtiillieme dos
Santos üoiiie.t o fninliu, Manoel
Francisco Josó de Moraes e f«ml-
lia, o tiinis parentos profund.inien-to Búiiillilllsatlos agrodocem, as pro-vas du carinhoso alVecto quo Uma duram

As pessoas ilo sua amizade, por ocea-
c-iRtào do infausto passamento da sua sem.
pre lembrada esposa, llllin, iniiã, cunhada,
tia o madrinha D. RITA LUIZA DA SILVA,
e n.o.vn.menla rogam aos parentes o pessoas(lo sua ,-imiz.iili; pnra assistir á missa do se-
timo dia, qtto para descanso eterno da alma
da mesma llnaila, mandam celebrar amanhã
as!) horas, na matriz de SanfAnna: a tn.las
as pessoas que .isiistirem a esse actn de re-
lilfláp e cnridndò, n familia antecipadamente
apresenta «eus agradecimentos.

Quilherme Sobrinho de ftlmelda
Iilalina Martins de Almeida, sogra, e

cunhados, convidam todos ob seus
parentes 0 amigos a assistir it tniesa
de sétimo dia, na egreja dn Carmo
(rua 1" do Março), ás S 1)2 horas,
amanliã, pelo repouso da alma do seu

esposo, genro o cunhado,; '

já o comparecimento

t
81'iiilucondo desdo

Luiz Maggcssi Gorimbaba

ÍRItn 

Ni Mai-gossi, S. Caldas, AlicoMaugissi Coriuihalia de Carvalho Le-mos, marido • lilho, Amoldo Magos-si Ooiilllliaba 0 Francisco do Paula
Magosao Cmimbnba, mulher e lilhos,agradecem a todas as pessoas queacompanharam os restos mortaes do seu

querido e inesquecível sobtinho, tio, cunha-(Io e irmão LUIZ MAOOHSSl CORIMIUBA.
o do novo convidam a todos os parentes «
pessoas do sua amisade para assistirem amissa de sétimo dia que será rasada porsua alma, amanhã, 2 do corrente, ás 9 1 iíno altar tinir ila egreja da Candelária e poresln acto do religião o caridade agradecemdo todo coração.

^NictHeroy

Belmira Marfins Villar

ÍAlcnbiades 

Villar, Latnlelina do Je-
sus Paraná, Anna Enfrnsíiia da Fon-
seca Martins, Manuel Paraná o familia,
Atr.inso Paraná o sua mulher, Adolpho
Tinoco e familia, Adolliia da Fonseca
Paraná e llllios, llenriqtio C islanlieira

o Irmãos o Ilnnorina de Almeida agiadecom
a todas as pessoas que acompanharam oen-
torro do sua prosada mulher, lilha, alllhada,
Irmã, cunhada e amiga UELMtRAMARTINS
VILLAR o as convidam .1 assistir a missa
de selimo dia, quo pelo repouso eterno de
sua alma mandam rezar na Cathedral de S.
João Haptistâ amanhã As 0 horas, confossan-
do-so desdo já agradecido.

José Ferreira Coulart

t 

Viuva Pureza Oottlart a sua irniS.
Maria José de Oliveira de novo agra-
dòcéiii as pessoas que as acompanha*
ram nasiitt imiiioiisadôr c participam
quo a missa de trlgesimo dia, qno
mandam celebrar pnr alma de sou

malogrado esposo o cunhado, será celebrada
amanhã, ás il horas, na Matriz do S. João
Haptistâ da Lagoa.

SCENADfALCOVA
TJm indivíduo, após a visita que fez sx uma

miilliei-, suieitla-.*i,e..
.lisparaiido contra a cabeça um tiro

<le revólver

12m poder <lo tresloucndo foi encontrada a impor-
tancia dc um conto c duzentos mil réis

Tratar-se-a de um suicídio? na-
turalmente ea pergunta, que de mo-
mento accóde aos lábios dos que, á
primeira vista, tiverem conhecimento
desse mysterioso lacto.

Trata-se de um indivíduo, que, após
visitar uma demi-moiidaiiie e eom
ella ter uma longa conversa, num mo-
vimento brusco, apanha dc sobre a
mesa de cabeceira, um revolver, e de-
tona-o contra a tronte direita.

A mulher, comparecendo á presença
da autoridade e interrogada por esta,
nada sabe explicar sobre o lacto, dei-
xando a policia na mais completa igno-
rancia.

No emtanto, apezar dc todo o mys-
terio que reveste este triste caso, es-
tao aquellas autoridades mais ou me-
nos convencidas de tratar-se de um sui-
cidto, visto que na alcova em que se
desenrolloti a triste scena. n5o apprc-
sentava quaesquer vestígios de que
tivesse havido luta-

Outra razão ainda mais convincente
e que afugenta qualquer idéa de que
tivesse havido um crime, é ter aquel-
Ias autoridades encontrado em poder
do suicida a elevada somma de
1:200$'200, quantia esta que, dada a
hypothese de crime, naturalmente te-
ria desapparecido.

Verdade é que, segundo as declara-
ções prestadas por varias testemunhas
informantes, caso sc tivesse dado um
crime, o criminoso nilo teria tido
tempo de fusir, visto que, após o es-
tampido do tiro, tora a porta da ai-
cova immediatamenté aberta

No entretanto, não obstante todas
essas conclusões, convém aquellas aa-
toridades encarregadas do inquérito,
descobrir o fio conduetor Ideste triste
e mysterioso caso.

Preventivo efficaz e combatente
AGUA MAG2VIS8IAJMA

mineral natural de S* LOURENÇO

HANSEA TICA - Praça Tiradentes,
27 - Telephone, 698.

Café, chocolate
Moinho de Ouro.

• bonbens — só no

Seriam pouco mais ou menos sete
horas da noite de hontem. e a rua Dr.
Joaquim Silva apresentava um as-
pecto tristonho. que, de vez em quan-
de só era interrompido com o garga-
lhar sonoro e alegre que partia do in-
terior das casas alli existentes.

Iim todas ellas havia alegria.
A-quella hora; em uma dellas, a de

numero 11. um vulto pára «'i porta,
olha, e por fim bate palmas.

Uma rapariga, morena, magra, sym*
pathica, deixando transparecer ua phy-
sionomi-t os signaes característicos
das noites passadas em vigílias, in-
daga:

Quem bate, e o que deseja.
Sou eu. A portugueza está por

aqui ?
iisttt. Faça o lavor de entrar.

E voltando-se para o interior da
casa, chamou:

0' lilvira, cá está um cavalheiro
que procura por voctj.

Momentos depois apparecia a Elvi-
ra, uma rapariga baixa, cheia de cor-
po, formosa e bastante sympathica.

Houve demonstrações de alegria en-
tre ella e o seu visitante. Finda estas,
entraram ambos para a alcova delia,
que fica justamente próximo ti porta
principal do prédio.

Quanto tempo estiveram reunidos
e o que conversaram só mais tarde,
na delegacia, é que se veiu a saber.

** *
Passado algum tempo, quando mais

ninguém da casa se lembrava da El-
vira e de sua visita, uma outra bate
palmas.

Desta vez foi a própria dona da ca-
sa, Antonia Francisca de Abreu, quem
foi abrir a porta.

Era o sr. Francisco Antônio, rapaz
jà bastante conhecido da casa.

Estavam os dois conversando no pa-
tamar da escada, quando um tiro se
fez ouvir, e immediatamenté após.ap-
parece a porta do quarto Elyira, hor-
rivelmeiite pallida, com as feições
transtornadas e que gritava :

—Accudam! acendam 1 um homem
acaba de se suicidar alli, no meu quar-
to, junto ií cama.

E virando-se para Antonia de Abreu
pediu que fosse chamar um guarda
civil.

Momentos depois compareciam ao
local odr. Heitor Mencio, delegado do
13- districtò, acompanhado do commis-
sario Miranda, que tomaram conheci-
mento do oceorrido, deram as provi-
dencias para que fosse chamada, com
toda a urgência, a ambulância da As-
sistencia Municipal. Esta, momentos
depois comparecia tambem.

Qs facultativos daquclla humanita-
ria instituição, examinando o ferido
constataram que era gravíssimo o seu
estado, visto que a baia penetrara 11a
região superciliar direita e alojara-se
no craneo. deixando sabir do ferimen-
to feito grande quantidade de massa
encepballca.

Sem perda de tempo, foi o infeliz
homem transportado em ambulância,
para a Santa Casa, dando entrada na 8-
anlermaria, onde momentos depois
íallecia.

*

Emquanto era o ferido transportado
para a Santa Casa, o dr. Heitor Mer-
cio intimava as pessoas da casa a com-
parecerem à delegacia, aíim de pres-
tarem declarações.

As declarações prestadas pelas tes-
temunhas.em nada vieram adeantar as
autoridades, sendo todas accordes em
affirmar, pouco mais ou menos, o quedissemos acima,

A arma homicida.
E' um revolver Smitli- Weson, quasinovo.
Sobre este revolver existe uma es-

pecic: de lenda bastante interessante:
Ha tempos. Elvira Vianna tivera

relações de amisade com um nego-
ciante do largo da Lapa e residente em
um prédio daquelle local, conhecido
como «Palacete Lisbonensc.

Este negociante, um dia fizera o
convite a Elvira para passar uma noite
em sua casa.

Ella acceitou.
Chegada a noite combinada.Elvira foi

a casa daquelle negociante passandoa noite em sua companhia...
No dia seguinte, Elisa, ao sahir da

casa do negociante, levara o revolver
e um eslojo de polir as unhas, deixan-
do sobre a mesa do quarto um cartão
onde se fia: «Levo seu revolver e o
estojo de unhas para que você com-
pareça á minha casa e satislaça o queme prometteu. .

*
Talvez nilo se passasse um meü

quando esta mesma arma, que por um
descuido deixara sobre a mesinha
de cabeceira, serviu para nue em seu
próprio quarto fosse désenrollada
uma scena de sangue.

O inlcliz, ao que se suppõe, em ummomento de loucura momentânea,
vendo a arma sobre aquelle movei,levou-a a tentar contra a existência,
disparando-a sobre a tronte do lado
direito.

»• *
Em poder do infeliz foram encontra-

dos os seguintes objectos :
Um chapéo cinzento, um cinto decouro com fivefla de aço, uma gravataverde, uma pasta, tres livros com va-nos assentamentos e uma bolsa pe-

qiiena, dentro da qual loi apprehen-
dida a importância de t:2Q0g200.

Nao obstante estar a policia, maisou menos convencida de tratar-se deum suicídio, uma duvida nos causa um
facto bastante importante e verilicado
pela própria autoridade:

Em um dos livros ápprehèndidos,
foi encontrada a nota de recebimento
de uma importante lirma dc nossa
praça, da importância dc 2:6003000.

Ora. si por ventura esse pagamentofoi effectuado e encontrou a policia em
poder da victima somente a importai*-
cia de J:200S, lacil será deduzir-se
que o restante desappareceu.

E para esclarecer esse ponto 6 queaquellas dignas autoridades se acham
empenhadas.

*

Em todos os livros ápprehèndidos
pela policia, foi encontrado sobre a
capa, pelo lado interno, o nome de
losé Santiago. Carneiro, que a policia
suppõe ser o do trcsloucado suicida.

Do lado externo tinha os seguintes
dizeres: C. Formcnti & C.

Rua General Gomes Carneiro
n. 20.

Industria Nacional — Vitraux.
Nos bolços do infeliz tambem foram

encontrados vários cartões desia casa
da qual a policia suppõe ser a em que
era empregado o inlcliz.

Na delegacia foi aberto inquérito}
tendo prestado declarações as seguin-
tes pessoas:

Elvira Vianna. Walter Bolzuweit,
Francisco Antônio, Dina dos Santos e
Antonia Francisca de Abreu, pro-
prietaria da casa onde se deu a triste
scena.

^O
A SEUS FREGUEZES E AO PUBLICO

0 Rio Triumphal; conhecido como o mais
barateiro estabelecimento nesta capital, ã,
rua do Ouvidor, 73, avisa a seus freuue/.es e
an publico quo vae fazer do amanhã em
deanto novas rodueçõos nos preços iá liara*
tissimos do todos os artigos do sou' grando
stock, como sejam :

Superioras tornos de casemira preta o da
côr para homens, rapazes o meninos, ternos
de hrini de linho o do mais superior tussor
{todos liem molhados), chapéos Panamá, ca-
pas de borracha inglezas, chapéos de palha
Irancezos, inglezes o italianos, lindos ves-
tiiarios paia meninos, meias, gravatas, ca*
misas, ceroulas, sttspoiisorios, ligas, roupas
do cama o mesa, ele., etc.

«Bonificação»: A cada comprador será oi-
ferecldo«um bônus gratuito» com tuna nume-
ração que, quando sorteada om qualquer um
dos 30 sorteios pelo priinoiró promio Ja lo-
tqria.dti-lho o direito do retirar o utn impor-
tancia e.Mtal á compra antes feita completa-
mente de graça.

Comprem só no Rio Triumphal, que é a
iinioactis.i que não olha a saccilicios para
bem servir e bonillcar a sua grande fre*
guezia. '

HANSEA TICA -Praça Tiradentes
27 - Telephone, 698.

EXPEDIENTE ,
E' nosso representante e «agente

em todo o Sul de Minas ó sr. An*
tonio Celestino, que está autori-
sado a receber assignaturas e a
resolver todas as questões com-
merciaes referentes a A Época,
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Domingo, I de ¦D^aSW de IM a wmfit

'eça a —'eça a.

eslado.
seda...

Morim lorte reclame
Morim lavado enleslndo
Morim cretone
Morim inglez, largo
i orles paia vestido em eoliane fantasia
Cortes para vestido em eoliane lantasia
Cones pnra vestido em eoliane lantasin en
Cortes para vestido em voilnjein. listras du
Curtes para vestido ein eoliane .-iinjain
< -t tomam em todas as cores, metro
Sombrinhas briincns o dê.çôrn-SS- 1US e.. ........•_.•....
Costumes ile linho de còr. para senhora.a 10*?, loi»,dos,.dus-, e
Costumes do tnssor bordados em alto relevo, a33?, 3õS500e
Griinde saldo de vestidinhòs em nnnzuck e mol-moln...
Chnpéos em mol-mol para meninas, a ''•*, 'IS, <>-.*¦ u.......
Meias rendfidas, pretas e de cOr, para senhora, dc 28500 o

par, por
Laises bem bordadas, metro a 1*'*200, PjoOO 
Ecliurpès em pongé, com franjas, ,"'"."
Cirande saldo de blusiis em ponginette brancas c clc cür,

de *#, 
por  

PALETOTS E CAPAS DE SEDA PRETA
' 

a 25$000, 33$000, 3S$000 e 42$000
Voile listrado, griinde moda, corte
Matas bian«ras c'i!e eôr a 5g5Q0, 6 SOO. R§000 
Cortes em voilnjein bordado a seda dc -15*3000 por
Bolsas de como. grande reclame • 

Grande saldo de retalhos de lãs, cassas, chitas, etc.

BAPTISADOS

88500
9*500

11§500
14J200
1385Ü0
208000
22S500
20S000
32S000

1$300
128000
3õíj000
S9S000

6S000
8S00O

1S600
lgbOO
78000

2S000

de Almeida.
Hnptista dos

es Calmon de

iscar OÒP.çulvos Penoso. Joso Bopllsla dos
1111103 DlllliOI'.
Orog*o:
Planamente— Nontòn Pinto

iscar Qonçnlvos Pooogo. Josó
lantos Junior,

M- anno- I illini!
Plònani' iio -Mario de Oé

itilto. Kiiiinrtlo Gonçalves ila Silva.
Slinplftsmoiito—Homero Miranda Barbosa.

¦irl'..s Máximo freire, Mnrlo dos Santos
I-i ia.

ltii| rovados 8.
Curso Preliminar.
ConiploiiiBiitar—GeoRraphla,
lusiiiieçãe—Carlos Ui.rííeilll,

.:.; llun.it' Rodrigues. Joaquim

Uma merie mysterio-sa

louvor. Jor-
Ignaeio Mo-

155000
11$500
388000

2SO0O

Toticas dc seda, artigo chie a ¦18000, 6?000,8*4000. lO^OOOe
Vestidinhòs em mol-mol ou naíizouck a SS000, 10,-Ouü

12-000, 15S000 e 
Cnmi-Pias cm mol-mol pu eoliani de 18^000 a.
Camisolas cm cou me eom listrirs de seda de 25,5000 a.

12:5000

18$000
30*000•158000

A liquidação qne estão fazendo os
Grandes Armazéns de Paris

21 e 23, Larso ile S. Francisco de Pauis, 21 e 23
(Junto ã põrruinarla 

"Vimes)

Plenamente: Clovis Marcai, Carlos llor-
.¦rl.li Teixeira, Manoel Pinto do CnrvnlIlOi

ídlinítlu Mac-chiiv. Walileuiar Wornocli
ilaclia lo, Jorjfo Monar.cs Moreira, Krancin
.inil.reii. José Manool Ferreira Coullio, Dn-
nel Pornnndo/. Más, Thoobaldo Maclintln

fluimerfies, Joilo Üastoti; Alfredo da Rocha
Amaral. , ,,Klraplonmonlo : Jovollno Huili.o. Olynlno
Sabbalulll, Prancisco Luiz da Silva Freire.
Reprovados, 10.

Franeor, Medlo — Dislincção : Júlio dos
-autos Vieira «le Mello, João Cardoso, Au-
uslo César Duque Estrada, Mario Fredencu

llassolninnn.
Plennnionl.o i Carlos Augusto Nlonioyor

¦oariis, Jorge Ponha Teixeira, Viconfo dia
Paulo Callinz, Mario Boia*fõrih Tolxolra, Pau-

o Penna Toixoiia, Puilru Unindo, Flurlano
tapeia Thompson Estoves, Haul Pinto dt.
Carvalho, Thomaz Augusto do Olivoira;

Oswaldo Moreira. Murillo Pires llrunilao
Carlos Martins. Álvaro Amando. Paulo da
silva Teixoira.

Siiiiplomiiunto: RoborloSlmonetti ilo Men-
loiiça. Frodorico Ernosto da Cunha. ISuiro-
,io Modeiros do Saboya o Silva. Mario Cor-
¦'¦a (íuliriniilos. Roborto Vayssiéro.
Reprovados, 8.
Francez olomontar — Distineção o louvor—

íonalo Cosia Honillm.
Dlstíncçtlo : Oswaldo 1). do Rego Mon-

miro.
Plenamente : Carlos Marques Lisboa. João

losé Fernandes, llulisario Tavora Junior-
niz Marciano Vieira do Carvalho, Paulo

Moraes Costa. Flavio Amorlm Andrado.
arlos Flores. Potronio Faria. Gastou Wa-

mor.
Simplesmeiue : Ernesto lio Assis. Antônio

Hino Oalvâo Bueno. Alberto Magalltaos.
Henry Wagner. K»nato Vianna. Roberto
.losé da Silva.

Reprovados; 2.
Vtio tle

Na rua '.riicopliilo OI tom —
Communicaçãp ú EPolieia
— No Necrotério cia Poli-
cia,

O commissario de dia ao Ia dis-
tricto íoi liontom avisado clc que
na casa n. .45 da rua Thcopliilo
Ottoni íallccern repertinamente
um homem.

Suspeitando do um caso clc en-
venenamento, a autoridade fez
remover o cadáver para o Ne-
croterio da Policia, afim de ser
autopsiado pelos médicos legis-
tas.

Chamava-se o infeliz João Ba-
ptista Fernandes, era brazileiro,
natural do Estado do Rio, sol-
teiro, empregado no commercio c
tinha 27 annos dc edade.

O infeliz sahirá na véspera a
passeio c, ao regressar, começou
sentir-se mal.

Chamada a Assistência Munici-
pai, compareceu o medico dc ser-
viço, que lhe prestou soecorros,
receitando.

O estacio de Fernandes, porém,
cada vez mais se agirravava vin-
do cllc pela madrugada a tal-
lecer.

roceiro Joilo Francisco de An-
clràcle, fugiu.

A policia do 11' districto, que
tom.OU conhecimento do facto,
apprehendeu o caminhão c a car-
teira de Andrade, que se achava
sobre o vehiculo.

Bernardino, que teve feridos os
pés, foi medicado pela Assisten-
cia Municipal, rccolhendo-sc
depois á respectiva residência cie
sua mãe, a portugueza Maria
Rosa, á rua Cameriuo n. 64.

" ' "-P*"***-.

Tratar-se-ã de um suicídio, dc
um crime, de um engano ou de
uma morte natural?

E' o que a policia do 1' distri-
cto promette apurar.

Começou cila, no emtanto, mal,
pois, uma vez que suspeitou da
morte, devia logo arrecadar c
lacrar todos os medicamentos
encontrados na casa e mandal-os
a exame, como devia tomar os de-

Partido Republicano Fluminense
partido situacionista no Estado do Rio

apresentou aos sulTraglos dos sons correu-
gloBariós a sogltilllo chapa paia renovação
da Assembléa Legislativa para o Irionitio do
1012 a lillã.

Mais de espaço diremos da chapa,
São ostes os catlilidatoB, ilo quo 28 sao

propostos á rooloicão!
¦ DISTRICTO—IU'. Antônio Francisco dos

Santos Abi,ai, dr. Canard» Portal In, dr. Evo-
rareio Bacliktnifloi', coronel Francisco Xavier
da Silva C.uiiiia ãus. coronel Lalz Teixoira
I.ooti.il. Mano. I da Mattos Duarte o Silva, dr.
Kaill de Almeida Rego e Ia lenenle Roberto
Baptista Pereira.

2a DISTRICTO-Dr. Anlonio Barbosa lluar-
que de Nazarolli, coronel Álvaro Augusto de
Moraes Pinlz.dl', Benedicto Peixoto Ribeiro,
coronel João Norborto da Silva Freire, (Ir,
João Antônio de Oliveira Guimarães, dt'.
Joaquim Mariano do Azevedo Caslro, dr.
Jordão Ribeiro do Castro e Noel de Almeida
Baplista.

5a Dl-TRICTO -Coronel Acllllò da Silva
Monteiro, dr. Álvaro Ponha Pereira da Sil*
va, dr. Américo Carreira I,assttm!0, major
Antônio .Simões Pires Coiideixa, dr. .Urânio
de Albuquerque, dr. Luiz Carneiro de Canr
pos Ponco do Lóon, dr. Manoel Fernandes
ila Silveiia o dr. Oscar Leito Pinto

Cl (f a
fc Balkans

Vida às BI
E-scola Pplytèclinica

Exames para o dia 2 de dezembro,
consta do seguinte:

Provas escriptâs das cadeiras :
Meclmnicà racional, Astronomia e

Gcodesia, Construcção e Architec-
tura. . ,— Silo chamados comurgcncia a se-
cretaria desta Escola, os alumnos se-
guintes ,

Antônio de Castro Pereira Kce-o,
Deolindo Lima, Hélio Ostilio de Mo-
raes KefíO, .loão \'ictor-Pacheco, Joa-
quim Antônio Dias de Amorim Ju-
nior, Licinio da Rosa Ribeiro c Os-
¦\valdo Galvilo.

ii-acuíiladò de aiedlcina
Relação para o exame pratico oral

da Ia serie de pharmacia no dia 2 do
corrente ás 2 horas da tarde.

Pratico oral, 1* pharmacia -- Cadei-
ra de Physiqfl - Hcrminia Ferreira
dé Souza. 1'atixto fosé de Mello, Pedro
Ferreira Alves, Francisco Balthazar
dn -ilveira, Annibal da Gama Salgado.

Turma supplemeiit.tr - Frederico
do Como lunior. Ernani da Fonseca
Santos, Elisiaiio Malta da Costa, José
Peixoto Brntile Pinio, Arthur Alves
Ferreira de Faria.

-Cadeira de historia natural—Dia _
do corrente ás 2 lioras - Luiz Azam-
buja Lacerda, ioão de Paula Cerquei-
ra, Severino Thomaz de Aquino. Moa-
cyr de Lacerda 1-cnnalortc üemetrio
Elias llamam.

Turma supplementar - Francisco
izidro Monteiro Junior, Vicente Pra-;
"clti. Arthur de Siqueira Cavalcanti
Filho, 'Vestes'CiulTo e Roldão Oonçal-
ves Kibeiro.

Uuleira Ue chimica mineral e orga-
nica-dia 2 As 2 horas — Francisco do
Espirito Santo Paula, Aldovandro Rc-
nevidesGalvíid, Octacilio Paro Mar-
quês Menriques, Antônio de Souza Ia.m-
uianuel Nery. . .

Turma supplementar - v erissimo
Teixeira Marques, Rodolpho Pereira
dos Santos, Jayme Standart. Silberto
¥ t-fi-ira da Silva e José RUerigues de
Oliveira.

— Resultado dos exames do curso
medico dia 29 e 30.

4* anno. anatomia
anatomia Medico
çOes.

Henrique Lisboa Praga,
Parente da Costa, Alberto de
ccllos Cruz, plenamente; Ci
Kocha Maia. simplesmente,
primeira única que lizeram;
dre Tepedino, Luiz MalTci,
Nascimento Silva, I.contino

, - deiro de Farias, Jayme de Azevedo
nit-f-AA Vlllns Boas, Horacio Ferreira de Sou-
¦JllIUv zn Barros, Luiz de Azevedo Sodré.
MIS 191.1 Paulo Ce-zar de Andrade, Raul Amo-
UIIIUU rim Corrêa Bandeira, ilildebianuo

Thomaz de Carvalho. Castão Meira
Marques,João Estanisláo Peixoto do
Amarante,Joilo Theodoro Lima.

Turma supplementar dc physica:
Francisco Borges Vieira, José Au-
gusto Anesi, Jayme Monteiro Abelha,
Allinò Augusto de Azevedo Antunes,
foão Pires da Silva Filho. Irineu Ma-
lagueta de Pontes, Sebastião Raphael
í-ebas, Joaquim Martins Ferreira, José
Lino Kibeiro de Sá Filho, Sérgio Au-
gusto Panhos.

Cadeira de Historia Natural: José
de Toledo Piza, Pericles Ferraz do
Amaral, José Martins de Araújo Ju-
nior, Jorge Massierc da Costa Thibau,
Ernesto Massierc Cortiço, José loa-
quim Ferreira, Ângelo Moreira Bar-
letta, Thcopliilo Moreira Pinto, João
Moreira Pinto, Francisco do Amaral
Machado.

Turma supplementar: Historia Na-
lural.

João de Souza Gampos Junior, Ma-
rio Sattamini dos Santos, Albino Sar*
tori, Elias José Grego, Antônio José
Soares Junior. Adhemaro Godoy, Jor*
ge Farias, Camillo Salgado dos San-
tos, Francisco de Salles Baplista de
Oliveira, josé |ulio Velho da Costa
¦Cadeira de,'Chimica: Aririo Carlos
da Costa, Edilberto da Veiga Jardim,
Haul' de Salles Pinto, Felix Travassos
Montcbello, Bemjamin Gonçalves, Eu-
g?nio Cordeiro, Miguel Archanjo de
Abreu dc Lima Pereira Coutinho.
Eduardo Corroa de Azevedo. Vicente
Gomes Vieira Dantas, José Mediei.

Turma supplementar de Chimica:
Roberto Pollo, Godolredo Vieira

Wintcr. Jonas Ramos. Luiz Sanderson
dc Queiroz, Mario Gomes de Oliveira,
Agenor Francisco de Barros, Nelson
Junqueira dc Barros.» Olavo de Sá Pi-
res, YValdimir Nina, Umberto Ter-
ruci.

3' anno medico pratico oral de Phy-
siologia e arte de formular, ás 10 ho-
ras:

Rtibcn Rodrigues Branco, Joaquim
Gomes Fillio, 

'Luiz 
Novaes Castello

Branco, Raul Cruz, Galdino de Freitas
Travassos, Galba Moss Velloso, Odi-
lon de Amorim. José Bonilacio da Cos-
ta, João Allredo Lopes Braga, João Ba-
ptista d'Avilla Franca.

Turma supplementar:
Arnn-iiio Borelli, ilelionidas Angus-

to de Moraes, Mario de Almeida Per-
nambuco, Luiz de Lima Macedo, Be-
ncdlcto Brenha Ribeiro, Ilypollitojosé
Ribeiro, Josi: Monte Serra", Jayme da
Silva Rosado, José Campos Lima.João

Collegio Militar dt»
Janeiro

Terão inicio, quarta-feira, 4 do cor-
rente, nesse estabelecimento, os exa- nim . j mniirinlir-irns dc-mes da presente época lectiva, reali- ppimtnios aos companiunos ia.
sando-so os escriptos e os de desc-
nho, na seeuintc ordem :

Dia I — 3a serie, Desenho; 2- anno,
Inglez; 3a anno, Portuguez; -I* anno,
Inglez; 5a anno, L secção; 6' anno,3*
secção.

Dia fi — Ia anno, Desenho; 2* anno,
Portuguez ; 3a anno, Inglez; -Ia anno,
•Jeographia ; 

">• anno, 5a secção.
Dia (.— 1' serie, Desenho ; 2 serie,

Desenho; 2' anno, Desenho; 3-anno.
Francez ; 4a anno,Geometria ; 5a anno,
2a secção; 6a anno, 4' secção

Dia 7 — Ia anno, Portuguez ; 2a an-
no, Francez ; 3' anno, Arithmetica ;
4a anno, Álgebra; 5a anno, Desenho;
6- anno, Desenho.

Dia 9— 1 serie, Conjuncto; 2a se-
rie, Conjuncto; 2a anno, Geographia ;
3a anno, Physica; Ia anno, Desenho ;
,")• anno, Geographia.

Dia 10-3- série, conjuncto, 2a anno,
arithmetica ; ?r anno, geographia; 4'

anno, physica.

Ajrproxiinação de um destroyer
grego nas proximidades de
Dardane/les.

ATHENAS. 30—Os fortes do estreito
dc Dardancllos lizeram vários dis
ros contra o «destroyer» grego
que cruzava ao largo de

O «Dexa» respondeu
retirando-se depois sem
Irido.
Conferência de embaixadores so-'bre 

o coiijlicto bctlkduico
BUDAPÉST, 30.-Tratando do pro-

jecto de uma conlerencia de embai.xa
dores para dar solução ao

íftatou a tiros de garrucha o ex-
namorado de sua noiva

No logar denominado «Posso dos Coull
nhos»,oni Iiaborali.v,no listado do Rio, Afins
taeio

balknhico, o Festcr Lloyd diz que caso
essa conlerencia losse proposta a Aus-
tria-Hungria, o governo austriaco
consideraria uma tal proposta lilha de
um intuito amigável.

Conferência de embaixadores
PARIS, 30.-L'Adiou diz ser muito

provável que a conlerencia dos embai-
xadores para resolver a questão bal-
kanii-a se remia nesla capital, sob a
presidência do sr. Paul Cambou, em-
baixador da França cm Londres.
Oecupação de forças gregas cm

I 'aliou a
ROMA, 30. — A Tribuna, commcn-

tando a noticia de que os forças gre-
gas oecuparam Vallona, onde está

¦.Recusa da proposta da firma
Torm/iiial Portalis, para u
eoiitimição da conslriicçãc
de estradas de ferro

BUENOS Aires, 30 - O governo
ncaba dc recusar a proposta da (Irmã
Tornquiat Portalis, para 'continuar a
construcçflo de estradas de lerro e
fomentar o desenvolvimento de di-
versos territórios incultos na licpii-
blica.

Reabertura do Tiro Federal
BUENOS AIRES, 30 - Amanhã cl*

lectnar-ss-á a reabertura do Tiro Fe-
iler.il, sendo olfprecídòs valiosos pre-
mios aos concorrentes.
O governo recusa a proposta

Farqit/iar.
BUENOS AIRES, 30-O sr. Ramos

Mexia, ministro das Obras Publicas
declarou que havia recusado a pro*
posta de compra das estradas de lerro,
que lhe lez o engenheiro Farquhar,
unicamente por uma questáo de pre-
ço, náo tendo entrado nessa sua re-

coniiiclb í cltSal nenhum motivo que se prendesse;

a-*cNa»,
Bnddil-Sahr.
ios disparos,
nada ter sol-

Coelho matou a tiros do garruolia instnllado o governo provisório alba-

Fernandes
Ao contrario disso, nem ao me-

nos sabem as auetóridades infor-
mar os nomes dos companheiros
do desventurado homem, e isso
porque não se deram ao trabalho
de o procurar saber. ¦ '

Eo medico^ Porque esse íacul-
tativo nilo prestou ainda as suas
declarações?

E' possível que se trate dc um
excesso dc zelo da policia do
Ia districto, a suspeita levantada
contra essa morte. Mas justamen-
te por isto, isto é, para, justifi-
car esse zelo,éque as autoridades,
logo que mandaram o corpo
para o Necrotério da Policia e
pediram a sua autópsia, é que

Agapito Pinto, negociante no «Rio Secco»
naquelle municipio.

O motivo do crimo foi tor havido uma tro*
ca do palavras, pois o assassino é noivo de
uma cx-iiamorada do moito.

Contra Anastácio Coelho foi pelo sr. Pedro
Marianno, delegado do policia, lavrado o
respectivo auto.

ÀggTessãp
O lavrador José Fernandes, rc-

sidente à praia de S. Cliristovão
n. 55, hontem à tarde, quando
passava pela praia do Caju toi
aggredido por um desconhecido,
ficando ferido ho frontal.

Fernandes queixou-se íi poli-
cia do 10- districto c depois de
medicar-se no Posto Central da
Assistência, rccolheu-se ã sua
residência.

nez declara que a Itália c a Austria-
Hungria jamais admittiráo que as tro- i
pas hellenicas se apoderem daquclla | cj que esse projecto seria
cidade. j * '"' '"

Accrescenta a Tribuna que os go-
vemos italiano e austríaco chegaram
a um accòrdo a respeito da situação
dc Vallona, a qual licará pertencendo
á Albânia que, no entanto, náo poderá
lortilicar esse porto.

ã polilica do Estado.
O novo ministro plenipoleucia-

rio da Argentina, no Brasil.
BUENOS-A1RES, 30 - O sr. Aynr-

rngaray, minisiro plenipoienciarlo da
Argentina no Brazil, seguirá no dia 12
dc dezembro para o Rio de Janeiro,

S. ex. deixará porém aqui. até o
próximo inverno, a sua familia, tem-
po cm que seguira para essa capital

Novo projecto do syndicato
Farquhar 

'

HIJPNOS-AIRES. 30- Os represen-
tantes do Syndicato Farquhar decla-
raram hoje'ao sr. Ezequiel Ramos
Mexia, minisiro das Obras Publicas,
que iam fazer um novo estudo para a
elaboração de um novo projecto para
a con^trucrão de uma estrada de ferro

apresentado
deiitro dc lima formula dilferentc ds
anteriormente apresentada.
ÜliUGÜAY

aDLVn-Lna°lin^mnceZ 
; 3a anno, Idevia ao mesmo tempo proceder

alim , 4a anno, historia universal; 5a a outras investigações.
Procedam, pois. agora com cri-

terio e apurem esse caso.

pathologica e
Cirúrgica c opera-

Orlando
Vascon-
cero da
todos na
Alcxan-

Maurício"osé da

a
o

Evangelista Martinho Lobato Oalváo
de Sáo Martinho, Silviuo de Andrade
Pereira, Firmino Cavenaghi, Francisco

Cunha. Álvaro Tavares Paes, josé da I Figueira de Vasconcellos, Nelson de" ' ' de Mattos Trindade, Josl' Esteves da
Silva, Octavio cie Carvalho, Antônio
Ricardo de Pinho. Clodomiro Jorge
Ferreira, Antônio Teixeira de Carva-
lho. Miguel Baptista Vieira.

Pratico oral, Ia medica ás—10 lj2 horas
Álvaro Silveira, Arthur Fajardo Sil-

veira, Lauro de Almeida Sodré, João
simples- : Maria Collares (só laz anatomia paiho-

Ilógica), Roberto Catunda, Alexandre
Clinicas do 5' anuo — Clinica, cirur- Móscoso. Arisio Mesquita c Silva, Jay-

gica, dermatológica, ophtnlmologica ei me da Silva Campos.
pedriatica cujo" resultado loi o se-j Turma supplementar — PlotinoOnm*
guinte: Odilon Vieira Gallotti, distin-' pello Duarte, Octavio Pedral Sampaio,
cção na 1* c na 2-; Álvaro José de Al- José Juliano Vansoliní, Mario José da
meida. Sylvio Gonçalves, Hamilton 

"Cunha, Paulo Valladflo (lomes Bran-

Silva Celestino. João Borges Junior
c Álvaro Apocalypse' simplesmente
na secunda única' que lizeram; Oscar
Pimentel Portugal, laltou, Luiz de
Souza Coelho, simplesmente nas duas
Ovidio Povoa Manhães» plenamente
na I* e simplesmeiue na 2a; Nelson
Vieira de Castro simplesmente na i
Antônio de Rezende Oliagos
mente nas duas

dão. Jeronymo Allonso Vianna Pires.
Allú Marques Vianna, Francisco Gon-
çalves Mngalhftes.

Pratica oral--4: medica, ás lOlr".
horas. Todas as cadeiras:

Antônio Pinheiro de Ulhôa Cintra,

Rabello de Loyola. Vicente Biauco,
Urbano Telles de Menezes. João < oi-
berio Perrissé, José Júlio Fernandes.
Panos, plena nas duas primeiras j An-:
tomo do Pinho Maciel Epaminonclas.!
Con.itanie Leal Paixão, Luiz de Ca-j
niües de Paiva Dutra e Adhemar' Ncstor Seabra. Pedro Autran Doura-
Tinto de Góes Nobre, plena na 1* o na' do. Humberto Chaves Gusmão, Gerou-
3' ; Américo Marinho de Azevedo, cio Caldeira Alvarenga, Benjamin
plena na 4*. unira que tez. [Constantde Aqtiino Brotas,só laz ana-

3- anno medico— Pathologla nernl e tomi.-i pathologica; Anlonio Góes Fer-
tlierapeútica—Jo.lo Passos e Cândido reira. Ncrval de Figueiredo.
Ribeiro, distineção nas ditas; Walde-] Turma supplementar
mar Barbosii de Souza, distineção na
1* c plena na 2*; Marccllo dos Santos
Libanio. distineção na 2a e plena na
Ia; Luiz Pereira Lima e Nelson de
Carvalho, plena nas duas; João Oeta-
viano da Veiga Lima c José dos San-
tos Maltoso Pereira dc Sampaio, sim-
pies nas duas; Oenserico Dutra Ri-
V'iro, simples na 1* a plena na 2a.

4' anno—Anatomia e operações e
anatomia pathologica: Gcrencio Cal-
deira, plenamente na 1' e simplesmen-
te na 2-j Pedro Autran Dourado, pie-
namente na 1a e simplesmente na 2-;
Antônio Góes Ferreira, simplesmente
nas duas; Ncrval de Figueiredo, sim-
plcsmente na primeira ; Benjamin
Constant Aquino Brotas, Orlan-lo Pa-
reme da Costa, Alberto do Naseimen-
to Cruz, Henrique lis .oa Braga. Cice-
ro dà Rocha Maia. simplesmente na
1' unienque lizeram; HumberioCha-
ves Gusmão, Antônio Pinheiro de
Ulhòa Cintra, simplesmente nas duas;
2 reprovados na 1 ¦; Ncstor Seabra e
Nerval de Figueiredo, simplesmente
na 2*.

—Relação para o exame pratico-oral
da Ia serie medica, amanhã.

Phvsica, Historia-natural, Chimica,
cadeira de physica • ^ohp.rval Cor-

Álvaro Silveira, Jo*ic Maria Colla-
res.!-'obeiio C.Sodré Menezes,Roberto
Catunda, Alexandre Bi vista. Mosco-
so, Anso Mesquita e Silva e Joaquim
da Silva Campos.

Pratico oral—Sr medica—ás 10 horas—todas as cadeiras, - josé Cassio
Macedo Soares, Romualdo Alves Por-
ges, Rodrigo de Lamare Leite, [oa-
quim Cândido Pereira, Ney Rimos
Azam buja. Fábio Pinheiro da Silva
Poro, 1'áymun'do de.Souza Dias Duar-
te. Jeionymo de Almeida Dias, José de
Alencar Teixeira Coimbra, Antônio
Bento dc Almeida Bicudo,

Turma supplementar:—Olavo Gomes
Pinto, Gctulio Augusto de Oliveira
Lima. Ilolvei-io Medeiros de Almeida,
Bento Costa Junior, Castro Castet-
poggi da Cosia Braga, loão de Araújo
Pinto, Aristides nlvfio Guimarães,
Abelardo Bailar. Alcides Menna Bar-
reio Prãtes da Silva, só laz Thcrapeu-
tica, Cezar Alves de Mello.
ISxterna.to Santo Antônio

Maria iZacliaria
Resultado dos exames realis.ulos anto-

honiein.
Concurso Oyiimasial.'• anno—Latim,
Plehamontó—Nonton Pinto de Almeida.

anno, topographia.
Dia 12—Ia anno, arithmetica; 3' an-

no, desenho; 4a anno, choro gra phia ;
5a anno, álgebra.

Dia 13-P anno, geographia; 2a 3*e
4a annos, allemão ; 5a anno, historia
natural.
Prculdade Livre de Scien-

cias Jurídicas e Sociaes
Serão chamados, amanhã, os alumnos

seguintes:
Prova oscripta: y anno (ás 3 horas da

tardo)— Direito criminal, todos inseri
ptos.

Prova ora! : 4' anno (ás 12 i[2 da tarde)
— Os alumnos que não fizeram exames
hontem, e mais os seguintes:

Or.lomundi Gomes Ferreira, Antônio
F.ugcnio M.ing.trino Torres, Plinio dc
Freitas Travassos, Pedro Travassos Dias
Pessoa, Clodoaklode Abreu, Edmundo «ie
Macedo Ludolt e Américo Galvão Bueno
Netto.

5a anno (ás 10 horas) — Os alumnos que
não fizeram exames hontem, c mais os
seguintes:

Augusto Brandt Filho, Argcu Segada
Machado Guimarães, José Francisco de
Mello, Joio Soiíros do Araújo, Carlos
Celso de Ouro Preto e Mario dos Passos
Machado Monteiro.

Resultados dos exames do dia ile hon-
tem:

,\ • anno : Honorio de Souza Silvestre
Alceu Amoroso Lima, Domingos Antônio
da Silva e Antônio Peixoto de Azevedo,
distineção em to 'as ; Gustavo de Souza
Bandeira distineção em duas e plenamente
nas outras; Manool Antônio Rnmalbo
Ortlgâo o Samuel ile Souza Leão Garcia
distineção cm uma e plenamente nas ou*
trás ;

5* anno : Jayme Soares de Souza Cas-
tro distineção em uma c plenamente nas
outras; Raul Bernardes, simplesmente
em uma c plenamente nas outras; Moysés
clc Olivoira Sayão, Saverio dc C stro
Pcntague, Alexandre Naylor c Pedro
Sinunonard Paranaguá plenamenta cm
todas.

— Na secretaria desla Faculdade,
acham-se abertas do dia 2 a 6 do cor-
rente, as inscripçõe- para as disciplinas
da Ia e 2' sério que constituo o assumpto
do exame preliminar.
iraculclaclct»ivi*C <lc Direito

Resultado dos exames do dia 29 de no-
vembro:

5a anno—Olympio Tito Ribeiro, Anto-
nio Barreto Vinhas, Ap Un Moraes Silva
e Ivo Pagani, plenamente em todas,
Francisco C. Cardoso,, plenamente na 1
e (• o distineção nas outras o Fausto S.
Moreira, plenamente na 1 ¦ e distineção
nas outras.

Serão chamados, amanhã, ás 2 horas;
•Ia anuo—todas as ca leiras— os mes-

mos já chamados para sibbmlo.
3 anno—ás 2 horas—Os mosmos já cha-

mulos.
5* anuo—ás 12 horas—prova pratica c

á 1 hora oral de todas as cadeiras. Os
mesmos já chamados.

Resultado dos exames de hontem:
,•¦ anno—Gastao de Almeida Graça,

plenamente n.t \- cadeira e distineção
nas outras; Luiz Ant.mio Vieira da Sil-
vrí, Abelardo Alvos de Burros, João Car-
Ios Machado e C.V.tbar Cr.u, plcnamon-
t" nm to Ias as ca.leir is e Sadi Tapajós
(1'Alencar, simplesmente na 4* cadeira o
plenamente nas outras.

procurando fugir
Conquistador terrível — Criminoso

que é victima de um trem
Ila dias noticiaram os jornaes uma lenta-

liva de rapto na zona do 10* districto, por-.imtida por mu guarda imctunio fpio, es-
i.ando de ronda na rua Consellioiro Octa
.¦iano, occuttõil-so alraz do uni posto e con-
logüiu deiiar a mão ao seduetor rpie ora Pe-
•Iro José de Olivoira u cujo uonie subiu ató
trocado nos jornaes.

O cas,o séria (|uasi commum, si o soda-
.•.tor fo=s-j solteiro, porém o que é ceno c
rpio a policia descobriu çiuu este individuo i
asado e «|iio lia nnnos-rlnfl..rou uma rapa-

rig-a do nome Maria Rosa, em Minas, cora
quem viveu.

Pedro o sua esposa pouco tempo depois
vieram para esla'capital, trazendo em suai
conipanliia uma menor dn 11 annos, de nome jIzabol, indo residir em Iiiliniai-i, zona doI
i\' districto, o abi, nesse loyar, o salyro, |aproveitando-se da aus.meia ou descaso do
sua esposa, estuprou Izabol, dando cnisa a |um proileiliiiionl.n criminal contra elio na,
delegacia deste districto.

Para lucrar a justiça Pedro qscapou-ia
desta capital o sabendo lá por fórh quo Mt«-
ria Rosa viera lambem para esta capital,
onde r.isidia á rua Consellioiro Octaviano
n. '.7, foi lá para raptal-a, apezar de já te-
rem sido amantes lia muito tempo, taclo
«¦ste, o do rapto, quo deu causa á sua prisão
no dia '11 do mez passado.

As autoridades do 23* districto, onde
ainda se encontra o processo de estupro da
menor Izabol, sabendo desta prisão, roqui
sitaram a presença de Pedro 110 seu cartório,
aflm do inteiToyal-o. o bontent alli foi ello
apresentado, acompanhado do dois poli-
ciaos.'

Acabada que foi a diligencia, rorca de 2
lioras da tarde, embarcaram Pedro o oondu
ctores 0111 um trem .ie subúrbio com deslino
ao 16" dis ricto, porém quando so approxi-
mava o comboio da estação de Todos os
Santos, Pedro, alienando aos policiaes que
precisava de satisfazer uma necessidade
physinlo^ica. onliou-so no gabinete do carro
em" que vinha.

Os «lois policiais, apesar de se tratar (lo
11111 preso, ficaram aparvalliadamente do lado
do fura e Podro, do lado de dentro, fechado,
abriu a janella e saltou para a estrada, po-rém com tanta «habi idade», que cahiu o foi
alcançada pela rodas do trem, que llm esnía-
param completamente a nulo direita, nfó a.
gravas contusõos que recebeu por todo o
corpo.

Communicado o facto á delegacia ib> 19a
districto, esta providenciou para ns soecorros
ao oITendido quo, em eslailt gíatc, foi paraa e 11 funil iria da Casa de l.otonçào,

Pedro é do cor parda, tom £"-> annos o é fo-
guisla da Estrada de Perro Central ilo Brazil.

Prefeitura
Pela Ia sub-directoria dc Policia Admi-

nistrativa Municipal foram mandados pu-
blicar, cm edital, as seguintes instrucções,
para conhecimento dos neg..cianics esta-
helecidos na praça do Mercado, á praça
D. Manoel o mais pessoas a quem in-
teressar possa, ficando alterado o edital
do 12 de dezembro de ioio:

Ia— A praça do Mercado abrir-se-á
:, horas da manhã e fechar-

FRANÇA,
Encalhe do Salasic

PARIS, 30 — Annuncia-se que
ao sul da bahia de Diogo Suarei*, na jilha dc Madagascar, encalhou!
devido a um cyclone, o vapor
«Sala/.ie» da companhia Mossa-
gerios Marítimos»

As noticias a respeito, proce-
cientes de Tamatave, naquella
ilha allirmam que todos os pas-
sageiros e homens da equipágem
se salvaram, estando, porém, per-
dido o navio.
lOSTADOS UNIDOS

Passagem de cyclone
\VASHINGTON,30-As ultimas

noticias sobre o cyclone que pas-

Re/irada do ministro da Itália
M0NTEVÍDE'O, 30—Consta que a re-

tirada do ministro dá Itália conde Gitl-
scppe Ancilotiü, é devido a um incidente
que se deu entre este diplomata o o nii*
nistro do Exterior.
Uni cineinalograhlio é destruído

por lim incêndio
MOXTEVIDE'0, 30 — Foi totalmente

destruído por um incêndio, o cinemato
grapho Ideal. O fogo parece tor tido ori*
j.-.eai num curto-circuito da installaçáí
electrica.
I»101*ÍTD'

Leitura da. mensagem do accor*
do com o Chile

LIMA, 30—O presidente da Republica,
sr. Pillinghi.rst, lera buje perante o con-
gresso, reunido em scss.io secreta, a sua
mensagem sobre o .iccordo rjue deve sei
celebrado com o Chile.
CIIILK
Referencias do jornal Mercúrio

sobre o accòrdo enlrc o Chile t

diariamente a- 0 .,-.,.- --.....-  .- .
se-áás$ da larde, e:;cepto aos domingos | sotl ha CUtlS pelas phllippllias at-
e dias feriados em que funceionará até ao jfij-mam qllC tres quartas partesmí- 

os restaurantes, botequins e casas 'de Tacleban, cidade marítima
dc líquidos e comestíveis, que tem portas! da ilha Lcyte, ficaram comple
para a parte externa do edilicio, scrSp
equiparados aos negócios congêneres es- I
tabelecidos lóra do mercado, fechando
nos dias úteis ás 5 horas da tarde a parte
que dá para o interior do edifício, e aos

O Perit.

domingos c dias Cpria.ios ao meio-dia,
observando o disposto no arl. 14 rio doe.
n. !>|6, dc 21 dc dezembro de 1911.

3a—Os demais negócios estabelecidos
no oditicio do Mercado, que também têm
portas para a parle externa, abrirão esta
parte ás 7 horas da manhã e a interna
ás 5, fechando a 1 ás 7 horas da noite e
a 2* às f> da tarde, nos dias uteis; nos
domingos c feriados só abrirão a parle
interna até ao meio dia, observando sem-
pro o disposto no art. 14 do citado decre-
to n. 40, de iqn.

I • —Aos mercadores de produetos de la-
voura, avrse ovos, leitües e outros ani-
mães, é porinittida 1 hora antes do inicio
e outra depois do encerramento do com-
illereio diário, pira arrumação e recebi-
mento das respcctiius mercadorias.

Da 5a ao/ sào as mesmas actualmento
cm vigor.

tamente destruídas, tendo sof-
frido também consideráveis da-
mnosa cidade dc Capiz, ria ilha
Panay

(Da Agencia Havas).

A queda da cançoneta
A queda da cançoneta nacional.
Pelo começo p avec que se vae filiar

aqui da queda de uma coisa que entre nós
quasi não existe, porém o assumpto é
muito outro.

Alguém certamente, mesmo sendo pou-
ca a cançoneta cnire mis, personifica-a o

ARGUINTIMA
Manifestação promovida pelo par-

lido radical
BUENOS AIRES. 30. - Terminou

hontem muito larde a manilestaçfio
promovida pelo partido radical, clissol-
vendo-se na praça de Maio.

Faltaram todos o.s deputados radi-
cães, que ioram muitíssimo applau*
didos.

Durante a manifestação reinou sem-
pre o maior enthusiasmo e a mais
completa ordem.
Chegada do novo ministro da

Itália
BUENOS AIRES. 39. - Chegou o

novo ministro da Itália, sr. Viuorio
Cobianchi. Apresentou-lhe' as boas
vindas, cm nome do governo argen-
tino o barão Üemarchi, introduetor do
corpo diplomático.
Eleições nas províncias de Tu eu-

mau e Cordoba
BUENOS AIRES, 30. -Continua a

ser objecto de preoccupaçáo geral a,
eleição que se realisa amanhã, nas'

SANTIAGO, 30-O jornal «Mercúrio:
referindo-se ao accòrdo entre o Chile c c *
Peru, diz que o mesmo consolidará as re-
laçOcs entre o Chile e a Bolívia.
Banquete ao ministro sr.Herbosc

SANTIAGO, 30-Foi hoje offerecidí
um b nquete ao ministro plenipoten-
ciario do Chile no Brazil, sr. Herboso.

Ao banquete compareceram muitas
lamilias das mais distinetas do nosso
meio social.

Estiveram também presentes diver-
sos diplomatas e muitas autoridades
da Republica.
PARAGUAY
Empréstimo de meio milhão cs-

terlinos
ASSUMPÇÃO, 30-O sr. Farquhar en-

carregar-se-á de negociar o empresti-
mo de meio milhão esterlinos, para
amortisaçáo de titulos, melhorar as
finanças e pagar as despesas de arma-
mentos leitas com a ultima revolução

(Da Agencia Americana).

RIO GttAN"Dl_ !>(> SIH»
Incendia num wagão da Viação

Térrea, no Irapichc das Obras
do Porto

OTEL CENTRAL «••-***
EM LAMBARY

Informações: Casa Gí.*,7*o-Ouvidor 148

este alguém outro não é sinão Eduardo 1 províncias de Tucuman c Cordoba
apesar de terem cessado os boatos
de alteração da ordem publica.
Exoneração do Chefe dc Seguran-

ça de Cordoba
BUENOS AIRES. 30. - Por causa

das Neves, aquelle celebre autor da
...Europa curvou-se ante o Brazil
Poiso Eduardo cahiu hontem na esta-

çào do Meyer. Cahiu de um trem o feriu-
se levemente na região p irietal direita,
soccorreiido-se depois na Assistência e
recolhondo-se em seguida á casa.

A policiado 19' districto anotou no li-
vro de oceurrâncias a quéd.i da cançono-
ta nacional, na uessoa do seu popularisa-
dor.

RIO GRANDE, 30-Antc-hontem á
noite, no trapiche das Obras do Porto
incendiou-se um wagão da Viaçãc-
Férrea, que lôra receber carvão C

Ibordo do vapor «Glodstry».
O sinistro toi devido ao lacto de ter

cabido uma lamparina de petróleo,
cujo liquido .se derramou.

Só li ca ram as toriiiiiiciitas do car»
tudo mais, foi destruído.
Resultado da eleição para o car-

go de presidente do Eslado
PORTO ALEGRE, 29 (retardado).-

O minisiro da Marinha declarou ao seu
coüegi da Fazenda que a despesa da
quinta prestação do couraçado «Rio de
Janeiro», na importância ile duzentos e
sessenta e sota mil e quinhentas liras
(L 267,;oo-o-o), correspon lente a dois
mil trezentos o setenta e oito contos e
cinco mil réis (2.378.0758000) ouro, cor-

iberto pelo de-
tonibro do cor-

Accidcnte
O operário Antônio loaquim

Ribeiro foi hontem victima de
um accidente.

Trabalhava elle em uma oflkina t"á p«r conta do credito ai
íl rua do Senado, quando toi co- f^Jof3' 

*"' *''
lhido pelas engrenagens de uma
machina, recebendo esmaga-
mento muscular direito.

O infeliz foi soecorrido pela
Assistência Municipal, recolheu-
do-se depois á respectiva resi-
dencia, a rua Senador Alencar
n, 43.

da intervenção da policia de Seguran- jc' U'V*U 'al-J--,'"*1r' -'-.'iieiaraaiio .-
canas eleições da província de Cor- ; Segundo o resultado ate agora çonhe-
doba, loi exonerado o respectivo chele c ' ° d:l e1lc|Ç.5° P»™ o cargo de pre-
sr Picabea. *,.d«nle do .^'H*?', ° f •*¦¦ Borí>'es de
r ,, 7-, Medeiros obtevo 92.321 votos.Domingos

Esmagado por um trem
Hontem, pela manhã, na esta-

ção do Rngenho Novo, um subiu*-j
bio esmagou um desconhecido, j.Atravessava elle a linha da Es-]
trada quando foi colhido pelo1
S U 61. A victima trajava calça|
escura c paletot de alpaca, calçava ¦
botinas dc bezerro, apparcntava

.48 annos de edade e era de còr
! branca.
j Communicado o facto (\ dele-
igacia do 19' districto, compareceu
|ao local o commissario Meira Gui

ÇoQpei-afíya Mülías1
Está normalisada, ao que pa-

rece,a situação administrativa da
Cooperativa Militar. O coronel
Thotna:-*. Cavalcante passou, hon-

|tem, a presidência ao capitão de
-mar c guerra Carneiro de Al-
| meida, que havia sido eleito em
| assembléa para aquelle cargo.

Só falta agora a posse do con-
selho fiscal, o que se cífectuará
amanhã.

Ao superintendente de Portos o Costas,
o minisiro da Mirinlia autorisou o forno-
cimento dos sobres.dentes necessários ao
rebocador «Cecília», do Arsenal de Mari-
nha do listado do Pará.

O minisiro da Marinha determinou ao
Superintendente do Pessoal que lhe seja
fornecida uma relação dos ofliciaes addi-
dos qne actualmente estão com ou sem
funeções.

Atropelado
O menor Bernardino Rosas,

de 9 annos de edade, ao pas-
sar hontem pela rua do Livra-

Tomando conhecimento dc uma con-
snltn da Direciona Geral de i onlabi-
lidade. em relerencia ao goso de le-
rias interpeladas, na (órma do art.
138 do regulamento em vigor cia S•.:-
cretaria do Estado da Viação e Obras
Publicas, o minisiro da Viação e
Obras Publicas, proferiu o .seguinte
despacho:

«As férias têm por lim facilitar um
certo descanso annual—por 15 dias e
gosados de uma só vez, sem inlerru-
pçíio E' um repouso necessário ao
espirito. Em caso algum ellas pule-
rão ser gosadas comulaiivamentc e
apenas podem ser descontadas nas
(altas interpoladas dadas pelo tunecio-
nario.

O que deve ficar bem claro é o se-
guinte: as férias que não 'orem apro-
veitadas, durante o exercício annual,

marães, que íez recolher o cada- i mento, toi atropelado pelo cami-|nri0'se'r--'0 aproveitadas para nenhum
ver ao Necrotério Policial. nhão n. 695, cujo cond;.:ctot*, car- effeito aos annos subseoueiiies.

Fallecimenlo do si
Funes

BUENOS ATRES, 30. - Falleceu o
sr. Domingos Funez, membro de uma
das mais antigas lamilias da ArgentD
na. e que prestou grandas serviços ás
industrias argenliiias, tendo vivido
sempre alastado da política.

Eleições na província de
Tucuman

BUENOS AIRES, 30. -Os radicaes
perderam a eleição na província dc
Tucuman
Pedido de 120 coutos para a

quinta arma do Exercito, feito
ao Congresso Nacional, pelo
A cr o-Chi')
BUEN9S AIRES, 30. - O Acro-

Club pediu ao Congresso Nacional,
um subsidio de 120 contos em lavor
da quinta armi do Exercito, creada
com a navegação aérea

Nesse pedido o Aero-Cluz laz o bis-
torieo daaviaçáo na Argentina o ma-
nejo do-, aeroplanos, o- Importantes
serviços por elles prestados antes da
creação da escola de Aviação no
Exercito argentino dizendo que antes
do Aero-Club eiitreg.if a Es.-oia ao
goyèrnu gastou com o serviço de
instrucção, cerca de 3U0 contos.
Prisão de um passageiro do pa-

quete Aragnaya.
nUEXOS AIR'-.**. 30, - Foi preso

nb porto desta capital, um passageiro
do paquete Arag.inya, que pretendia
passar um coiitrabnn lo de jóias, nu
importância de 90 conto--,
Creação de Cooperativas fritcti-

colas
BUENOS AIRES 30 - O clr Adollo

Moiica. ministro da Agricultura, ostá
patrocinando a creação, na.s diversas
províncias da Republica, de Coopera*
tivas iructicolas-

Um violento incêndio na rua
Caslro A Ives

PORTO ALEGRE, 30-U.m violento
incêndio destruiu hontem á tarde,'dois

Igrandes chalets. da rua Castro .\lvcs,
onde residiam Dario Gontrãn e Al*
ber«o latiori, os prejuízos sáo suoe-
riores a dez contos de réis.

Assassinato em S. Gabrie
PO

briel,
quim

TO ALEORE,30-DizemdeS. Ga*
que ante-hontem num bote-
da rua do Commercio trava-

ram-se de razões, Antônio Guedes e
josé de Tal.

Quando ia mais accesa a discussão.
Doralice Silva intervindo para apa.
ziguar os contcndòres recebeu un
tiro clc'revolver que a prostou morta

Antônio Guedes auior do ass.issi
nato evadiii-se.

(Da Agencia Americana).

CASA CRYSTAL
Importador de Porcellanas, Crystnes
meiaes e novidades para presentes

PREÇOS TENTAUljRKS
Ui*u<&¦£>, rua ¦;iitiyini:i,

O ministro da Viação e Obras Pu-
biie.e. inicie iu o ivqueriilienlo em
que iíi «.«io Luiz Haiuisin, p r seu
procurador, pedia registro do lü pio-
ma de ei
to. conce
lar lhternacioiia

li'nneii'0 geogriipno que lhe
ido pela Universidade Esco-

Objectos para presentes
Variedade e apurado gosto só

Casa Cr i/s tal
ASí, 1-ua üruguayaua

na

m
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Ultimas novidades em jóias
importação clirecta mmm

«:.$, hua goivçai/viss
preços reduzidos

DIAS, <5íí

ANNIVERSARIOS

Faz annos hoje o capitão tenente
Alberto Nunes.

Muitos parabéns receberá hoje o
menino Álvaro, filho do sr. Francisco
Salles tle Avellar.

O sr. Joaquim Rodrigues dc An-
drade. negociante de nossa praça, se-
vá hoje muito leliciiado pela passa-
gem tle seu natalicio." — Faz annos hoie. o sr. Octavio Al-
ves do li.iiiiio, lunecionario publico e
irmfio iio -• tenente do Exercito Eu-
rico Alves do Banho.

-- O dr. A. Thompson será hoje
•ntiito felicitado pela passagem de seu
natalicio.

Fnz annos hoje e será muito fe-
licitada, a senhorita Gcorgina de Oli-
veira, filha do sr. Augusto de Oli-
veira.

Completa hoje mais um anno de
existência,a exma. sra. cl. Odillon Coc-
lho, esposa do dr. Allredo Silveira
Coelho.

—Festeja hoje a sua auspiciosa data
antiiversiína, õ comjrianduiifc |oão Ha-
ptista bailaiiny,'

A graciosa senhorita Alavdc de
Toledo Costa; filhado major Francis-
co Fernando Costa, completa hoje
mais um annivcrsario natalicio,

A exma. sra. d. Elvira Kabelfo.
esposa do dr. Eugênio Guimarães Ra-
bello, complcla líojc mais um nata-
licio.

Grande somma de parabéns re-
ceberá hoje a senhorita Hilda Vieira
Machado, lilha do sr. Genuíno Vieira
Machado, por completar mais um an-
niversario.

Será hoje vivamente lelicitado
pela passagem de seu natalicio, o dr.
olympio dos Santos.

—Faz annos hoje a exma. sra. cl.
Dnlila Soares, esposa do sr. Joaquim
Ferreira Soares,da praça de Nictheroy.

Passa hoje mais um anniversario
natalicio do sr. Alberto da Cruz For-
tuna, negociante em Nictheroy.
C/lS/lAí£A/705

I
lace matrimonial da senhorita Leonor
Cândida Tristão. filha da exma. viuva
Tri-itfto, cotn o funecionario da Saude
Publica sr. Milton Figueira.

Foram padrinhos, no acto civil, o
sr. Carlos Delioul e sua exma. esposa
d. Isabel dalPOrto Dchoul.

Na cerimonia religiosa, lotam pa-ranymphos por parte da noiva, o ca-
pitão Desiderio Pítgani e sua exma.
esposa d. Virgínia'DairOrto Pagani,
e, por parto do noivo, o sr. Joaquim
Tristão c sua exma. senhora.

Após o acto religioso, na residência
da progenitora da noiva, cm Santa
Thereza, houve um concerto, seguido
de soirée.
NASCIMENTOS

O tenente Antliero de Siqueira Lima,
funecionario dos Correios, tem o seu
lar augmentado com o nascimento de
um seu filhinlio, no dia 21 de novem-
bro ultimo.

—O lar cio nosso collega Victor Ros-
sigiieux acha-se em pleiia alegria com
o nascimento de seu pumogenito que
receberá o nome de Lindolpho.

Ao garrido pimpollto e aos seus cs-
ti macios paes, apresentamos votos dc
felicidade.
FESTAS

Grêmio Bocea do Mrtto- Realisa boje
sua recita mensal, levando á scena a
peça cm 3 actos — Fogo do ceu o a
comedia em um acto Çtdtir na rede. .
CHEGADAS

A bordo do paquete Cap Arcoiut,
chegou hontem, em compndhia da sua

dosto de Mello, Manillo Modesto de
Mello, E. Modesto de Mello, 1'lacido
Sá Carvalho, dr. P. Limongi e senho-
ra, commendador Magalhães, Henri-
que dc Magalhães, Ubaldino do Ama-
ral, Ntiuo do Amaral, dr. José Paes
Leme Filho, Sabino Magalhães o se-
nhora, T, A. Araujo Braga, Theo-
dorico Rodrigues da Costa e senho-
ra, Antero Batalha e senhora, Fran-
cisco Baclier, Pactua Rezende c se-
nhora, L. Emilio Armando Duper-
gart, Alexandre Martins c senhoraa,
João A. dc Azevedo Macedo, dr. Ho-
mero Mendes, dr. folio Torres e se-
nhora. viuva Salvador cie Miranda,
Abel Guimarães, clr. Joaquim de Arau-
jo Maia c senhora, Miguel J, R. dc
Carvalho, Henato Costa o senhora, clr.
Galdino cio Valle, Diniz Lopes. dr. II.
Saniico c senhora, Joaquim Satírico,
dr, Vieira Fazenda, dr. Arthur Figuei-
redo, Urbano Santos, Maria Francisca
Alves de Azevedo Amaral, Carlos
Gomes Xavier, Manoel Joaquim da
Cosia c Sá, Dhalio Gomes, L. O. Guil*
lon Ribeiro, Gastão Carneiro" Olton
Dona, Thomaz S. Nesolands e mme. Ne*
soliind, viuva do commandante Fer-
reira dos Santos. Lismernlcln Masson
de Azevedo, dr. Masson da Fonseca e
senhora, Anna da Silva Cosia, Julia
Rodrigues Maçou, Adelia (',. de Aguiar,
Angelina CL de Aguiar, Maria Castello
Branco c lilhas, Gama Soares Hoavis-
ta. Ernesto Otero, clr. Macedo Soares,
dr. Cezar liboli. coronel Moraes Cas-
troe lamilia, Fannv Marques de Moraes
Costa, Ortigão de Sampaio, Octavio da
Silva Lima, Joaquim Antônio Farinha,
Francisco dè Paula Curimbaba, Hora-
cio Oiiimarães, Antônio Gomes Vieira
dc Castro e filhas; Teixeira Horges &
C, José Américo dos Santos, J. M.
Romano lunior, Nicanor Lengrubcr
por si e sua mãe, João R, Teixeira
junior, dr, Andrade Bacma, Nicolau
Farnni e sua familia, Farnny Sobral,
Quartin Barbosa, coronel Raul Macedo,
Oscar de Sá Carvalho por si e por Kl-
vitio Silva, Achilles José Cruz, João
Oriy, clr. j. 13. Ortiz Monteiro Fari-
nha". Luiz Pereira de Souza, Oliveira
de Menezes, Alcibiades Furtado c se-
nhora, Pedro Luiz Soares dc Souza;
Rodrigues Saldanha,Antônio |osé Dor-
ges, Arthur de Sá Carvalho, senhora e
lilhas, clr. Theodoro Gomes e lamilia,
viuva Valverde Miranda, Horacio Tei-
xeira e senhora, Álvaro dc Sá Carvalho
e senhora, Octavio Antônio da Cosia,
Constando Mounerah c senhora, Car-
ios Augusto S. Estrada e senhora.Fir-
mino César S. Estrada, viuva Orlando,
José Pestana de Vasconcellos, Ailbnso
da Costa, Antônio Ribeiro dc Castro
Sobrinho, Feliciano dc Sá por si c la-

I milia, confeitaria Paschoal. dr. Serra
Bcllort e lamilia, capitão Antônio Pc-
reira Valladão,Augusto F de Moraes
Mesquita Pimentel, Nestor Pereira
Valladão, Alexandre César Ribeiro,
lario Gonçalves, 'Alexandre Cirne,

dr. Oliveira Ribeiro, Ncjson Miranda.
Octavio Ouerra, Luiz Ouc>rra, Oswaldo
Ouerra, |oão L, T. Ouerra e senhora
loão ReynitlO.0 de Faria, Honorio de
Souza Brandíio, Vlclorib da Costa c
lamilia, José Pires Brandftõ e lamilia
llvaro Oliveira Caslroj .íoão Teixeira

soares, Fernando Esquerdo, Walcle-
mar Moreno de Alagão, por si c por
seu pae, Eugênio Moreno dc Alngfio.

FALLEC/MENT >S

No cemitério dc Maruliv, cm Nictho-
roy. foi hontom sepultado o capitão M.i-
noel Pereira Leito, pac do deputado fe-
deral |ulio Pereira Leite e do extineto ai-
mirante João Pereira Leite.

O sou ontovrnmento foi bastante con*
corrido, notando-so a presença de todas
as classes. n

O linado,que contava S| annos dc edade,
residia á rua Tiradentes naquella cidade.

— Iim Santa Maria, listado do Rio
Grande do Sul, lalleceu o major Pe-
dro Weinmnnn; pac do cirurgião deu-
tista P. Weinmnnn Filho, dcsia capi-
tal.

—Falleceu ante-hontem no município
de Capellintia, no listado de Minas, o
coronel Antônio Coelho da Silva, cotn
a edade dc 8S annos.

A sua morte loi muito sentida, por
scr o linado um cavalheiro de presti-
gio e bastante estimado naquelle mu-
nicipio.

O coronel Silva era pac adoptivo do
dr. ftiscelino Barbosa, presidente do
Banco Hvpothecario de Minas e cx-
secretario das finanças daquelle Es-
tado.

4nndo para tal iim o engenhei-
Vo chefe do Districtò telegraphico
do Estado acima mencionado.

exma. lamilia, o cônsul brazileiro Commendador Barros Barreto, dr.Hen
Eduardo Sticro. rique Lacombe, L L. Lacombe, dr.

— Pelo mesmo paquete chegaram | Alambary Luz, Arthur G. Tavares, dr.
mais as seguintes pessoas:

Armando da Silva, clr. Paulo Sonne,
dr. Virgílio Fabiano Alves e lamilia,
Renato Aluine, Joáo Luiz Gomes, Jus-
tino Pereira de Souza, Antônio Lopes,
Mfredo de Carvalho Silva c senhora,

Apanhado por um trem da leopol-
dina, teve a perna esquerda es-
magada.

O nacional de cor preta Elyseo Ma-
riano da Siiva, ao tomar ante-hontem,
ás 5 horas da tarde, ura trem da Com-
panhia Leopoldina no logar denomi-
nado «Porto das Caixas, cahiu e sen-
do apanhado por um dos carros, teve
a perna esquerda esmagada

Itcmcttido para Nictheroy, foi o in-
feliz, hontem, ás 10 horas da manha,
recolhido ao hospital dc S. João Ba-
ptista, onde recebeu os soecorros dc
que carecia.

turf

________ __

Joclcoy-Cliil»
Iim seu iiypodroiiio de S. Francisco Xa-

vier, o Derby Cluli realisa bojo n sua l"-
roíiniüo sportlva da presente temporada,
dn qual faz parte o grando prêmio «Gua-
iialiar.ii a mais importante prova que
aquelia sociedade reserva aos anitiiaos na-
cin naes,'Tambem fazem parte dessa reunião mais
duas provas importantes, que são o «Cias-
sico Croadoros» o o pareo uJockoy Club»
que reúnem os valorosos animaes, Maestro,
Mas d'A'/,II o Condor.

A festa diL-uiianhã desta yoterona sucie-
dado, devo sem duvida, ser maynihca, pola
organisaçao do pregrainma.

Sáo nossos prognósticos :
Bandido—Ipanema—Ilacatt da

Dridífo—Marconl— Senado
Oiiiv—lletiv—La Oi ral da

Ben—Ouvidor—Íris
Tini -llobróa—J ip '"/.a
Discórdia—Opliir—Xoro

Mas cI'Azil—Maestro—Cuitdor
Astro—Cnnguasó—Roxana

liOllC

noite 0

á noite

noite O

ami-
con-

Diversas
star ;n-

Proclamas — Serão lidos liojo na Cr,-
tltedral Metropolitana do Rio dc Ja-
neiro, os seguintes :

Anionio Ferreira dc Barros Mou-
tinho e Albertina Rodrigues.

—Zacharias Rodrigues Serrano c Al-
zira Gonçalves Claro.

—Manoel Ferreira Cardoso e Rosa
cia Sil vã.

Pendes de Bittencourt Ferraz e*Clis;i Kibeiro de Abreu.
—Joaquim de Oliveira e Victoria

Alves da t unha.
—Aurélio do Amaral Raposo e Ca-

lixta Ferreira.
—Francisco da Costa Vianna c Vir*

ginia Fagundes Pinto.
—Manoel Iiclarmino e Ermelinda

Antonia Silva.
—lizequiel Barboza e Ignacia Sebas-

tia na Barboza.
-Manoel José da Silva e Paulina

Cordeiro dos Santos.
Rogério Genio Flores c Izabel de

Aguiar Mariz.
—Guilherme Ribeiro dc Carvalho c

Cacilda Oilaberta.
—Waldemar Pereira de Souza Cal-

das e Maria Medeiros dc Almeida.
>.lberto cios Santos Mascarenhas e

Adelina Felippe.
--Salvador Satitoro c Antonietta

Rayrii lindo,
—Sotero Rosa Junior c Olga Gui-

niarães Machado-
—João da Rocha Maia e Elmina

Gonçalves Maia.
Paulo Fernandes Machado c Cio-

thilde Piitzzowone Gomes.
-João Homem da Silva c Gcorgina

Gaspar da Kosa.
-•Bento Wanderlcy Nunes Machado

c Christina Corroa."
lleraclito de Mello c Silva e Aida

de Rezende Macedo.
-Euclides Noruega c Maria Mon-

teiro dc Souza.
-josó do Amaral Castello Branco

c Noemia Soares.
João Ferreira Fontes c Maria

Lemos Fontes.
-Antônio Pinto de Mesquita c Eu-

genia land irmo.
-Salvador Possidentc c Dulce dc

Andrade Tclles. |
Luiz Augusto Schimyth c Leoea-j

clia Marques Lisboa.
-Eduardo José da Moita e Giulieta

Annuncinta.
—Álvaro Alberto da Cunha Pereira!

c Stella Maria. i
—Antônio Augusto de Almeida e

Maxiiiuanada Conceição Baptista.
Genesio de Alcântara Ranuilho c

Almeirindu da Costa Freitas.
Edgard Dutra da Silva e Luzia

da Cosia Ferreira.
c.esar Augusto de Carvalho-c Es-

ther Lopes Duarte.
Arthur Pereira dc Almeida e An-

tiunciata Corti,
Antônio de Oliveira Freitas Gui-

maráes e Sylvia de Azevedo Palha>res,
—Paulo Valeriano Araujo e Hcrmi-

nta Paulina dc Menezes Oantuaria.
Álvaro Ferdinandò de Souza cia

Silveira e Clarice de Carvalho.
—Pedro José de Mello e Matia Ame-

lia Ramalho Ortigão.
Manoel Alves Ferreira dos Santos

e Deolinda Tavares.
—Innoceticio de Campos-e Leonizia

Pereira dc Lima.
—Caetano Taylor da Fonseca Costa

e Leonor Pessoa.
—Abel Delgado Gacno c Cezarina

do Oriente Ntines.
—João Bernabé do Rosário c Fran-

cisca cie oliveira.
—Ulivio Guimarães Cortes e Luzia

Pires Moreira.
Benjsmin Ferreira Matta e Maria

Eugenia cie SanfAnna.
José Masini e Anna Rosa Pe-

reira.
Antônio Ribeiro da Silva e Cyril-

Ia Ferreira de Aguiar.
Alberto Maxwell c Anna Maria

dc Freitas.
Renato Pacheco dc Castro c Aida

Ribeiro
José Felix de Lima c Seraphina

Maria da Conceição.
João Marceliino dc Menezes c Ma-

ria da Gloria Victorino.
José Lopes Cardoso e Alzira

Dhom.
Realisa-se no dia 7 de dezembro

vindouro o enlace matrimonial da se-
nhorita Idalina Barreto com o sr
João Carlos Martins Pereira, lunecio-
íiat io da Escola de Artilharia e Enge-
n liaria.

Manoel da Groça e senhora e Mario da
Silva
PARTIDAS

A bordo do vapar «*ítapema>, com
destino ao Sul, partiram hontem des*
te porto as pessoas seguintes :

Dr. Arlindo Caminha e senhora, dr.
Paula Souza e senhora. Gastão Ayres,
Mario Almeida. Pedreira, Cerqueira,
José Gonçalves, Manoel Silva, Ma-
noel Rico, Abilio'Borges, Augusto
Alvarenga, Augusto,Rebelo e lamilia,
clr. Jam.iria-T.agc c senhora. José A.
de Carvalho, capitão Bcrbirdino losé

Mario

Aristides Caire e dr. J. Botalogo.
capitào J, B. Medeiros Gomes, Baro-
nesa de Loreto,Maria Argemlra Para-
n.tguá Moniz. Francisca Pntillno Soa-
res cie Souza, fosé Pereira do Nasci-
mento da Motta, Maria Adelaide dc
Azevedo Soares dc Souza, Antonietta
Soares de .Souza, Cecília Soares dc
Souza Rodrigues Torres. Tancredo de
Barros Paiva. J. Lopes F. Moniz. Ber-
nardino Gomes Figueira, Rosalina das
Neves Paula Leite. Pedro das Neves
Paula Leite. Paulino de Souza Rato,
Fridolino Cardoso t: senhora. Octavio
Blatter Pinho e irmã, Emilia de Brito

j Araujo, Álvaro de Castro Lima, No-
gueira c senhora, Erncstina de Cas-
tro Nogueira,Rodriges Lima esenhora,
Manoel José Pinto, capitào Romeu
Barbosa, Henri Burguês, dr. limygdio
Cotia, dr. Mario Corrêa da Cosia. dr.
C. Sampaio Corrêa, Paitn P. Alves,

lüaliano Sobrinho, A. Casemiro de

lio io:
íris,

Be-

My

õcs,

Coelho, clr. Octavio Camará
Lucné, Ayrcs Maciel, Joaquim Gomes j Souza, Eugênio Pinto Meira por si e
Campos, 

"Vello 
c Souza, Miguel Oli-! por seu pae, Magalhães Castro, Al-

veira Leite, Alberto dc Oliveira, Al-i fredo Russell. dr. Paulino José Soares
cides Maia Gomes. Manoel Costa Lei-1 dc Souza, Eduardo Álvaro de Azevedo
te, José üttoni Xavier, Gurval Falcão, i Macedo, general Thatimaturgodc Aze-
Luiz Pinto Guimarães e familia e Al-j vedo, João Marques dc Carvalho Bra-
fredo Rosa. ga, Policia S. R. Braga, Armando M.

—Seguiu liontem para Bello flori- de Carvalho, Lúcio Leal, clr. Flavio
zonte
tro.

o sr. Henrique Xavier dc Cas-

Kealtsou hontem ás 7 lio-
ras na matiiz de Santo Antônio, o eu-

HOSPEDES

No Hotel Familiar Globo, hospeda-
ram-se hontem os srs :

Manoel Maria Garrido, Antônio Al-
ves Azevedo. Antônio Lemos, Simon
foseph, Simon David, José Lontra, J.
Costa, José Benedicto Silva. Alexan-
dre Macedo, dr. João Clementino da
Silva, clr. José Moraes Anlra, Fran-
cisco Jacintho Pereira e filha.

— Hospedaram-se na Pensão Noguei-
ra os srs,:

|orge Ferreira de Andrade. A, Fer-
reira de'Paiva e irmã, Luiz Plane, An-
tonio Laporte, Antônio Ferreira de
Campos, Francisco Porfirio. Raphael
Lobo, ciitente Augusto Rebello c la-
milia. Nestor Carvalho, Gabriel Mon-
teiro da Silva. Mario Guimarães, An-
tonio Rennéc Luiz Augusto da Costa.
RELIGIOSAS

Irmandade do S. S. Sacramento da Can-
delariu.—De aecordo tomos estatutos
cFessa Irmandade, tomarão hoje pos-
sc dos cargos dc Mordomos do Hospi-
tal dos Lázaros e Asylo Gonçalves de
Araujo os srs. Manoel Joaquim dn
Silva e Bernardino Antônio Rodrigues
e como zeladoras as exmas. sra. d.
Elisa Gauthicr da Costa e d. Regina
Baselli.

-- Irmandade de N. Senhora da Cottcei-
ção e Santíssimo Sacramento ilo Engenho
Novo—Tiveram começo, com todo bri-
lhantismo. as novenas de N Senhora
da Conceição, excelsa padroeira da
nossa matriz, com solemne cerimonial
dc cânticos de louvor á Santíssima
Virgem.

Ladainha e benção do S. S. Sacra-
mento.

O mimoso templo illuminado a ele-
ctricidade regorgitava de lieis com a
presença da irmandade e dc todas as
devoções da parochia.
WSSAS

Celebraram-se hontem, as seguintes
missas: ¦

Por alma do dr Luiz Paulino Soa-
res de Souza, ás 9 1*2 horas, no altar-
mor da egreja de Sào Francisco de
Paula.

Dentre ns pessoas que assistiram a
este acto de religião conseguimos no-
tar as seguintes:

D. Maria 0. Castello Branco, 1- te-
nente José Amaral Castello Branco,
dr. Zelerino de Faria, commandante
Bento Machado, engenheiro Carvalho
Burges [unior, capitão-tenente João
Milanez," dr. Augusto Paulino Soares
dc Souza, Joaquim Ferre ra de Moura,
dr. J. S. de Giorsíio, Carlos V. d'01i-
veira, Abilio de Carvalho, Osório de
Brito, dr. Anuindo de Lima. dr. Gus-
tavo de Mello, capiião dc mar c guer-
ra Silva Lima c: senhora, José Clernen-
te da Costa c lamilia. Eduardo Sabpya
dr. Henrique de Magalhães, Euge-
nio Berla, Paulo José Pires Brandão,
desembargador Bittencourt Sampaio
[unior. dr Didimo da Veiga, dr
Aquino e Castro e senhora, dr, Astro*
desio Moraes, dr Castro Rabello, Jay-
me Soares de Souza.José Pires Brandão
dr. urlnndo Koçus, P. F. dos Santos,
losé Luiz Vieira. O. Almeida Maga-
jhàes. commendador L de Niemeyer,
Luiz Gonçalves Junior, Manoel Siiva
Monteiro, Pedro 

'Velloso 
Rabello e fa-

milia, fosé Ferreira Sampaio, Joaquim
lorue de Oliveira. Frankliti de Faria,
Mario Moreno de Aragào. dr. Benjamin
Baptista, dr. Felix da Costa, Angenor
de Koure c lamilia, Alberto Cliüde,!
Bernardo Pires Velloso, Gustavo Mo-1

de Moura. Henrique José Ferreira.
Adino Maciel Xavier, Rosa Maciel
Xavier, Augusta Maciel. Paulo Bar-
bosa, Leão Desscno de Mello, Alberto
Sampaio, Braz Carneiro Nogueira da
Gama, dr. JoAcFranklin de Alencar
Lima, dr. João Corrêa da Costa, La-

jlayetie Vieira, Allredo A. de Almeida,
ITancredo de Barros Paiva, cl. Maria
Francisca Marcondes, Conslança Mar-
condes de Andrade, Allredo C. de
Niemeyer, Francisco L. Livramento
Coelho, capitão Pedro d'Alcântara R.
de Salles, Pedro Luiz Soares de Sou-
za, Tancredo Soares de Souza, César
dc Albupuerque, dr. A. Leilão da
Cunha, dr. Raul Leitão da Cunha, Ar-
mando Silva, pelo dr. Brlcio Filho,
desembargador Palma, Pedro Nolasco,
Augusto Brandão, dr. Augusto Cha-
gas e senhora, Zelman Rabello Cruz
o senhora, Pereira Garcia e senhora,

Correios e Telegraphos
Requerimentos despachados:
Tito Pereira Couto, carteiro da

agencia do correio de Pelotas, pé-
dindo revalidação do concurso que
prestou para o logar de praticante.
—«Nilo pôde ser revalidado o con-
curso, que foi annullado por irre-
gularidadcs insanáveis.»

Aida Antunes dos Santos, pe-
dindo para ser nomeada auxiliar
dc qualquer agencia postal.—«In
deferido.»

Manoel de Mello FalcHo, cx-
servente da Administração dos
Correios do Estado da Bahia, pe-
dindo reconsideração do acto que
o demittiu.—«Indeferido. >

Communicou-se:
A' Repãrtiçíló Geral dos Tele-

graphos que o ministro, tomando
conhecimento do assumpto do of-
ficio daquella repartição n. 1.960,
de 4 do decorrente mez, approva
às providencias no mesmo conti-
das com relação ás obras que cs-
tão sendo realisadas pela «Rèc-
Bragantina».

Ao dr. Hdgard Souza que
o ministro determinou que o
Engenhciro-Chele do Districtò
da Repartição Geral dosTelegra
phos proceda a uma diligencia
no prcdio de propriedade do mes-
mo senhor que íoi offerecido à
venda para nelle scr installada
a Administração dos Correios de
São Paulo.

Foram pedidas providencias:
A' Directoria Geral dos Correi-

os no sentido dc ser recommcn-
dado ao administrador dos Correi-
os do Estado S. Paulo que pro-
ceda, conjunclamcntc com o cn-
genheiro-chefe de districtò da
Repartição dos Telegraphos, a
inspecçáo do prcdio que loi offe-
recido íi venda ao governo
para nelle ser installada a Admi-
nistração Postal do referido Es-
lado.

—A' Repartição geral dos Tele-
graphos no sentido dc sedesi-

Voluptuosa náo correrá liojo por
tida. ?

Prováveis montni-laa na corrida de
«Orofrorlo flerrorau Bandido, Tzar

Discórdia o Astro.
«Domingo Sátiro?.»! Ilnoíinún, Senado,

tty, Ouvidor, Ilehtva 0 Zarasoza.
«Cláudio Ferreira.: Peralta, Votuis,

Dear e Ophir.
•..Marceliino» : Bridçro, Felicito, Cam

Maestro o liaxana.
«Lourenço Junior»: Miirooni o Milord.
«II. ZamntitK! Baccarat o Vestal.
«Pablo Zabala» : uiix, Nei'0 o Condor.
oDlnnrto Vaz.—Vandéa. Ben, Japono/.a e

Cangiissíi.
«Aurélio Olmos»! Ruth o Pensamento.
«A. OÍbbens» : Corajosa, Itadiuin o Mas

d'A*sil.
«Torterolli¦¦: Helios o Phariseu.
«João Coutinho»! La Giralda.
iilteuaio Fiuzn»—Carmita,

Não correrão bojo Dora, Evolió, Syra,
Doris, Nilo, Papilloro o Batem.

Plionomòno sticumMu n iiniacoiigoutiio.
Tatnbom no listado do Kio morreu lia

dias, a oyua nacional do puro sangue Fio-
resta, filha do Quito o íris.

No «haras» tio propriedade da Limpeza
Publica, em Santa Cruz, morreu ha dias o
cavallo Orenadior.

0 Illlio do Tridciit deixa um elevado nu-
moro de produetos.—Ao que ouvimos um gttípo do propriota-
rios vao dirliflruma potlçilo a uma das tios-
sas sociedades sportivns, afim de contratar
na Ktirnpa uni veterinário do primeira or-
dom, sendo os vencimentos desso pi. llssio-
nal tirados de pequena porcentagem nos
prêmios dos animaes vencedores.

—«Cotreio Spirt»—Mais uni numero dessa
ma-jniílca revista sportlva está em nossas
mãos.

Vem como, somnro cheio de InformaçSos
quo muito iiiloiessain o nosso «ttufmaii».

C«)t.iiçõcs <le encerramento

Pareo «Fluminense»—1.500 metros.
Ouvidor  35 CO .10
Íris  20 30 líO
Milord  115 .10 50
Bon  25 25 25
Felicito  35 40 30
Radium  35 70 40

Pareo «Velocidade..—1.50) metros.
Pensamento  <Í0 70 50
T/.ir  10 80 80
llebrén  30 '0 4tt
Ilelio»  20 30 25
Jnponoza  25 35 40
My Dear  30 :.0 3"

Pareo «Orando Promlo Ouanabara»— 2.100
metros.
Cnnifussú  15 15 15
Astro  20 25 30
Roxana  ..;.  20 35 30

Pareo S. l''rancisco Xavior—1.650 metros.
phariseu...  50 120 80
Saragoza  35 50 40
Ophir  20 20 20
Camões   30 50 40
Discórdia  20 20 20
Nero  35 50 50

Pareo «Clássico Crnadoros»—1.500 metros.
Bandido  12 12 1?
Ipanema  00 RO 50
Uacanéa  00 100 100

Pareo «Diana»—1.250 metros.
Vestal  S0 80 RO
Onix  20 25 25
BaUv  

'-0 20 20
Veniis  r'n ,fl0 10°
Cora lesa.'..  100 120 100
Vondoíi  '"-
l.a Giralda  2o
Rtltll 10 50
Carmita  -W ™

Parco «Jockey Club»—1.800 metros.
Maestro  18 25
Condor  -5 35
Mas d'Azil.  J5,J'-
Voluptuosa  30'150

Pareo «Fxperionoia»—1.250 metros.

80 100
70 50

50
30

20
30
10

1Ü0

Peralta
Senado
Britlíc
Marconi...
tlaccnr.it...

50 100

Espèctaculos para hoje :
Recreio — Em tnalinée c íi

Geislta,
Apollo - Em tnalinée c

Fado.
S, Pedro — Em malluée

Nilo se impressione.
S. José — Jim matiiiéc e

cachorro da mulata.
Pavilhão—A's '2 lioras matinée

liar. A' noite, espectaculo dc caie
certo.

Rio Branco—Em matinée a ã noite,
Morreu o Neves.

Chniitecler—Espectaculo variado.
Maison Moderne—Trés scssOes com

pecas dilterentcs.
Palace Theatrc — A ti racções,
Royal Cine —Espectaculo.
Spinelli—Grande funcçfio.

Noias do palco
Cuoido ê( Coit}p.—.]. tlt Maia c Felix

Pevide (pseiiciotiyuiò sob que se oc-
ctiltam dois conhecidos escriptores
thcalraes, acabam de concluir unia
revista de costumes nacionoes, em ò
actos, 12 quadros**** 3 npothcoscs, inti—
tulflda—Cupido & Comp., que, linda-
mente musicada pelo inspirado mães-
tro Luz [unior. será, dentro em breve,
entregue ao empresário Moraes.

Ao que nos informam, a nova re-
vista, pejada dc boas criticas e piadas
de espirito, está. destinada a um rui-
doso suecesso.

São compêres da revista - Cuhido e
Opportiino. sendo 03 seguintes os ti-
tulos do.s quadros:

1* acto — 1 • quadro — Na ilha dof
amores. 2- — Gabinete psyçliologico.'.)- — BtiA.ar dos Ires vinténs. A' —A
orgia (apolheose).

Ti- neto — 5- — Amores r amnri-
cos. (r—Com a borda iiagua. 1- —
7erra carioca. S- — Amor cosmopolita
(apolheose).

:*:¦ acto — 9- — Cosinha do amor,
10- - O Rio rerebè: ll- — ''¦
amor. 12- — Amor da pátria, (apo-
theoso),

Cupido & Comp., que loi leita para
espèctaculos por sessões, será em bre-
ves dias levada á scena.

£sther Tjergeral e Victoria JAirai\da.— Com a representação de uma das
melhores peças do repertório c um
interessante intermédio, realisar-sc-ã
no próximo dia 12, no theatro S. Pe-
dro, o festival artistico das festejada*,
acirizes Esther Bcrgerat e Victorbi
Miranda. Bastante queridas do pu-
blico. que diariamente as applaude.
as duas synipathic.-.s artistas terão pri-
certo uma linda noite de lesta, a que
não lalla rão publico e muitos braça-
dos de tlôrcs.

Tferu/ Soares — No Thcatro Apol-
lo, terá logar, A 5 de dezembro o
festival artistico de Raul Soares, que
dedicou a sua recita ao valoroso «Club
dos Democráticos».

E é excusado dizer que a (esta de
Raul .Soares, dadas as sympathias do
que justamente gosa o bcnelicíado.
seríi uma linda noite, de casa a
«cunha», c grandes applausos.

Vheatro jlpollo — Está marcada para
o clia 7 do mez que hoje começa, a
premiérc da revista — Como c o tem-
perot original de Armando Rego, um
dos autores da revista O Ransinsa,
que tanto suecesso alcançou em uma
brilhante serie dc representações no
Apollo.

A nova revista de Armando I?oíio,
apanhando factos da actualidade e
traçando-os com espirito, estíi divi-
dida cm seis quadros, assim deno-
minados:

1-, O páo furado. 2-., Anda mão.
enfia dedo- íi-, No centro da cavaçâo.
4-, Diplomas empenra. 5-, Ot/iecitro
por dentro. 6-, A feira do amor,

Pelo que ouvimos de sua feitura.
Como v o tempero ? logrará um sue-
cesso egual ou maior que o do ORan-
.vinca.

E assim o esperamos e deseja-
mos.

O que è que hat Com este titulo foi
entregue á empresa do theatro São
José uma nova revista, original de
Uesse Eífe o Lyrius Flores.

O que é que //«? está dividida em
um prólogo e tres actos, da seguinte
forma:

Prólogo — No Cinema Patlié, onde
uma assembléa delibera a vinda de
Max Linder ao Rio. Apotheose a Max
Linder. 1 ¦ acto - -No Càcs de Pharottx.
2- — No S losé. Correndo a fila. A
apolheose—as Loterias Nacionaes. :i-—
Na Fraca Tiradentes, Ciimisaria Pro-
gresso e Liga Monarchica.

/à ê ler sorte — E1 o nome de mais

uma revista, ao que ouvimos, dcstl*
nada ao theatro S. José.

/('/ é ter sorle. original de A. Sobe-
rimo c Deirú Junior, está devidida
em 7 quadros com o.s seguintes ti-
tulos:

1-, Congresso cômico. 2-, Correndo
fitas. 3-,' Fantástico'.. 4-, Que uovi-
dades liai b', Eu conheço você. d-,
Tudo nosso. !•, Apot/teosel

}(lica pereira — Realisa-se amanhã,
no Club Gymnasio Portuguez, o les-
tiv.il artístico da festejada actriz Alice
Pereira nue orgaiiis.it para a sua
lesta um delicioso programma.

Serão levadas á scena duas peças
cm 1 acto. havendo um Intermédio
em que tomará parte além de va-
rios artistas, João Phoca, que fará
uma comeiencia com a ilutstraç.lõ do
Uaul e Luiz.

A sra. Julieta de Vasconcellos can*.
tara cotn a beneficiada um dos nu-
meros de suecesso, do seu vasto rc-
pertorio.
Pelos Cinemas

Pro gra tn ma para hoje :
Cinema pathá — Será boje exhibido

um colossd programma, tle cujo con-
junto de «lilms» que o compõem des-
uicii-se o importante trabalho da Mi-
lano Film — As mulheres de bron:e,
• lilm» de grande metragem.

Completam o programma os «films».'poli-es il-' /".••¦ -.- e Princípios amo*
rosòs de Gavroclie.

Cinema j-isj.nJa — Còrn um bello
programma, serão leitas as cxhibiçOcs
de hoje.

E entre os muitos «lilms» que serão
representados, destnca-se—Quando os
mortos voltam, tun empolgante «film»
verdadeiramente sensacionn1.

Como complemento, os ..films» Gatt-
moiil a-t-iiiH In l •¦ n. -ll c As nicom
niendits de lligodiiiho.

Cinenja òdeon- Será hoje apresen*
tado ao publico o mais soberbo tra-
balho até hoje editaü*j pela «a-a Pauiú

i.,es.— /.- Mise, a. l/j—tí.vli Uilt^o *..i
obra colossal do grande Victor Hugo.

E' o mais extenso «lilm» até hoje
•editado—õ.000 metros.

lista dividido cm quatro épocas, que
-erão exhibidas suecéssivãmente.

NATURAL'

Gamara Municipal di .-
ctheroy Biiiiünd «•«• m
trabalhos ápwWí ü
orçamento para 1913

Presidida pelo sr. Francisco Gulmaíãos, a
Câmara Municipal da Nictheroy encerrou

oittotil os respectivos ir.ihaiuos,
Foi approvado o orçamento para o annc

de 1-J13, iiuo é lixado na quantia de
l.GG-J.030í'JOD.

KstivortUH presentes á sessão, que è a ulti-
nn ilo trlònnio do sr. Alfredo liaclicr, óntfio
.residento do Estado tio Rio, os srsV Fran-

.•iseo iTiümarães. Olavo Guerra, Alvares dc
¦Vzovodo, Cesario da .silveira, Artlutr Tlliau,
vnerico Fróes, Júlio Vianna e Joaquim Poi*
xoto.

.-,ein debate foram approvadas emendas
au orçamento; dando as seguintes aulorisa-
eões ào prefeito municipal:

a) a ellectuar oporáçôos do créditos afim
,1c stipprir a InsulUeioncla da verba «Su,
corros públicos» ;

b) a applicar o saldo quo so verificar no
lialnnço de 1912 á vorba «Saldo destinado
no pagaiiiinto doa juros do omprostimo ex*
torno»; '¦ , .'. .

c) a conceder quinze dias do feitas, dtl-
rnniõ o nnno.nos fnticcionarios, som projtti-
7.0 do serviço publico ;

d) a abrir credito nocessario á publicação
o consolidação de iodas as leis municipaes,
não oomprelioiiüidas no Código do Postu- .
ms , ,

o) a fosleiar condi.irnamente a fundaçai.
da cidade de Nieihcroy, abrindo para ilso o
necessário credito ;

f) a rever o quadro das repartições, modi-
ficando a sua organisaçao de accôrdo com o
orçamento ;

g) a fazer acqtllsição do um anto-amlni*
lancia para a conducção de enfermos:

li, a crear o logar de inspector de cslr
das.

Por proposta do sr. Olavo Ouerra, a (.
mara dentro cm brovo inaugurará cm s.
salões o 1'ftraio do vereador Arthur Tib
primeiro presidente, quando foram inicia
os trabalhos da legislatura quo lloda.
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Vestiu uma sobrecasaca velha, pôz
um bonet de viagem na cabeça c co-
briu-se com a capa.

Depois guardou nos bolsos da calça
um par de pistolas e sahiu. A casa dc
Yicalvaro distava cerca de um quarto
dc hora de Madrid, distancia que Ems
venceu cm menos dc oito minutos, por
ter caminhado com um passo ac.c.ele-
rado que lhe recordava as suas mar-

çhiis üa outros tempos
Antes de chegar ;'i porta de Alcaki

encontrou um carro dc praça, cm que
entrou.

Para a ponte dc Toledo! disse ao
cocheiro, c depressa!

K' para largar lã ou por hora, meu
amo ? perguntou o cocheiro.

Por algumas horas, e lias de re-
ceber bôa gorgeta.

O cocheiro chicoteou o pobre buce-
falo, que principiou n trotar tanto
quanto lhe permillia um csparvào que
tinha na mão direita.

O coronel puxou pela carteira c prin-
cipiou a ler as mysteriosas palavras
que lhe deviam servir de santo e
senha.

Meia hora depois o carro parou no
extremo da ponte de Toledo.

Ems desceu e disse ao cocheiro:
Espera-me aqui.

Dirigiu-se para a linha de cisas in-
dienda por Genaro, c immediatamenté
os seus olhos deram com um letreiro
bianco sobre lundo azul, que dizia
Taverrui do Aragona:¦

O coronel cnibuçou-se e entrou na
taverna.

Era uma sala pequena, de teclo bai-
xo e com duas enegrecidas mesas
cravadas no chão, e dois bancos pre-
sos ãs paredes latcraes.

Havia alli tanta fumaça no nr que o
coronel a principio nada pode ver.

Sentou-se cm um dos cantos, e, pas-
sados alguns segundos, reconheceu
que>i*ão estava só.

Por trás do balcão achava-se um fio*
mem de physionomia vivae maliciosa,'
rechonchudò com o nariz summamen-
te avermelhado c uma cicatriz na lace
esquerda.

O seu trajo compunha-se de um
desses barretes de pelle de ovelha, um
avental de ia riscada de preto e verde,
uma jaqueta e uma calça de panno
piloto.

Sobre o balcão, viam-se uns seis

pratos com chouriços, sardinhas iritas.
pimentões cm conserva, bacalháo e
ovos cozidos.

A lista da taverna é o balcão.
Quem deseja comer, estende o braça,

tira o que quer e paga.
De vez em quando, faz-se um prati-

nho especial, que não fica alli ã mos-
ira, como seja uma Iritada de ovos c
um frango co:u molho de tomates.

Porém isso é raro. Em uma taverna
onde a primeira coisa que sc tem en:
vista é a economia, a barateza e o t|tit
menos importa é o paladar, não sc
fazem senão essas comidas que não sc
estragam com a poeira da estrada 4

que se conservam alguns dias ao ai
livre.

Além do dono, que estava por trai
do balcão, e que o coronel suspeitou
logo que seria Tibürcio, viam-se uns
quatro ou cinco Ireguezqs, os quaes
sentados em torno da mesa lronteira
aquelia em que sc achava o coronel,
comiam e lallavam em voz baixa sem
dar iodos seus visinbos.

Por certo que sc devessem ser jul-
gados pelas suas apparencias não me*
receriam muitos cloj-.ios; mas como
dizoadagio: «dentrocie uma má capa,
encontra-se um bom bebedor.»

Delxc-mo-los, pois, (altar e comer
em paz, porque pouco ou quasi nada
nos importa o que dizem, c muilo
menos o que lasem.

Quando o coronel Fms foi-se acoa.
tumando aquelia atmosfera de fumo

sempre que observar que ella sahe dor
algum momento desse estado dc in-
diiferença, avise-me immediatamenté.

—Assim farei.
Si conseguir o meu fim, si cila

restabeleeer-se, si recobrar a saúde,
dar-lhe-ei uma boa recompensa.

E o medico, levando Dom Agosli-
nho paia um dos extremos da sala,
disse-lhe :

Por um momento concebia espe-
rança de cural-a ; mas agora...

—Presume então que nào ha mais
remédio .

Receio muito que não; entretanto
vou ainda empregar um meio.

E espera conseguir algum rcsul-
tado?

O bom christão confia sempre na
Misericórdia Divina! Preciso que o
senhor me auxilie.

Conte commigo.
Vou representar uma comedia, que

aos olhos de Carlota deve ter todo o
caracter de verdade.

F. reserva-me um papel nella?
. — Sim.

[tiro desempenhal-o com toda a
perfeição que me fôr possivel; e é esta
a primeira vez na minha vida que
sinto não ser um grande actor.

Santafé e d. Agostinho continuaram
a fallar cm voz baixa, um pouco alas-
lados do lugar em que sc achavam a
louca e a sua enfermeira.

Os movimentos dos olhos dn vete-
rano, as gesticiitaçOes que luzia, bem
denotavam que a conversa lhe inte-
ressava muito.

De vez em quando o militar cslre-

gava as mãos, murmurando em voz
baixa:

Magnilico : soberbo !
Depois ouvia em silencio alguns mi-

nutos o que o medico Ihedlzia.
Atinai, levantou-se e disse ;
—Estou certo que produzirá bom

effeito : é um mcthodo novo; e eu da-
rei bem o golpe, asseguro-lhe.

Ouviu-se o tinido agudo de uma
campainha electrica. O medico, Ic-
vantou-se lambem, rccommendou o
veterano :

—Nada esqueça do que lhe disse
esta tarde, íis seis horas, quando nos
reunirmos pnra jantar, o senhor dar-
mc-A conta dos seus trabalhos.

felizmente sou o homem mais des.
oecupado de Madrid.

—Agora peço-lhe que me desculpe.
A campainha acaba de dar-mc aviso
que no meu escriptorio está-me espe-
rando uma visita urgente.

E Santafé, depois de lançar um olhar
para Carlota. sahiu do aposento.

Effectivamente esperava-o no escri*
ptorio um moço elegantemente ves-
tido.

Era Horacio Holt.
Samuel cumprimentou-o, fazendo um

leve movimento com a cabeça.
Supponho, cavalheiro, que estou

fallando com n dr. Santalé?
Sim. senhor.
Então ba de permittir-mc que lha

laça uma pergunta.
O doutor Iez coma cabeça um gesto

de assentimento.
-- Hecebeu esta manha uma carta

assignada pela sra. d Anna de Bal»
boa I

Recebi,
Nella. segundo creio, uma filha

inconsolavel communicava a v. s. a
grave c súbita doença de seu pae, e
pedia (\ sua sciencia c talento os soe-
corros da medicina.

Tem razão, senhor, respondeu o
medico com certa asperesa.

Então, meu caro doutor, como ha
mais de oito horas que v. s. recebeu
essa carta e ainda não dignou-se acudir
au chamado permiuir-rne-á que es-
tranhe a sua condueta; porque, como
medico deve saber, ruelhot do q-

lli

s ,i;
i. i

—.
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SECÇÃO QRAPHOLOGICA

As linhas geraes tio caracter desvendadas pela letra

"Unia novidade na imprensa carioca

Surucucu - Paciente, constante, de
»enio forte mas dominado pelo bom°enso. Resoluções rápidas, tenaz, al-
tivo, porém modesto, trabalhador e
Independente. , ¦

Mandinho (Ikllord Roxo) - Foi isso
mesmo. Cenio lorte. destemido e mio
atura «h-saloros. Tem se leito por si
mesmo, é honrado, sério, trabalha-
tlor, rellectido, econômico, sensato e
verdadeiro em seus alfectos.

Satza i\ocha - Sensata, séria, soem-
vel mas melancólica; não tem muitas
affeiçiies, mas dedicações prolundas.
(ibito para as artes, é sensivel, cari-
dosa, religiosa, mas só laz o que quer.
Bôa pessoa. Cuidado com a cabeça.

ifenrique C. p. de Jlndrade — Genio
calmo ebonancháo; gosta de se di-
verlir, sendo bastante inditferente ao
mundo. Tem muito bôa lé sendo por
isso sempre logrado. E' bom amigo,
muito sincero c leal em suas alfei-
ções. , ,

K. Kardman - Scepttco, dado a de-
vnnèios, irônico, lerino, sarcástico.
trio, trabalhador, pontual e méthòdicò.

Péssima leira para um estudo sério.
rtveltijo Smanueli ( Nictheroy )-Rc-

trahido, desconfiado, cavaquista. ob-
servador, genioso, curioso, honrado,
bOiío, voluntarioso, ambicioso, teimo-
io e decidido.

Pouco affectuoso e muito ciumento.
Oscar fíeves. — Cheio de luxos c

etiquetas; é pedante, pretencioso, cri-
üco. delicado c cavaquista.

Presta muita attenção ás mil lutili-
dades da sociedade, é egoista, lrio e
muito ambicioso.

JJImeron. - Trabalhador, positivo,
iranco, enérgico, corajoso, destemido,
tenaz n independente.

Não sabe menlirnem bajular, sendo
mieiio á aflectos prolundos.

Deve ser empregado dc banco ou
jompanhia. . ,

Pistola. — lrrcsoluta, mas so faz o
que quer, retrahida e nada franca,
observadora, ambiciosa, econômica,
cavaquista, ciumenta, sendo dominada
pela cabeça aliás sensata e seria.

Jãimi B- — Pretenciosa. adora o
luxo as toilettes e a vida intensa.

E' sensivel. tem bom coração, deli-
cada, gosta de lêr procurando sempre
¦prender; intelligente, buliçosa, espi-
nluosa e muito affectiva.

J. £. P- F- — Pessoa dc cultivo
Intellectual, distineção e lino trato;
pensa muito, commettendo no emtanto
discortezias pela sua aliivez.

Tem bom coração, é seria constante,
meiga, carinhosa, sensivel, de genio
Sorte e pouco Iranco.

Jdiguel Jlntenor dos Sanlos.- Acti vo.
trabalhador, emprehendedor, intelli-
genle, vivo espirituoso, sociavel. am-
bicioso, corajoso, franco, enérgico e
positivo. •.(•**.

E' um tanto estabanado, mas sen-
sato, ciumento, constante e sincero
cm seus allectos.

Bianca i*lsol (Petropolis) - Náo
gosto de preterir. Em todo o caso,
leve daqui o seu estudo. Confira com
os dos sábios dè lá, e, depois, nflo diga
que no Brazil não ha graphologos,
6im? ,,

Vontade firme, resoluções rápidas,
genio lorte dominado pela cabeça
muilo sensata. E' franca, procurando
porénii náo magoar ninguém; nada
Interesseira nem vaidosa, mas bas-
tantê altiva.

Intelligencia lúcida, creaçflõ e con-
:epçH;o iiitellectua!, espirito activo, cri*
tico, fiilheríco e mordaz.

Temperamento deb:'., caracter ad-
üacioso, é relièíosa, pensativa e muito
tjn*i'iüsá.

jfijho t-Zobo-V typo-Bondade de
cornçao, indecisão, tristeza e cal-
ma. 2a muita aciividade, 3a homem re-
llectido, econômico, enérgico e lirme,'• amor, ternura e sentimento, 5* boa
pessOa que se deixa porém guiar
muito pelos outroa.

E' despido de vaidades e com ten-
•lencias ao positivismo.

João do Sul— Bem vô que acertou.
Ama bastante, tem sido amado e ex-
ilorado.

E' corajoso, nada pedante; boa crea-
çfto, concepção e cultivo intellectual;
talento e vocação, orgulhoso, mas
isento de vaidade; quasi bohemio,
muito bom coração, bebe, lumaejoga,
sem ser por vicio. Defeitos da socie-
dade moderna...

Conde de J/fonte Christo— Sympathia
é uma grande coisa.

Genio calmo, rellectido e socegado.
Em si todos os sentimentos são'pro-
fundos, porém muilo oceultos. Geito
para as seiencias, perspicácia e obser

porém

Pessoa dc fino trato, distineta, sem vai-
dades nem pretençóes errôneas. Ca-
racter nobre.

Jai»- Procura sempre aprender, gos-
ta dc ler e apesar de não ter cultivo
é intelligente e tem bom coraçílo.

Genio calmo, um tanto triste; é mo-
desto, c agrada a todos, sendo honra-
do e sério,

ere/,<r*i/f,o/--Retrahido. muito descon-
liado, rellectido, vagaroso, pontual,
mcthodico e teimoso. Só tem uma
vontade, que nunca manilesta, é ser
ambioso e econômico.

Odettino 7?/W/-(S. Paulo) Preveni-
do, disfarçado, observador, muito es-
perto e cavaquista.

Dado a conquistas, é ambicioso, or-
gulhoso e um tanto pedante, equili-
brado, teimoso e tenaz.

Jncoanito -Pessoa pouco cuidadosa,
negligente, rancorosa, ferina, ambicio-
sa, que gosta de se divertir e se at-
leiçoa vagamente.

Gloria /orç.ieccr-Cuidadosa, gosta de
tudo muito bem feito.de apparencia fria
ger.io birrento, absoluto, calmo e re-
llectido. E' pretenciosa, procura sem
pre aprender, muito esperta e em
amores apparenta ares de santa, sendo
porém alíectuosa e constante.

Jonio Cendad- Pessoa de tino trato,
distineta de cérebro bem equilibrado,
tendo geito para negócios, ambicioso,
sensato, decidido e altivo. Affclções
verdadeiras.

Cafuringa—Observador das seiencias
oceultas, natureza desanimada e na-
tural abatido, é negligente, senlimcn-
tal e o coração lhe tem alterado mui-
toa vida.

jff, J. ;**-.—Lcttra má, orgulhoso, cn,
tico, invejoso, avarento, déspota, leri-
no, ambicioso, nada amoroso, muito
intriganto. Geito especial para adqui-
rir lortuna.

/faunW/cr-Timida, indecisa, ner-
vosa e medrosa, sendo porém labo-
riosa, sabendo lutar pela vida. Tem
muito bom coração, lacilmente enga-
nada, sensivel, affectuosa e muito
amorosa.

jYiadame Violetta—Geito para os ne-
gocios, não perde tempo, é activa,
sensata, indecisa e pouco pôde apren*
der, tendo no emtanto talento. Apre-
cia as toilettes, é ambiciosa e laborí-
osa.

—Sejo Odotljero Cotras—Caracter no
bre, independente, franco e altivo;
coração bondoso e de enclinações sen-
satãs.

E' enérgico, resoluto, constante, ten-
do geilo para altos negócios.

jtresl— Apreciador do bello sexo, é
calmo, relleciido, bonanchão, sem
vaidades. modesto e com pouco será
leliz

Tem muito bôa fé, é companheiro
ver«Jadeiro, sendo leal e profundo em
seus affectos.

ptolomeuSarracêna -Delicado, pro-
cura agradar a todos.olha sempre para-
cima, sendo sensato e honrado, pelo
caminho do bem quer subir, tem
muito bom coração, chora com (acili-
dade, sendo econômico trabalhador e
paciente.

Xourença — Estabanada, irrequieta,
falladora impertinente, barulhenta e
ciumenta, envolvendo-se muito na
vida alheia.

E'solteira? Tenho um noivo para
si.

ÇonçniVe!(Maduroira) — Lutando sem-
pre pela vida, tem se (cito por ei só.

E' cumpridor dos seus deveres, honra-
do, de genio forte, bom, sincero em seus
affectos, econômico, distineto, mas sem
vaidades.

Não recebi sináo uma carta sua.
Ainda n5o tem 2 mezes esta secçSo.
•£¦. Jt. Silveira — Pessoa meiga, do*

cil, nervosa, indecisa, de natureza nc-
gligente.

Aprecia os livros, e modesta, calma,
tem muito bom coração e nobre caracter.

Resoluções demoradas, genio forte po-
rém governado pelo bom senso.

j7ntom'o pacotinho — Desconfiado, ca-
vaquista, muito observador, esperto, pre-
venido, irreqaieto, de genio forte e tei-
moso.

E' cheio de cumprimentos e. atlenções,
sabe enganar, é econômico, tem muito
bom coração, governado porém pela am*
bicão.

Xapln —Genio frio e bonanchão, porém
de explosões rápidas.

E' activo, tem geito para os negócios,
econômico, decidido, firme, corajoso, só
faz o que quer, é observador, perspicaz c
muito esperto.

Jçsé t\ufino dos Santos — Foi enga-
no; são as de 16 do mez passado.

Activo, trabalhador, firme, decidido,
enérgico, lutador, franco e verdadeiro

ctor audacioso, pouco» affcctos
fortes. >

E' ambicioso, sabe querer, amar fl
odiar.

Ç. Q. (Passos, Sul dc Minas) — Cui-
dadoso, enérgico, do genio egual, firme tí
tcnnz.

E' obsequiso, prestativo, sociavel, affe*
ctuoso, caridoso, carinhoso, sensato,
constante c activo. Espirito adiantado,
um tanto vaidoso, sabe querer, & ecomico,
sincero, positivo e lutador.

Caboclo — E' estabanado, nunca sabe
o que quer, activo, irrequieto, dc bom co-
ração, mas um tanto leviano; eensivel,
nervoso, tendo geito para as arlos. E'
amoroso, sensivel e chora coin facili-
dade.

Jota— Genio forte, barulhento e ag-
giessivo.

Só faz o que quer, é egoista, dado a
paixões perigosas, tendo notável geito

par» os negócios c, si náo me engano,
pertence ao alto commercio.

Çullfiermino Jordão — Modesto, sen*
sivel, dominado pelo coração, tem muito
boa fé,por isso ba de soffrer muito.

E' socegado, distineto, isento de vai-
dades tolas, adora a solidão e não é am-
bicioso.

Chiniiiha — Pessoa intelligente, instrui-
da de espirito adiantado mas de natu-
reza negligente,

E'franca, eorajosa, retrahida, fria, po*
rém sincera nos seus affectos.

pajinsara — Falia muito, indaga de
tudo, sendo ponjin pessoa franca, avoa-
da, mas dc excellente coração e presta-
tiva.

Está sempre de bom humor o não é
vaidosa nem ambiciosa.

Tem nobre caracter, genio moldavel,
franco c sabe ser amigo.

Jtiaria paraguassú—Pouco cultivo in-
tollectual, bom coração, prestativa, cari-

dosa, gostando sempre de praticar o bem.
E' nervosa, medro*», indecisa, do rwo-

bicões domoradas c de genio bonachào.
Julieta Vetronille-E-pirlto audacioso,

mas de natureza negligente.
Genio enérgico c franco; orgulhosa, dc

caracter independente, enérgica, positi-
va o sincera em suas vontades o »ffei-
çõos.

J). JA.— Nio sou quem o sr. snppõe.
Trabalhador, econômico, modesto, bo-

nachão, gosta de ler, aprecia a musica
sentimental, sendo sociavel, honrado, pen-
sativo, de natureza melancólica, procu-
rando sempre elevar-se.

Jujú— Intelligente, espirito activo, cui-
tivo intellectual, caracter independente,
vontade firme, decisões rápidas quasi
semprej acertadas o optimo cérebro.
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vação. Não seríl formado em direito ? Tem geito para altos negócios, cara-
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ninguém, que ha casos em que uma
hora dc demora pôde custar a vida ou
a morte.

Esta censura dirigida assim A quei-
ma-roupa. se bem que de uma ma-
ncira delicada, obrigou o medico a
erguera fronte com certa altivez.

—Em primeiro logar, mancebo, disse
Santafé, eu não me pertenço: ha al-
gum tempo que para mim a medicina
não é um negocio, mas uma neces-
sidade. Sou medico dos pobres, tra-
to-os gnituitamente. Os ricos n*5o
precisam de mim; e como felizmente
também não preciso delles, resolvi
náo servil-os.

Santalé pronunciou estas palavras
com tanta tranquillidade, que Horacio
que era impressionável, e que se
achava incommodndo por cousa do
estacio de sobressalto cm que vira
Annita, náo pode deixar de admi-
rar-se.

Neste caso, cavalheiro, devia pôr
•om annuncio nos jornaes declarando a
resolução que tomara, annunciando
que o dr. Santafé não visitava os ricos
e que fazia garbo em ser unicamente
medico dos pobres.

Quando algum rico bate A porta
de minha casa, digo-lhe o que o se-
nhor acaba de ouvir, e creio que é
quanto basta.

De modo que nega-se a vir com-
migo.

O doutor disse sim com um gesto
de cabeça.

Com effeito I E' essa uma excen-
trlcidade inexplicável.

Aprecie a minha conducla como
quizer, porque sei o que laço, e Deus
me julgará.

Entretanto, sr. doutor, a admira-
çflo que experimento é notável; e v.
s. lia tle permiltir que lhe diga que
esse seu procedimento desmente os

grandes elogios que os jornaes fazem

ou tributam ao philantropo dr. San-
tale.

Comquanto não seja eu que deva
julgar a imprensa pelo que ella diz
com relação à minha humilde indivi-
dualidade, comtudo creio, sem modes-
tia. que nao sflo tão immerecidos esses
elogios.

Acabemos, senhor. Uma lilha, uma
moça tão virtuosa quanto amiga da-
quelle a quem deve o ser, está nesta
oceasião acabrunhada pelo maior dos
desesperos. A medicina é muitas ve-
zes questão de lé. Anna de Balbôa tem
o pae gravemente enlermo, e quer que
v. s. o visite.

Isso é-me inteiramente impossi-
vel: já lhe disse que sou unicamente
medico dos pobres.

Horacio empallideceu.
A incomprehensivel recusa do dr.

Santaié irritava-o.
Tinha-se offerecido para leval-o á

casa do conde; e a quem havia elle
leito esse offerecimento ? A Anna,
aquella que era o seu idolo, que era
a senhora absoluta de seu coração.

Entretanto' procurando conter-se,
disse:

—Sr. doutor, estou ouvindo-o, e pa-
rece-me isto um sonho I

O doutor encolheu os hombros.
Horacio dc vez em quando não po*

dia disfarçar um movimento nervoso.
Não sabia se devia insultar grosseira-
mente aquelle homem ou desprczal-o;
mas é que não é lacil desprezar um
homem de barbas brancas e rosto ve-
neravel, cujo nome a trombeta Ai
lama celebrisou.

Horacio, não podendo comprehen-
der o procedimento do doutor, lem-
brou-se que talvez tivesse algum mo*
tivo de ódio contra o conde de Balbôa,

Em sitmma, sr. doutor, tornou
elle, fazendo um ultimo eslorço para
convencel-o; vim aqui em busca de
um medico oara um homem que pre-

0
I .-!.De S. João da Barra

Cura Sypfyilis, Feridas»
Partros, Ukeras,

Impureza do Sangue,
Reumatismo

Depurativo, tônico e anvipheumaticu
A'

Seu*, exibir dieta, nem resguardo o o seu uso
só pode trazer benefícios satisfatórios

um pipa® CÁLICE DEmm
JOÃO DA BARRA

ao aimoço e outro ao jantar éosufficiente para restituir a saúde eobemestará muita.,
senhoras doentes e cuja causa nflo é conhecida. O sangue impuro é lis vezes causa^ de
muitos males. O sangue se vicia, empobrece, nito circula convenientemente e dahi as
grandes e pequenas moléstias.

IfflPUREZ/V PO SMfGUE
QR-AVES mAiWEST-AÇÕES

Sr. Oliveira Junior
É com grande e Justo prazer que lhes communico ter meu filho Jayme ae curado, eom

o seu E-ICOIt ISE TAYÜYA «Ie tS. .loão da B-ai*i*a, do impureza do Mangue,
com manifestações «ravei-i, e que muito me incommodava e inquietava.. Aecresceque,
eom o uso desse depurativo, tem elle se fortificado, alimentando-se bem.

Rio, 5 setembro, 908 "Maria IS. Gordílho Cunha
Rua Chrlstovam Colombo, 52—Cattete.

RHEUMATISMD MUSCULAR
S. João do Triumpho, 4 de fevereiro, 904.

(Villa Paraná)
Sr. Oliveira Junior

O abaixo assignado, soíírendo ha um anno e me-
zes de um RHEUMATISMO MUSCULAR, depois de haver
tomado diversos medicamentos, usou o seu LICOR PE TMfUyA'
de S. João da Barra (depurativo e anti-rheumatico) com o
qual se curou.

Não podendo deixar de significar o seu contentamento
por tão grande beneficio, o abaixo assignado autorisa a v. s.
que deste attestado faça o uso que lhe convier.

DOMINGO CASSELLI
Escrivão do crime.

A'v@i íii-ivesill-49
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cisa dc sua scienciasupponha que não
era o conde de Balbôa quem o cha-
mava, mas sim ura pobre homem,
um desvalido.

Mancebo, não posso suppor o que
náoé verdade.

í-loracio mordeu os lábios com
raiva.

Se o doutor fosse da sua edade,
elle teria certamente empregado pa-
lavras duras, que o levarião semdu-
vida a algum desfecho desagra-
da vel.

Porém Horacio respeitava as cans
e as rabujices da vclhice,e foi por isso
que contentou-se cm dar um suspiro,
e dizer:

-- Comquanto não possa, por mais
que procure, comprehender o seu pro-
cüdimenlo, náo insisto mais, c parto,
levando em meu coração o desgosto
que elle me causa, e que ha de in-
commodnr muitíssimo a uma lilha tão
extremosa como o é a sra. Anna de
de Balbôa.

Dizendo isto. comprimentpu e sahio*lo aposento.
Samuel ficou por um momento no

mesmo lugar como se as palavras do
joven pintor resoassem ainda nos
seus ouvidos.

Eis ahi um moço,disse elle, final-
mente, fallando comsigo mesmo, a
quem sinto realmente não servir, e
que dará más inlormaçõcs de mim.
Porém se eu visitasse o Conde de
Balbôa, e cllc, por desgraça, morresse
antes de restituir-me meu lilho, po-
der-sc-hia suppor que a sua morte era
uma vingança minha. Não, não quero
que a calumnia manche a minha rc-
putaçáo ; não quero que uma injusta
suspeita perturbe a paz dn minha con-
seieneia. Quando o conde deixar o seu
leito, quando estiver restabelecido, eu
me apresentarei, como devo, recb-
mando o que me pertence

CAPITULO XII
A TAVEIIUA DO ARA00*M£Z

O dr. Santalé não tinha approvado
a violência que o coronel Ems pra- '
ticará contra Genaro.

Náo quero ser cúmplice dessa
morte, dissera elle.

Náo se assuste, doutor; o mise-
ravel ainda náo está cansado de vi-
ver : ainda aquelles documentos. Se
náo me os quizer entregar, vél-o-ei
morrer sem o menor remorso, por-
que livrarei a sociedade de um ente
perigoso, miserável.

-- Porém reíleclindo bem, quando o
senhor estiver de posse dos documen-
tos, que fará ?

Em primeiro logar, por elles se
saberá qne a minha lallecida mulher
morreu envenenada por seu tio: em
segundo logar, o Conde de Balbôa
terá de restituir-mo minha filha.

Ah ! se assim losse...
Assim será!

Os escrúpulos do doutoi* obrigaram-*,
a installar-se na casa de campo do ca*
minho de Vicalvaro.

Emquanto durar a prisão de Oe-
naro, disse o coronel ao seu amigo
Santalé, ver-nos-hemos pouco ; elle
pôde, de um instante para outro,
querer lallar-mc, e por isso preciso
não estar longe.

E assim suecedeu.
Havia tres dias que o coronel nãt

tinha visto o doutor, quando Genaro,
cedendo ás dores da fome, fez-lhe re-
velação que o leitor já sabe.

Ema subiu para o seu aposento, e
olhou para o relógio.

Eram qualro horas e um quarto da
tarde.

Ainda tenho tempo, disse elle, de
levar ao cabo hoje esta empresa; creio,
porém, que devo apresentar-me em
casa do honrado taverneiro, com certa
modéstia.

¦fe

D. Orsina <la Fonseca
Desceu A terra esta santa creatura

e com ella a melhor amiga que a cias-
se operaria, os trabalhadores em ge-
ral. no Brazil tinham.

D. Orsina da Fonseca nio era uma
senhora mcttida nos preconceitos da
representação que a sociedade lhe ti-
nha conlcrido, d. Orsina da Fonseca
era um espirito bom e generoso que
sahindo do seu palácio, visitava o lar
do operário, o lar do trabalhador e
com elles chorava as suas dores e
dentro dos seus recursos dava o leni-
tivo que suavisava esses milhares de
soffredores tão soffregos de razão e
justiça.

E' por isso que, o nosso coração se
sente compungido ao traçarmos estas
linhas, porque náo temos palavras
com que possamos demonstrar a dor
immensa, a dor profunda que nos in-
vade a alma neste momento.

O golpe é muito grande e aquelles
que de ha muito tinham o nome de d.
Orsina da Fonseca gravado no cora-
ção, sentem como agudo punhal en-
trando na carne, o desapparecimento
dessa nobre senhora.

Porém a sua immortalidade será um
facto, e no decorrer do tempo o seu
nome indelével gravado com lettras
de infinita saudade nos corações de
todos que com ella viveram, e que
delia receberam o carinho, a prote-
cção, o consolo, o alento para a luta
pela vida, deverá ser citado.

Os dotes sublimes do seu corac.lo

— 0 nosso bom amigo Ia tenentt»
Oscar Leonidas, director das ollicinas
da imprensa militar.

ITirmes !
Immovel, tranquillos, sem perseve-

rança sem coragem e sem lé com um
olhar lurtivo e desdenhoso, conscr-
vam-scos inimigos de uma propagan-
da altruistica, respirando uma athmos-
phera mais nobre eoppondo-se a rea-
lidade de idéas sonhadas por uma
phatange de trabalhadores abnegados
e que mais brazileiramente se empe-
nham pelo bem estar social da numa-
nidade.

Falíamos ao operariado consciente,
sempre com a franqueza de que dis-
pomos, na. convicção plena de que é
na firmeza de uma idéa grandiosa que
surge o triumpho de uma causa.

Delender sem hostilisar é base pri-
ma do socialismo moderno, e é nesle
sentido que ora se levantam os traba-
lhadores no Brazil, que doutrinando
em deleza deste monumental aconte-
cimento das classes obreiras, nos con-
sideram de errôneos e detestáveis, tão
somente porque concitamos aos ope-
rarios e proletários a virem resolver

difiicil problema social que tão só-
mente nos cabe nesta missão que tem
por alicerce solido — a instrucção, a
egualdade, a fraternidade, o direito,
a liberdade e a justiça.

Concitando aos companheiros a lu*
tar pelo ideal de solidariedade, para
abolição completa de toda escravidão,
procurando levantarão nivel mais pos-
sivel a vida individual e social, tomos
considerados de perturbadores da or-
dem e da paz; porém temos a devida
comprehensão de que, collocando-nos
ao lado do 4a Congresso Operário exer-
cemos o nosso sagndo dever, adhe-
rindo o bellissimo ideal de Marx.

Com amor, com fé, esperança e de-
jamais serão esquecidos e a sua ima- j dicaçáo estamos sinceramente firmes
gem sacrosanta viverá eternamente
deante dos nossos olhos e dentro da
nossa alma.

D. Orsina da Fonseca a quem por
vezes, em momentos solemnes vimos,
deixar correr pelas suas laces, lagri-
mas de alegria, ao vér na sua Irente
uma legião de seres que lhe patentea-
vam a sua sincera gratidão pelo rece-
bldo, náo pôde deixar ficar uma saúda-
de medíocre, náo, dentro dos nossos
corações fica um vácuo que talvez
nunca seja prehenchido. sim.

A natureza superiormente capricho-
sa deu à luz do dia esse ser, essa
mesma natureza elevou esse ser às
mais altas culminancias da represen-
taçáo social e esse ser embalado pela
lisonja, embalado pela hypocrisia nun-
ca adormeceu e o seu olhar, contra-
riamente, se fitava em outros pontos
em outros logares, procuravam o or-
pháo, procuravam aquelles que sem
abrigo, sem lar, sem roupa, vagueavam
como judeus errantes por esse mundo
além, e então esse ser levantando-se
do seu leito dourado, caminhava, ca-
minhava sorriüende, de braços esten-
didos, querendo e teimando levantar,
proteger esses tantos infelizes-

Eis o que loi na vida d- Orsina da
Fonseea!

As creancinhas eram o seu enlevo.
a inlantilidade era a sua vida.

O seu vulto magestoso, o seu perfil
varonil, destacava-se nas mais subli-
mes miragens no lar dos pobres, no
lardo trabalhador, ninguém como ella,
só com o olhar fortificava os traba-
lhadores á luta, ninguém como ella,
animava as mães a lutar e a educar os
sus filhinhos, quantas e quantas vezes
o seu regaço serviu, para deposito de
muitas e muitas lagrimas de dôr que
essas mesmas mães brotavam e ella
carinhosa chorando também, conforta-
va, aconselhava e incitavaa que essas
mães resistissem a essas dores a es-
ses martyrios.

E assim, como não devemos paten-
tear a nossa profunda e sincera ho-
menagem ?

Homens livres, mas conscienciosos,
dotados de todas essas qualidades de
ligação humana, choramos comvosco,
choramos com todos, o desappareci-
mento de tfto sublime e tão nobre
creatura.

Paz á sua alma!...
Mariano Garcia.

A commissão central da« Confedera-
ção Brazileira do Trabalho.»

e resolutos do nosso devever, hypo-
tecaudo os nossos serviços á mérito-
ria obra de progresso, unindo-nos a
este brado de alerta que se laz de
Norte a Sul, elaboraddo com a divida
firmeza no ideal, o evangelho que
tanto almejamos.

Não trepidaremos deante das perse»
guiçOes. as quaes sSo sempre venci-
veis quando existe permanentemente
enorme torça de vontade. ;

Ç. Xemos.
Centro B. «los Pintores H. ú.

Victor Meirelle»
Tendo de se realisar no dia 15 do

corrente mez, ás 7 horas da noite, a*
assembléa geral para se proceder á
leitura do balancete do mez de novem-
bro lindo e se fazer a eleição para a
nova directoria e conselho que tem de
dirigir os destinos deste Centro du-
rante o anno de 1913, o companheiro
thesoureiro pede aos companheiros
sócios a lineza de se quitarem em
suas mensalidades e entradas até o
dia 15, alim de votarem ou serem vo-
tados. achando-se sempre na secreta-
ria deste Centro, á rua General Ca-
mara 313, sobrado, o companheiro
cobrador, .das 7 horas ás 9 da noite,
assim como o companheiro 1 secre-
tario, para attender a todos os asso-
ciados.
União dos Xrballiaclores c

Operários da Limpesa Pu*
blica e Particular.
Por motivo de força maior fica a

assembléa de domingo, 1* de dezem-
bro, para quando se annunciar.
Pela Alfândega — Os guar-

das aduaneiros

O redactor desta secção associar-
se-á a todas as justas demonstrações
de pezar que o operariado fizer em
memória da virtuosa senhora, tão ines-
peradamente roubada pela morte ao
carinho dos seus entes queridos, dos
quaes era ella o anjo consolador, em
todos os momentos.

—As associações operárias, Liga do
Operariado do Districto Federal,União
Protectora dos Catraeiros, Commer-
cio Ambulante, Liga Federal dos
Empregados cm Padarias no Rio de
Janeiro. Centro dos Pintores H. a Vi-
ctor Meirelles, Sociedade Operaria
Fraternidade e Progresso, da Gaveà,
c Confederação Brazileira do Traba-
lho, por suas commissões e directo-
rias acompanharam o enterro da
exma. d. Orsina da Fonseca, deposi-
tando grinaldas sobre seu caixão.

Todas essas assossiações levaram
seus estandartes.
União Protectora do Com-

mercio Ambulante
Importante reunião realisou ante-

hontem esta assossiação, em sua nova
sede, á rua do Visconde Inhaúma 109,
sobrado, sob a presidência dosr.Fran-
cisco Gonçalves Vianna Ferraz.

Tendo-se dado serias irregularida-
des nesta associação, loi deposto o
antigo presidente pela assembléa ge-
ral unanime, e em seguida acclamado
o sr. Vianna Ferraz.

Foi resolvida a alteração do titulo
anti;;o que era de Vendedores Am-
bulantes, pelo actual. Na assembléa
de ante-hontem, trataram-se de vários
assumptos de interesse social, usando
da palavra os associados, José Lugre
Cid, Aniceto de Menezes, o sócio ho-
norario Cruz e Silva, e o companhei-
ro Josó Penteado Villas.

Cruz e Silva fez um appello á assem-
bica para dar alguma coisa em favor
do menor Augusto Silva, de 14 annos,
que recentemente em um desastre
perdeu uma perna, ficando inutilisado
para o trabalho, tendo esse appello
dado 2 ISOOO que loram entregues ao
pobre menor.

A convite do presidente usou Iam-
bem da palavra o sr. Mariano Garcia,
redactor desta secção e sócio bene-
mérito da digna associação.

A's ll horas da noite loram suspen-
sos os trabalhos.

ITesta Operaria
Fazem annos hoje :
0 nosso distineto companheiro Eloy

Peres, do Centro dos Pintores H. a
Victor Meirelle»

E' innogavol quo o dr. Ditlinio da Voigsi
Filho, actual inspector tia Alfândega, tenha
Hido incansável om dar o quo roaluionto é ne-
ccsmuáo d nossa aduana,

Um dos serviços quo moroco a attoncio do
digno inspector é, sem duvida, o serviço de
escala pura os guardas aduaneiros.

Ha empregados quo vivom somente om
cciiimÍHs«*ies ou encostados om algum logar ilu.
ropartiçfui a quo portoncom, fugindo assim
do outros trabalhos, o que se verifica con-
Htnntemento.

Os guardas cumpridores do sons deveres dc-
sojam ver o trabalho bom on máo que lhe»
for distribuído pelo chefe ou escnliidor.

Por«]ue mio existo unia escala publica dc
serviços para os guardas da Alfândega / «St*»
nos poderá responder a própria Alfândega. O
trabalho quo mais meroio a attenção das au-
toridados aduaneiras ó o feito a bordo dou
vapores ancorados om nosso porto.

Os omprogados adunnoiros quo se acham ft
bordo permanecem noito o dia ató serem sub-
stituidospor outros, mandados da Alfândega.

Ora, estos om pregados quo dormem a bor-
do deveriam ter .uni tompo marcado para o
trabalho, pois todos têm familia o a maior
parto dollos têm esposa o filhos quo, corta-
mento, os esporam om casa, onde elles tam-
bom são necessários.

Muitos dias so passam som havei* rendição
para os guardas quo so acham a bordo dos
vapores ancorados om nosso porto, porque as
lanchas quo deveriam fazer o serviço da ro-
partição so acham fretadas, a esto ou áimollo
sonlior, sendo dessa maneira prejudicado o
trabalho da Alfândega o os particulares quo
vivom do aluguel do suas embarcações, aB
quaes pagam imposto ao governo.

K' desta fôrma que so faz o serviço na pri-
moira Alfândega do paiz. E' preciso quo as
autoridades aduaneiras dêm melhor regula-
montitção, roformando ó serviço, om geral,1
dos guardas om todas as alfândegas, para bem
das rendas publicas da Nação.

São estes os nossos desejos. / ^
Correspondência

Fortiinalo E- da Silva. Rio — Re-i
cebi. O amigo pódc procurar-me aqui
na redacçao dVI Epoca todas as noi-
les, ás 7 horas, onde estou a disposi-
ção de todos os companheiros. '

W. Ptidilha, S. Paulo — Recebi sua
carta. Sciente de seu conteúdo vou (al-
lar com a pessoa sobre o seu negocio.,

./. G. da Silva, Rio — Vô como isto,
anda? Tem paciência que nào deper*
de de mim.

Operário do Bangú — Não sei aoj
certo quando sahirá A Vo.~ do Opera-^
rio, sei apenas que será uma folha se-;
manai, livre, que virá se collocar ao
nosso lado, com orientação egual a
nossa e collaboraçáo franca.

Tecêlão de Villa Isabel — Espere.'
Temos muito que publicar, mais o es-
paço nos falta.

M. G. *

Cavando a vida...
Resultado de hontem:

Antigo S77 Peru
Moderno 259 Jacaré
Kio S14 Borboleta
Salteado..... Águia

Z»é da Sorto

0 presidente do Estado do Ri o
saneciona leis

Pelo dr. Oliveira Botelho, presidente
do Estado do Rio, (oram sanecionadas
as seguintes leis:

a) sobre o imposto territorial;
b) concedendo tres mezes de licença

ao tenente da Força Militar do Esla-
do, Cecilio Ferreira de CarvaD'

•-*HL /.*
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ÍM.ADAS nio''rto do"mbi0 do i:'ij'

Tem-se aggravaclo nestes ulti-
mos dias o estado dc saude do
maior Antônio Carlos Brazil, com-
mandante do íorte de Copaca-
batia.

A' sua residência têm afiliado
innumeros amigos e comparihei-
ros de classe que, anciostís, pro-
curam conhecer os detalhes da
moléstia e o estado do enfermo.

— Serviço para hoje:
Superior do dia, o capitulo José

Joaquim Nunes.
A 1: brigada estratégica da' a

guarnição, o serviço extraordi-
hayio e os officiaes para ronda,
auxiliar do .superior do dia e para
dia ao quartel general da 7- re-
giíto.

A brigada mixta dá as guar-
das dos palácios do Cattcte, Gua-
nabara e Arsenal de Marinha.'

Auxiliar do ofíicial dc dia, o
amanuense Gouvêa.

O 2' batalhdo de artilharia dá
a guarnição do forte de Copaca-
bana.

Uniforme 5*.

f_PW
Apresentaram-se ás autoridades

superiores os capitiles-tenentes
Augusto Durval da Costa Gui-
maríles c Mario Teixeira Pinto
Galvào e segundo-tenenfe Sebas-
tiao Fernandes de Souza, por te-
rem deixado as commissoes que
exerciam.

—Foi designado o enfermeiro
naval de segunda clase Braz Tei-
xeira de Abreu Peixoto para
servir no Arsenal de Marinha do
Estado do Pará.

—Foi mandado embarcar no
cruzador Republica o primeiro
tenente-medico dr. Antônio Lo-
pes dos Santos.

—Tornou-se sem effeito a pas-
sagem do mecânico naval de
segunda classe Alceu de Farias
do contra-torpedeiro Paraná para
o scout "Bahia. •¦

—Foi promovido a primeiro o
segundo sargento do corpo dc
marinheiros nacionaes Raul An-
tonio Pereira Corroa.

Falleceram os foguistas ex-
tranumerarios Adolpho Martins
e Jo«to Marques e o marinheiro
Nacional Felippe Nery de Oli-
veira.

Mandou-se rescindir o con-
trato dos foguistas extranumera-
rios Jeronymo Telles,, Amadeu
Fernandes Saramago e José Zan-
delino de Oliveira,.por terem sido
nomeados mecânicos navaes de
segunda classe.

Desembarques. — Do primeiro
tenente VValter Pery, do contra-
torpedeiro «Paraná» e do se-
gundo tenente Roberto de Mo-
raes Veiga, do contra-torpedeiro
«Sergipe»; do sub-commissatio
Lysandro de Andrade, do cru-
«.ador «Rio Grande do Sul».

Dejcrímenlo. — Do requeri-
mento em que o segundo tenente
engenheiro machinista Alberto
Américo Maranhão pedia transcri-
pção em seus assentamentos do
elogio constante da ordem do dia
n. 93 de 22 de julho de 1907, do
commando da Divisão Naval lira-
zileira em Hampton Road.

Nomeações --Foram nomeados
mecânicos de segunda classe... sé-
gundos sargentos Júlio da Silva
Pedreira, jòfto de 

'Almeida 
A/a-

galhães, Amadeu Ferreira Sara-
mago, Francisco da Paz, Virar--
lino dos Santos Alexandria, Fa-
bio Soares, Benjamin Villanova,
Antônio de Souza Pinto, Rodol-
pho Bastos, Martiniano Soares,
João José Tavares, Laurindo Car-
valho Filho, Roberto Coelho, Je-
ronvmo Pollis, Eduardo Fellipe
Dias, joílo Américo de Alencar,
Durvalinó Pinheiro Domingos,
Antônio Vieira da Silva, Hum-
berto de Freitas Tibáo, Floria-
no Carneiro de Campos Mello e
José Laudino de Oliveira.

—Tabeliã de registro para a
quinzena corrente:

Dias 1, 7 e 13, scout «Bahia»;
2, 8 e 1.4, cruzador torpedeiro
«Tupy»; 3, 9 e 15, vapor de
guerra «Carlos Gomes»; 4 e 10,
navio escola «Primeiro de.Ajar-
ço»; 5 e 11, cruzador «Tamoyo»;
d e 12, vapor de guerra «An-
drada».

Foram assignadas pelo mi-
nistro e restituidasaosuprerinten-
dente dc Portos e Costas as car-
tas dos praticantes machinistas
da marinha mercante, José Fa-
guindes do Espirito Santo, João
Cardoso dos Santos, Joáo'Ba-
ptista Gonçalves Lessa, Tlieopliilo
dc Mello Santiago e Thomaz
Soares Ferreira, passadas pela
Capitania do Porto do Estado de
Pernambuco, Leovegildo Ribeiro,
Joaquim Francisco da Silva, An-
tonio Gastão de Araujo e.losé.Ma-
ria Lebre, passadas pela Capita-
nia do Porto do Estado de Piauhy.

Foram tambem assignadas as
cartas dos machinistas de 4' elas-
se da marit.ha mercante: Fran-
cisco Chagas Pereira, Raymundo
de Souza Pereira, José Napoleáo
Vieira, Kaymundo Rodrigues dos
Santos.. Manoel Dias de Négrei-
kos, João Joaquim Marques, Lou-
renço da" Silva Santos, Adalber-
to Alves de Souza, Roderico Ra-
mos Machado, Benedicto Naza-

reth de Sá, Ângelo Martins Mo-
reira do Vnlie, João da Costa
Barroso, Fortunato Ferreira Fran-
ça, Raymundo Sniith do Rosário,
Augusto Maria Soares, Brocardo
Claudino Ferraz, Carlos Ribeiro
de Souza, Luiz Alves Feitosa,
João Ferreira Alvares, Adolpho
Saes e José Rnymtindo Rodri-
gties, passadas pela Capitania do
Forto do Estado do Para'.

—Avisou-se. aos navegantes quesc acha apagada provisoriamentea luz da boia illúminativa do
banco «Massiambú», na bahia do
Sul de Florianópolis, Estado de
Santa Cathàrina.

Novo aviso annunciara' o seu
lunccionamento c que desappa-
receu o mastro do vapor «Ve-
nus», naufragado a E-N-E da La-
ge das Taptiteias, entre essa lage
c a ilha do llraço-Forte na bahia
de Guanabara, Rio de Janeiro.

Conselho de Investigação—-De-
ve reunir-se no Hospital Central
do Exercito:

Amanhã, ás 11 horas da manhã,
aquelle a que responde o loguista
extranumerario de 3* classe, Pedro
Mamede dos Santos, do qual é pre-
sidente o capitão-tenente Nelson
Peixoto Jurema e juizes: primeiro
tenente-commissario Octavio Bra-
zileiro Cadaval e-segnndo tenen-
te engenheiro-machinista Henri-
que Paulo Fernandes.

Conselho de Guerra—-Deve re-
unir-se na Auditoria Geral de
Marinha:

Ami-nhíl ás 11 horas da manhã,
aquelle a que responde o loguista
extranumerario de primeira cias-
se, Joáo do Kego, do qual ê pre-
sidente o capitão-tenente Mario
do Amaral Gama e juizes: pri-
meiros tenentes Eugênio Teixeira
de Castro, Roberto da Gama e
Silva e Pedro Tliiago de Figuei-
redo e engenheirosmachihistas
Antônio Daniel Mendes Filho e
Eduardo Coelho da Silva, deven-
do comparecer o reo.

A VÍ*OS plIHÍÍIM

C'11-i-olo —Esta repartição expedira
malas pelos seguintes paquetes:

Hoje :
«Sttlolllteii para Sanlos e Kio C.tatulo ilo

Sul, rõeohenitti impressos n'.e as 8 horas ila
m.iiili.*,, cartas pnta o interior até ns b 1|?,
Idqni eom port... duplo nlò as'.).

nlíio llftpòirioritiiii, para Cabo Frio o portos
do l'sp|i'lto Sanlo recebo ti do impressos alé
ãs '.i liorãs ila tnanliã, cartas para o interior
ató ftst)l|3, lllom com porte duplo nlé as 10

«Villa tio Ilavro,» para Porto do Pacifico,
recebondo Impressos ntó ns ll lioras tln ma'
nliã. objeiltoí para registrai- nló íís ti lioras
da tardo, cartas para o exterior até ns 12
lioras.

NOTA— Valos poslncs pnrn o intorior e cx*
loi-lor nos (lias úteis, nté ns 2 1,'.' dn tardo.

— Ilficobiiiioftto do oncommondas pnra o
Oxtorior nos mesmos dias, das líl lioias dn
manliã ns 2 da tardo, até a yosporh da par-tida dos paípintes o onU-ãfrA tamboin nos
mesmos dias das lü da manhã ás 2 da tardo,

ItendiiH íisenes
itlíClíBEDOIlIA DE MINAS

Descontos * j
Confointo ns condições.. '

Dnnco do Briuil
VO d|V

6'[. a 7 *,.

Praça •

Londres....
Paris
llnnilitiigo.

IC l;i n Iüüiin
S5s? a ^ Sí*-Sõ
Si-.'.') a »T'.'

adiV
lf, n UI 8j3S

590 n WM
TM n 733

Diversas :
Cnfó (franco) —
Valos .ouro), por Ij....... —

OporiicSos:
llancatias —
1'nrtii'iilat'os —

Doscontos ,
do...Com mais faciliiindo 7 •[

CÂMARA SYNDICAL

S5Í10
1:(!S7

ll,.'!;'
;i|S

a 8 -I.

eu rs o
llca t

Rrnç.is

ollicial de cambio o nioo.1.1 meta*

Arrecadação do dia 30..
Do 1 n 30
fim oRtinl período do ,
passado

30iC70$893
857:00 IsnüO

551:3123338

Caixa de Conversão
Segundo o balancete desta

semana, oxiste om depo-
sito

Equivalente a lb
.171:050.838503
8l:017i3í«*-ll-!

JfôíffitROS
Serviço para hoje:
Estado-maior o tenente Santos,

auxiliar, tenente Alcantcra, prom-
ptidíío, tenente Adelino e alleres
Costa; manobras, alferes Fil-
gueiras; ronda, capitão Affonso,
medico de dia ao corpo, dr. Ro-
cha; emergência, capitão Fernan-
des e clr. Tito.

Uniforme 5«*

Commandante da guarda, for-
riel Gomes; inlerior de dia ao
corpo, sargento Lemos; patrulha,
sargento Ferri e Íorriel Silva; re-
forço, sargento Guimarães.

Uniforme, 4*

AhhoiiiIiIôíi.s convocadas

—A Transoceanica. tis 2 lioras de ?, fará a
sua constituição.

Brazileira do Minas, ao meio dia do 5;
fará nomeaçio do censelbo e omissão do
iidobcnttiresu.

ENTRADAS DIS CAPITAL :
Cruzeiro do Sul—Uma entrada pnra in'

togi.ilisar o capital, dosde já.
—Oeneros Congelados, a *,; entrada do

capital, dosde ja.
—Tecidos Covilliü; n ultima entrada do

10 '(..alé .'» do corrente.
—Expresso,.Foder.il, á2* entrada de 20 •*,

ou 4US por acção, até 31 do dezembro.
—Nacional do construcções modernas, a

ultima entrada de 10-*., até 31 de dezembro
—Loeutiva o Constructora, nnma entrada

de 10 •{., até 15 de dozombro.
—A. Familia; a ultima entrada de 10 •*. por

acção, até '1 de dezembro.
—Parannense do Eloctrlcldade, a 2- entra?

da tle 30 -(,, ou 6ÒSO00 por acçSo, de 10 em
diante.

PAGAMENTOS ABERTOS :
—Madeiras Nacionaes, os juros do seguir

do semestre, desdo já.
—Apólices Municipaes de lb. 20 o cottpon

n. lü, no Bane» do Brazil, a partir do 1.
—Companhia Luz Sloariea, os juros ven-

cidos o a importância dos titulos rusgata-
dos. de 1 em doante, no llraziliam Banck.

—Tecidos Confiança, os juros e o capital
nos debentures sorteados,'do 1 om doanln.

—America Fabril, do 1 em doanie, os juros
vencidos o os clobeilturos sorteados.

Juros-Desde j:i, Companhia Commercio
e Navegação, os juros de 5 inezos de seu
empréstimo.

—Tecidos Bem Pastor, os juros vencidos
do seu empréstimo do 1 om diante.

—liio Lóight and Power, esta pagando o
13- dividendo.

Dividendos—Desde já
g.içàn S. .loão da Barra,
semestre.

—Desde já, Companhia Cantareira, o 21
dividendo.

—Aírtins do Cnxamliíi. o dividendo do
anno lindo, a partir do 15, a razão de liíÜüO.

—Fab. S. Joaquim, a partir do 3, o i.cou-
pon» vencivel om 30.

00 d/v

10 0|32
Stisr,
S-22

Sobro Londres
>. Paris
ii Hamburgo
ii Itália  —
» Portn-ral  —
ii Nova-Vorl;  —

Libras esterlinas om moeda
Ouro nacional em moeda.....
Ouro nacional cm vales, por 1,030,

Taxas extremas : _,
Bancarias
Caixa matriz..

10 7|'.!2
lli 0(32

a vista

10 li. 3
t5'JI
S735
S500

3Í085
33081
1SJ025

150S7

ir, Uj32
lü 21[6d

Colações do sal

Marca TOURO alqnei
Outras marcas, idem,.

252>n'.-soo

Parte diária d<» atracadoi'
Dia 2!) de Novembro du 1912, ás 10 lioras

da manhã.

EMBARCAÇÃO

. Companhia Nave
o dividendo do 1-

Preparado com.
Guaranáicido Pfyospfyorico.

KolaCoca Cacào.elc

HEÜRASTHENIAvETC;

/áj£ GRANULADO

P***3^ VIGOR
HÈCOMMEINDADt] W TO0AS
A¥te£BRIDÂÜÍSrMEDIGAS

LOTERIA NACIONAL
Lista geral dos prêmios da ".' loloria da

Capitai Federal do plano n. 211, oxtrahida
hontom, '2'"" extrncçílo de 1012.

riuiMios de*50:üOOJ a I:033'00J

03377;, 50:0003
218187 8:000}
2G53C1 6:0001
1IM''7 ',:00,,J
05320 '. 1:000.?
201696 11.0303

PISEMÍOS DB ÕOÜÒOID

¦11051 127302 1 lá 115 110270 250219 20539,

API'HOXI*IAÇ'1l!5

Ü5S7G e G5S78. 'I0OJ
2.18180 e 2ISI.SS 2005
2C53IÍ0 e Í265302 1503
1-1*1*120 e 111128 10'JS

DEZBSAS

05871 a G5880 S0J
2.18181 a 24SI90 50S
205301 a 205370 305
111121 a 111130 20}

OBNTUNAS

05801 n OõOf.0 301
248101 a 248201) 20.'
265301 a 2551.0 153
UltOl a 111500 103

—S. Paulo Tramway, I.iglif, o dividendo do
10 -|., ou 4.31 francos.

Anto Viação, o 1- «coupònn, dos nde-
Uenturos», d« 15 em deanto.

I — Ordem Terceira do Carmo, .lesde já, os
juros das «debentures. e resgato do empras

I limo.
j —Companhia Fiação e Tecidos Corcovado,
Ios juros dos .delientiire»* da I* e 2* séries
j o o capital dos titules sorteados, a partir
;de7.
i —Companhia Manufaotora Progresso des-

de já, o «coupon» ii. 4.
—Compánht" Estrada do Ferro S. Paulo-

fioynst, os jur ¦• dós .debentures», no Banco'ommercinl, dosde já.—Irmandade d iVindelaria, os juros c o
cspital dos titules sorleados, do 3 em de-

. ante.
—Companhia Vnlcano, desdo já, os juros

vencidos, no Banco Cnrinanico.
—Companhia F, de Tecidos S. Joaquim,

do 3 om deante, os juros vencidos.
—Braga Costa íc 0. o 12- «coupon» do seus

i.debentures» o o capital resgatado.
—F, deTecidos Esperança, o 3- ncotiponn

»o sous «debentures», desdo já.
—A Sul America, o à0- dividendo do 1»

semestre deste anno.
I —Tecidos Botafogo e S. Felix, os juros

voncidos desde já.
—Ií. F. de Therezopolis, de 5 em deante,

os juros do u7' coupon» de sous debentures.»
—S. Paulo Tramway Liyhl, o dividendo

do trimestre, a razão dc 10 .** por acção, do
dia 4 em deanto.

—Tecidos Miifróònso, «1- couponn do cm-
prestimo de2.400:0005, de lem deante.

—Tecidos S. Pedro dc Alcântara, os jures
vencidos,

—Carruagens, os juros das .dobeiitiiros»
dc 4 em deante.

—S. Bernardo Fabril, do 1 em deanto, os
juros das adobe nturos».
—Brasília, os juros dos «debentures.., desdo
ja.

—Industrial ôo Eleotricidade, desde já
os juros do 2' somestre.

—Jardim Botânico, o dividendo de 33501 o
2S100, por acção integrada o não integrada
desde já.

Tintas Ancora, o 3* dividendo, do tt /ti
mo exercício, desde já,

—Ma nu f adora Fluminense, do2 a 7 osjit-
ros das deoentnres.

JUovimcsilo SSoiji-1 ;tj*s«>
O CAMBIO

Hontom, tivemos o cambio na posição an-
terior m ls sem maior movimento, não sé
porque o dia era meio feriado, como porcjiit)
ainda codo, começaram as manifestações do
posar pelo fallecimenlo de d. Orsina ila Fon-
seca esposa do marechal presidente tia Ra-
publica.

Hasteadas as bandeiras em funeral por
osse sentido acontecimento, rotrahiti-se o
movimento cambial qno pelas II horas acha-
va-so concluido, tendo constado dc letlras
bancarias a 16 21[Glo 10 11 [32 d, Contra par-
ticulnros a lli 3|S o 10 25[G1 d., o qual caio-
cou de interesse.

TABELLAS DE TAXAS
Bancos Estrangeiros

B6ol.su dc luiulos
A' hora ollicial da Bolsa, nos sabbados,

meio dia, reunidos o.s corretores para a com-
pra o venda habitual do titulos, o sr. Jiytno
ISsnaty, corretor de numero, pediu n pala-
vrti «'(impo/, que fossem siisnensos os traba-
lhos como expressão tio pesar pelo fnlleci-
monto da distineta o virtuosa esposa do
presidente da Republica.

Anuindo todos os celleiías a demonstra-
ção ostensiva de pesar por osse ncoiitoci
mento lutiioso, o sr. Simonsen, presidente-
dou a proposta por approvada, declarando
quo a Bolsa deixavado funteionar por cssei
motivo.

Itcsculia do café
As evoluções dos centros consumidoros

foram ainda favoráveis umas e desfavotaveis
outras, estas tendo predominado por isso,
o nosso mercado regnlòu mais frouxo sendo
dado o preço da 125000 com que não so con-
torniaram os compradoros.

Além disso, porque todas as repartições
publicas o bancos fecharam cedo em signal
de pesar pelo passamento da digna oRposa
do presidente da Republica, do então em
deanto não eram maiores os negócios do alto
comniercio.

Com etfeito, de manhã,(foram negociadas
700 saccas e aiiiilnto o dia 3 300, uo total de
4.000 contra 11.300 du véspera, fechando o
mercado fraco além do 12S000.

1NFORMÁÇÚES DIVERSAS

Entradas

Dia 30
Estrada de Forro Central....,
Estrada de Ferro Leopoldina.
Via marítima

Vapor.

D Vapor.

Vapor.

Vapor.

Vapor.

saccas
3.712
3.010

0.782
Vondas saccas
Dia :i0 4.000

Desde o dia 173.300
Desde Ide julho 1.063.310

Ultimas sabidas :
listados Unidos........ 5.827
Europa 1. iüo
Cabotagem l.Osr,
O. do Cubo —
Pacifico —
Uio da Prata 42

S.lll
Existência 187,012

Entradas anteriores
Dia 1 a 29:

saccas Iiilog.
E. F. Central  Í32.525 7.051.500
13. F. Leopoldina....... ir.l.787 ll.107.22tl
Via marítima  1U.2U8 1U57.880

Total ~M3.S10 KS.2Hi.r,rü
Total alé 30 : saccas kilos

Todos os num. terminados em 77 lò.n 2,1
Todos os num. (orrnlnados cm 7 têm 1$
Exceptuando-se os terminados oai 77
O ilitoctor presidente, Da. ANTÔNIO Ot.YN-

rito nos San'ios Piniis.
O diroctor nisistente, Jo.vo Ca'RGq3 hk

Oliviuiu Ru.s.vaio, sucrotario
O flscul do g'ovijriio, Ma.noki. Cosmk Pinto
O-escrivão, FututNO du Cantuauia.

IV o Lidas de Santos
Continuava calma esso mercado tpie sc

achava pouco movimentado, tendo regulado
o prci-o anterior de 7a:'ü0.

Foram recobidas ^:i.7(i7 saccas o sahirani
ti.020, tondo passado por Jundiahy 55.000
ditas.

Desdo o dia 1* entraram 1.'121.5-10 saccas,
na media do 38.671 e desde julho 0.152.903,
sendo o stock de 2.782.700 ditas.

•Evoluções das Rolsas
Dia 20—Nova-York 2 a 9 de boixa, Ilavro,

lplda baixa Hamburgo 1(4 de alta; Londres
inalteado.

OPÇÕES PARA DEZEMBRO
Dia 29- Nova York, 13 41 certos; llavre,

.SM francos ; Hamburgo 69 3[t pfs.; Lon-
d ros, 62 shs. 9 d.'

ABERTURA DAS BOLSAS
Dia 30 — Ilavro 1|4 de baixa ; Hamburgo

l|l dn baixa; Nova York 1 a Ode baixa,
na primeira chamada.

FECHAMENTO DAS BOLSAS
Dia 30—Havre 114 de baixa; Hamburgo 1[1

de baixa; t a 8 do bai.xaNova York.
ULTIMAS VENDAS

Nova Yorlt feriado
llavre —
Hamburgo 40,000
Londres 15.000

Total  55.000

O A.lgòdão
Continuava osse mercado em boas condi

ções de estabilidade, I.ontem, porem, como
anteriormente fiinccionoii com os comprado-
ros industriaes relrahfdos.

A .Imita dos Oorrecl.nres suspendeu os Ira-
ballíns como expressão de pes.tr polo falle-
cinienlo do cl. Orsina ila Fonseca, osposa do
marechal presidente (Lt Ropublioa.

Assim nào houve vendas registradas não
lendo lambem havido entradas o sendo pe-
qnenas as sabidas.- .13.111 Pernambuco o mercado regulava cal-
mo a 12.000 sendo o stock do 35.003 fardos.

Preços :

Sobre Londres..,
» Paris
ii Hamburgo.,
Preços:

Londres
Pnris
Hamburgo
Itália...'.
l-orlng.-il
Hespanha
Nova York
Turquia
Áustria

a 30 dias

lü

$725

o I6 9|32
a KiS.-i
a $722

a 3 dias
10 1|32 a 10 Itlll

j*5D5 a J5'.)3
:735 a f.730
S5ÍI3 a S5n0
í:.:I6 a «ais
f5tW a J570

3 100 n 35078
10 a 10 1|32

15 31 ¦:*»'.> a lü 1|32
Rio da Prata :

Buenos Aires
Monlevidéo
Café por franco. ..,¦,...., ,¦

Operações :
Bancarias.,,.,...,,.,,,,. lfi
Particulares IG

3ÍÚ27
3-5245

5591

3S9I5

S5-.-1

fqlfi a 10 2I|G4
3(3 a lü Võiül

COTAÇi.diS
Qualidades I-iir 10 liilos

Pernambuco, 1 sorle, do
¦Sertão  

Dito, 1- sorte
Dito mediano
Assucar, I" sorte
Natal, 1" sorte
Dito, regular
Mossoró, 1 ¦ sorte
Dito, regular
Ceará, I- sorte ,
Dito, regulai 
Parahyba, 1 • sorte
Diio, regular
Maceió, 1" sorte
Dito, regulai'
Penedo, 1 sorte
Sergipe, Dores..

10*500 a 12.50)
10 SOn o itj;c0J

Nominal
10 500 a I0S-V10
lOiO 0 n 103100

Nominal
40,-liO i a 10 490

Nominal
10$0ü0 a 10-500

Nominal
10 0u0 a 9f300

Nominal
10$80ün 10520)

Nominal
OSSOO n HIÇOOJ

Nominal

«í> nggnc.ir
Os trabalhos porventura realisados em

n..sso mercado nfió foram divulgados, issi
porque os con odores do mercadorias resol-
veram suspender o expediente em conse-
ntiencia do | assa me nlo da exma. consorli
do niarechal Hermes da Fonseca.

Enlrolnnto o mercado achava se haslant..
abalado pelas Brandes entradas, tendo i¦¦
preços so tornado mais nccessiVèis, cenin e'i
Pernanibitcn, onde as cotuçôes tiveram um
pequena baixa.

Nãu houve eiilrad.is honlem, sendo peque
nas as sahidas e assim fechando o ínercad-
som vendas declaradas.

PREÇOS

Qualidades :
Branco usina

> crystal
d ',)* sorto
ii 2' jacto....

Somou os
Crystal amarello..
ítTascavmlio ,,
Mascave bom

» rcj-iilar
» baixo

10

16 A

18 A

NAÇÃO

nacional.

inglez.

ílez .

allemão..

allemão.

Vapor.

Vapor.

Papàjós

Quebra

Drvden

St. .lohanti

Pernambuco

inglez.

nacional..

^^^^i^i^jcii^i:.^^^

Coinpa^nie d@ Wa^ejafiosi
*n tmppí7*"if"'m rt^i*1,Jí*-í\ 1*'' Nftá JrS.

LINHA POSTAL
Paquetes coiuieios fakbm-óo a i.inmiaentui:

Loiiiuvirx, Ltstio.v, Kio nt: Jankiiui,
.Mii.sti:viiii':o i; Btiuxos AlilKS,

Rio

LINHA COMMKRCIAL
Partidas quinzeiiaes alternadas com as dos

paquetes da liulia poslal.

Viagens rápidas, sendo: onlre Lisboa
do Janeiro, 10 DIAS 13 HORAS.

Iintro Rio do Janeiro o llordeaux 18EMEIÒ
DIAS.

Chegadas dn Europa:

La Bretagnc...
Champagne..,
Oarcogtte

a 12 dc Dez.
a 19 do ii

a 13 do J.in.

B.vron

Ben Vrackie
Cap Arcona

embarcai; ao

Sahidas pnra a Europa:

La Onscogne  n 3 do
Divona  a 8 de

Dez.

La Brolaçne. a 27 do »

ci.assi:

líitogrammás
Nominal

. S!00 a r,\.

. $3 0 a S3
. ?¦'• 0 a S3

Não ha
. gSfiO a I3'|

,. 330(1 a »',
. 4200 a S'-3
. Mi',5 a Í8V
. Sll-5 a 3201,

Vapor.

I'então

Napor.

-N-.VÇÃO NOME

nacional..

Vago

Villa Bella
Piratininga
Fidelense
iirumcto

Anna
Rio Itaperaorim
Bahia

filo vi mento do porio
VAPORES A SAHtlt

Rio da Prata, «Slanentsite».
Ilainbiirgu e escs. «Cap Rocca».
Rio da Prat i, »bvill|0»,
Bromen c escs. «Aaoliem».
Laguna iiCllp llapemerimu.
Laguna e escalas «Laguna».
Tortos di sul, nSatolIIto»,
AiiinrraçAo iBocaina»,

2 S. Kidells o ecs. « Fidelenso».
2 Bahia o Pernatnbuco, «Tropeiro»,
2 Ilamliurgo e eses., .Cap Verde. »
2 Ilamliurgo c escs., «Cap Tinistorra»,

2 S. Matiieus o oscs. «Industrial».
2 Ãlontcvidéo o escs., «Sino».

Hio da Prata, «Vandick».
:i S. Matlious o escs. « Rio S. Matlious».

Bordoos. «La Gascogno.»
:i Riu da Prata, oDitca D Ahriizzi.i
:'. Aracaju o oscs. iiPiauhy».

Livotpool e escs., «Orconca»,
Portos do norte, " 1 ictoria».
Portos do sul, idris».

:i (.'aiavollas o escs., «Arassuhy», /
Paraty e oscs., i.Angn».
Nova (lileans, «Rlach Prince».

4 Soiithainpl.on o escs., «Ama/.oilii.
Porio Alegro «Itaiiba».

¦I Pernambuco o escs. « Piratininga»
Recife eeses. idtassuco.
Rio da Prata, «Argentina..
Portos do norte, «Brazil».
Ilamliurgo, eeses. «Ungia..,

5 Trieste o eses., «Argontina...
Porlos do sul. «Mayrinltí.

ti MòtitoVidéd eesc.,' « Acro...
llambiu-go, o oscs. «Bluchor».
Rio da Prata «Vasari».
Para e esc, «Mucury».
Rio da Prata, •< Pròvonco».
Bromen e oscs. «Diirundiirt».
Bordeos o escs. «Dittvonia».
Rio da Prata, «Astutias».
Rio da Prata, «Juipter.»

10 Bordoos o escs. «Oaussiia».
•10 Hamburgo o escs., «Cap Verde..
11 Mnnao* e oscs, «Araguaj-a».
11 Nova Yorclc, «Oiange I-rince».
II .Soulhampton o oscs. «Arnjjiiaya»,
11 Portos dn Sul, «Itaitubn».
12 Marselha o oscs. «P.-wnpa»-
12 Manáos e oscs, «Bahia».
12 Rio da Prata. «La Bretagnc».

VAPORES ESPERADO*'
Hamburgo «Slnnontsitcii.

1 liordéos, «Seqtinn.i.ii
Rloda Prata, «Allanto».
Rio da Prata, «Segtinna»,
Rio di Prata, «Cap Finisterre».
Antuérpia, o escs. «Spencer»
.Santos, «Cap Verde».
Liverpool e oscs.« Vandick.»
Portos do sul, nllajtlha».
Rio da Prata, «La üasgone».
Oenovae eses. «Dticca Digli Abril'."*!1*.

II Portos do 1-acillco, «Orconca»
Rio da Prata, «La Oasgone».
Porlos do sul, iillnnema».
Portos do sul «Itassuce».
Soulhampton o nses., «Amazon».

•1 Rio da Prata, «Amazon»,
Portos do norte, «Brazil ».
Santos '.Pernatnbuco».
Rio da Prata, «Gamiima*.
Triostre, eeses. « Argontina.»
Livorpool e oscs. «Oropesa»
Oenov.i o escs., «Urnbrla».
Trieste o escs. «Joekay»

, Hamburgo o escs., « Pernambuco».
Southampion o oscs., «Demerara».
Portos do Norte, «Olinda»,

ti Monlevidéo o escs «Acre..
Nova Yorlt. «Vasari»
Rio da Prata, «Bluchor.»
Marselha o oscs. «prnvence*.
Montevidéo o oses. «Bragança».
Itio da Prata, «Varari».
Uio da Prata, «Divona»,
Portos do sul «Saturno».

íi Portos do norto,« inas Geraes*
Hamburgo, escs. «Estriuia»,

9 Soulhampton o «ASiurias». i .
10 Rio da Prata, «Govonnn». \
10 Rio da Prata, íCap Verde». \
11 Rio da Prata, Aragua.va» I
12 Porlos do norte. «Ceaiá».
12 Rio da Prata, «Pampa».
12 Bordeos « eses. «La Bretagno»,

O PAQUETE

LA GASCOGNE
Esperado do Rio da Prata, no dia 3 de

dezembro, sahirá no mesmo dia para Daliar
Lisboa (Lcixões via Lisboa) o Bordeaux.

Chegadas da Europa;
Sominna,
Llger.i..

Hoje
a 31 tle Hei.

Sriliidtis para a Lvtiropa:
Oaruna  a 10 de Dez.
Seqiiaiia ,,.. . a 19 de Dez.

O PAQUETE

G-T.O. i°oin raek
Esperado de lluonns i is, mi lin lüde

correnle sahirá para Pe niml nte, Daltar,
Lisboa,LeixOes via Lisboa \ílo o liordúitut,
no mesmo dia.
Passagem de 3- classo para Europa 03J03D

O PAQUETE

SEQUANA
Esperado tíe Bordeaux hoje 1* do corronle
sahirá depois da indispensável demora para
Monlevidéo o Buenos Aires,

3?»r& ti Europa
Passagem de 3' classo 63$000 inclaindo imposto e conducção para borda

Todos os paquetes desta Companhia tüm cxcollenles accommodações para passageiros,
de 1'dasso, e2- iiitormodiaria, o alojamentos dotados do todos os requisitos hygienlcos
para os de 3- classe. Cabines de luxo, camarotes para unia só pessoa, etc. Camarotes de
duas camas na 2.- classe o na intermediária.

Para cargas trata-so com o corretor da Companhia Sr. G. do Macedo.

Agentes ANTUNES DOS SANTOS & c»
Avenida Rio Branco, 14 e 16 RIO DE JANEIRO
SANTOS-Rua auiazc de Novembro ri. 70 S. PAUL0--Rua de S. Bonto n. 29

SSlt

oamerja e
:ekO|oi

HERMES DE 0L1VEIHA&C.
Completo sortimento de

jóias de ouro c praia, rulo-
giòs dos melhores autores,
éstojos para presentes. Con-
certos garantidos dt! jóias e
relógios.

Tülefhone, 21c

K"!v^*^'j;*^^w^e\ltEK^'r^gv^

Rua Uriitiiiauana n 70 I EW CASA' l)H PA-M-ltlÃ- n ru.t Ma-ivua uruguayana n. 70 | ;Jpjreclínl,-'MofinhoPeixotoií;124;dii-se
pensfto de iilirtoço c jantar, por
ços módicos.

se
pre-

S3S.IZTXTÍBB ü, ÇMIl¥JlSa"JÃMlra Ftlilalalj*•*•*¦-¦^-m aA

Secção Livre
Congresso Nacional

Os credores do Ministério da Jus-
tiça, constantes da relação junta ao
credito solicitado pelo mesmo Minis-
terio em 1- de Setembro de 1910, pe-
dem aos íLxmos. Srs. congressistas a
approvaçflo desse credito, pois desta
relação resta pagar pequenas quan-
tias. Os maiores credores já têm os
seus pagamentos autorizados e ou-
tros já foram pagos.

Os pequenos credores.

DECLARAÇÕES

RUA RIACHUELO, 92 — TELEPHONE, 2561
recommenda as suas puras cervejas de alta lermentaçno. fabricadas exclusi-

vãmente com lupulo e cevada cie superior qualidade,
importados direeiamento.

Contém pouco álcool, sfio <lc pnladni* agradável; muito
nutritivas, o verdadeiro pão cm liquido.

IVÃO HA DOR 1)1.0 CAB1SÇ V.
'PROVKM! IT-tOVICM! PROVKM !

•Jr—«5^. Entrosa a domicilio -^™9
«Marca Bism.arc kUrau (clara c leve)

Xell.s Kier (escura)
» 10xti-a Stout (Quiness, re-

commendada pelos médicos mais
notáveis)

a 300 rs. a garrafa.
a "XX) rs. » .

a 400 rs. 1*2
•ADiV.ITTEiy.-SE MAIS ALGUNS VENDEDORES-

CLUB DE AUTOMÓVEIS
-DA-

¦^CASA AOIEâlO-®^
TJJMICO EM TODO O j3I-.<.^ZIL

PROTEGIDO POR CARTA PATENTE N. 27

IJela Loteria, IN acionai
Automóvel aiIHTZ S*3, para tres pessoas. Pratico, econômico e re»

sistenle. Irít aonde não tiver ido nenhum outro automóvel.
175 semanas—-Presfação semanal 2O#O0O

Automóvel de TURISMO para cinco pessoas. Excellente carro. EleganO
te silencioso e econômico - Prestação semanal fiOgOOO.

Planos, mãchisias de escrever, blcyclotiias, .litros, etc.
Existem ainda alguns números vagos no Club A.

Acceitnmos agentes aetivos «» idôneos onde. não esteja-
inos representados

&-66,RiiaTíieoplii!o0ttoiii,66

ar.jjniL.^jsaiLana.-mga^r.;H*B»manMD'!à"Et*S,£^SS*°ZE*^" ¦ **¦"

Usae os finos sobretudos de casemira de pura
lã, da casa

-v1-'ííT5 ti sit

Liga Manarchica D. Manoel Ií
lf.or ordem do exmo. sr. presidente,

revinc-sc os srs. associados, que em
tignal de sentimento pelo passamento
le mme. Hermes da Fonseca, a sessilo
ottmemorativa do 1 dc dezembro fi-
a sem effeito e esta associação con-
tttvar-se-á encerrada.

O Secretario
fo sé Ribeiro dos Santo.

Preços cie reol
tf*ff.**'*'.****:**i*y.i'H'^^ H'WWn'"tmt*ÊtiilV\lTwtW;K'FitT'nTAntM?-'m"fr'

tB-ixieSOS-
^ - .'*Dti mmso-vm m www

Ternos de sarja preta ou
Ternos de jaqisctão, casoniii

por

izta!, preço .:
iuí*,lev.a do v

e*-ois*o< >o
.-;tfíooo
tilpr de T O*

SECÇÃO DE ROUPAS SOB ÍV1ED1DA
Sortimento o mais importante cm caseiniras iii^le/.au,

:i lã, padrões novos, a CíOí^, <ií>.-r»* e 70§000
.Ditas italianas, a ^Oíji e ¦Ji.'ii^,

Rcmotteui-se amostras para o interior
pnr;

Acceiííi-se qualquer pedido acompanhado de
carta de ordem ou vale postal

PONTO DOS BONDES
RIO



14 Domingo, 1 dei Dezembro de 1912 A EPOCA

CASA STANDARD 93 E 95, MA DO OUVIDOR, 9,3 E 93, RIO DE JANEIRO
CARTA PATENTE N. 6

Terminação do prêmio maior da loteria de hoje : 502 )*¦¦¦¦< R!Q„ 30 O EI (Ml O \/ ElIVfl O .--RO O EI Ü3IS *5«-«^ Damos a seguir as Inscripções correspondentes amortisadas

Clubs de Pianos RIT7ER

t CLUB E- 134 prest, .. N. 377

CLUB F- 91 prest. .. N. 377

CLUBG- 51 prest. .. N. 377

CLUBH- 25 prest. .. N. 377

CLUB I — Inicia-se a 14 de de-
zembro próximo.

Clubs de Machinas SMITH

CLUB K- 72 prest .. N. 077

CLUB L- 56 prest. .. N. 077

CLUB M- 30 prest .. N. 077

CLUB N - 12 prest .. «V. 077

PIANISTA REX — Adapta-so a qualquer piano interpretando as musicas mais
dilliceis,

| PIANO REX — Rouiie-so ás vantagens do um pinho do primeira qualidado,
tolldo o niooanisinp necessário pura* ser locado iiiinioiliataiiiciite quando desejado, com a
PIANISTA REX. Musicas para o Piano o Pianista Ros.

'DMCBBDtl

mm*mmBmTmM*mmVMWmmZa^BaTMBmXimmm9mMammm^ tMSOBBmWa W—¦1Clubs de chronometros ROYAL
CLUB
CLUB
CLUB
CLUB
CLUB
CLUB
CLUB
CLUB
CLUB
CLUB
CLUB
CLUB
CLUB
CLt B
CLUB
CLUB

E
F
O
H
1

i
L
M
N
O
P
Q

77
69
«50
56
51
43
34
30
21
21
16
8
4

prest.
prest.
prest.
prest.
prest.
prest.
prest.
prest.
prest.
prest.
prest.
prest.
prest.

• * • *.

«i • • • ¦ • •

•»«¦»•

• • • • •

N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.

077
077
OV7
077
o? r
077
0*7".'
or?'
o ***"¦**'

<)77
(177
077
077

/^—Inicia-se a 1-*S de dezembro |pi*o:*iiiio.
S—Inicia-se a 1-*- de dezembro próximo
7*_Inicia-se a 1**- de dezembro próximo.

Piano e pianista KKX
ESTES DOIS INSTRUMENTOS são os mais perfeitos do mundo.

Ambos estos inslriiiiioiitus tocam som parecer realejo I Cou-
vciioaiii-so visitando a CASA STANDARD.

Clubs de espingardasStandard
CLUB B- 91 prest .. N. 077
CLUB C -16 prest . N, 077

Clubs de Bicyclettes Star
CLUB A-82 prest. .. N. 377
CLUB B -51 prest. .. N. 377
CLUB C — 16 prest .. N. 377
P. p. de A. Campos & C, Jayme Fer-

reira.
O fiscal do governo - DK. TEIXEIRA DE

ANDKAD10.

RITTER — Os afiimados pianos Rittor premiados na Exposição do Pari/, do 1900 o qno
acabam do obter o Granel Pri*-: da Exposição Universal ilo Turim -- Prestações
sentanaes de 12S000. . .

ROYAL -Do Waohoroni- Coiistaiitin do Genévo. E1 considerado o primeiro relógio do
. mundo quo ohtavo os tres primeiros promios nó ultimo oonourso do precisão do
observatório do Genóva — Prestações scniaiiaes tle DjjOOO.

SMITH —A mollior machina do escrovor. O mais importante invento da inooaitiea nor-
te-americiii-i. Tom nrtioulaçõos do osphoriw. — Prestações seniauaes tle 0§8Ü0.

STANDAltD—Dii Kaissorlicho Dóutsh Wafloiifiibriok, Àllomanlm, Tom supromnom entro
as melhores armas do mundo — Grand 1'ris da Exposição Universal do Turim —

Prestações seniauaes de (1S400.,
STAR—Da Star Cyolo Co. do Wolvorhiinipton Inglaterra — Bloyolot» «lo roda livro o

tres volocidailos eom todos os aeeessorios. Modolo para lioniom, BOiihora o orinnça
—Prestações seniauaes de OfiOlK),
Os nossos sorteios Báo feitos pela LOTERIA FEDERAL, aos sabbados.

Para pro.-pectos e mais detalhes explicativos dirijam-se d CASA STAM>AUD

Rio de Janeiro, 30 de Novembro de 1912.

n^-----^^:-'**? ¦« •.¦'•-m-^fre

CURAM-SE 
com a po-

3 5'RJ-IQ mada do,Santa Mniiii.l-tiin«I I ia*3 Hi.ião ,le iMo*sfiuitn, 307,
Pliarinacht Santa Maria,
Granado, .W nililéu, 31,

PIliiliVl Sinta Maria de Aillutr¦Keneira l.eiiiqs.Ilua lin-
rão de Mesquita, 111)7,

não tom illial. Preço do Drogaria o consulta
grátis.

Empingem
Rua Barão do .Mesquita, 307. Pharmacia
Santa Maria ü Drogaria Silva & Granado
Assenibléaj HI

Cura-sa com
a nômada Sau-
Ia Maria, USOOP.

A REALIDADE
Moveis nacionaes e estraiigei-

ros, mobiliários convictos, peças
avulsas, objectos de arte e tan-
tasia.

Compra-se, vende-se e aluga-
se qualquer quantidade. Installa- |]•ções completas.

INSTALLAÇÕES DE LUZ ELECTRICA

£'<>^— ?S3
<¦:«

I
Ri

¦fil

»;¦•fi-fa
«•
ei

$1
I*$

«

-v

A. Carlos & C.
3 F.UA HADDOGK LB80 3

Teleplione 431 - Villa

I
1¦s
€8
«*»?¦

Com sortimento de
todos os aeeessorios

Rua da Alfândega, 82
(ESCIUINA DA RUA DOS OURIVES) E 103

ARTIGOS SANITÁRIOS
B^NIÍJÉIR-_kS9 FOGÕES,

1^0<^AJR:i_-IJLÍ,0»S, ETO.

mp1

j-í | ._, 4,* (j*a *^i 
§

Rua da Alfândega n. 149 (moderno n. 159)
PHARMACIA ITALIANA ~ Rio &€> *J&.xieiiro

Attenção : Serão considerados falsificados, dc hora cm deante, todos o^ vidros dc nosso preparado que nào levarem a nossa marca. Os attesta-
Üj' dos que diariamente temos publicados em quasi todos os jornaes da Capital Federal, que já sào cm numero de aetenia e um, acliam-se á disposição d.i-
I quellcs que deste medicamento quizerem Inzer uso, na casa acima, e sào dos exílios, srs. :

II
*t*?',*íC;<;'3£:*íS'3Ss^

Loterias da Capital Federal
COMPANHIA DE LOTERIAS NACIONAES DO BRAZIL

Extracções publicas sob a íiscalisaç&o do
Governo Federal, ás 2 1**2 e aos sabbados"ás 3 horas

'- RUA VISCONDE DE 1TAB0RAHY N. 45
????

SABBADO, 7 DO CORRENTE
231-31

AMANHA
215-140

16:000*^000
Por l-fCOO

50:000^000
Por -i^OOO

m^m^mmmm>m9m9mmmmmmmmmmnmmmmm»

Sabbado, «1 tio corrente

Grande e Extraordinária Loteria do Natal
aso-o-

3ffOOO
em

quadragesimos 500s000,^000 348000
em

quadragesimos

Leilão de Penhores
EM 12 DE DEZEMBRO

Rocha & Família
179, RUA SETEDESETEMBRO, 179

—?—

Rojam aos srs. mutuários
reformarem as cautelas até a

véspera do leilão

/'}, Luiz ila Gania Bcrnüó, gunrda-inór da Al-
& fanilo*,-*!.
%\ João liamos da Silva, rua do S;*io Jorgo
W.n- 59.
»j| Dr. Harros Piguoiredo. coaimissario üo
13. hyiíiono,
w| Davitl Uacelli, Boca tio Matlo, Estado do
S] Rio.
>J>I 1). Elisa Pinto, rua do C.ittelo n. r.'('>.
ísj Dr, l'1'U'.loncio Coteí,ri|i'.>, coniniissario d.i
[«: hyglone.
K Jusó FòllpaUII; hiicco do Carmo n. 10.
» D. Maria l.ili.inia Gunitís dos liei?, rua da
> Alfando^a n, ir>l.
». AiiíTiisto Kornandos do Almeida, rua Dr
w] João Ricaulo n. 12,
|i Mnnòcl Antônio iMora-js, rua dos Andra-
ffi I das u. 15.
Ri Kànion Palhisso, rua do Lavradio n. II?.
h\ Paulo Abdala Curi, rua da Alfandoga
£}jil. lo9,
j3 Dr. Anlonio Podro Montoiro Druiuoiul, ca-
ex pltão módico «to Exército.
Ki Manool Caotano Balthazar, rua do São
ft Leopoldo n. 153

Augusto Touolli, rua Carolina Machado
n. 8S, Mndureira.

Manoel Alvos Uo Oliveira, rua dos Ouri-
vos n. II.

Dr. Francisco lgaacio Moreira Marcondes,
rua Dr. Dias da Cruz n. 107.

Antônio Francisco Monteiro Junior, rua
Visconde dt! Inhaúma n. -IS, negociante.

Mario Asconção, rua do Rosário n. Ii3,cnr-
lorio tio tiihellião dr. Tiipinanibá, rosldon-
cia, rua Pão Ferro n. Al).

Da-se sob hy-
pothccasdeprc-
dios, apólices,

inventários, etc., rua do Rosário 120,
com o sr. Moraes Junior.

DINHEIRO

Manool Joaf|liirii do Olivoira, residência «
rua da Alfaniloga n, 1 ll' II.

Manuel das Frutas, largo da Só.
Vicente Signonfitli, rua de Hão Diogo n.

01.
Manool Coripiolra de Magalhflos, rua Vis-

condo do ttaiina ri, 301.
Pasclioal Savoia, rua do Hospício n, 181.
Air.uisú Barroue, rua da Relação, n. 1 U,

avénidu Cosenza.
Dr. Joaquim Kgas Moniz do Aragão, rua

do Aquoduoto ii. ii").
Dr A. llotollio Benjamin, medico da Casa

de Detenção,
Dr. Guilho.rmo Valloi oonimisjarlò de hy-

giene o assistência publioa,
Dr. Tliooiluroto Nascli.ionto, inspector

saiiilarlp do listado de Sergipe.
Joaquim Ooinos, mestra das barças da

Companhia Cantareira, rua das Chagas ri. Oõ,
Nictlicroy.

Cav. Antônio Grande, jornalista, rua do
S. Diogo n. ül.

José Lobon ile Corvoro, proprietário, rua
Honorio 51; esla«;ão do Meyor.

Cândido Sã Freitas, rua do Kngenlio No-
vo n. 7, estação do Sampaio, empregado no
Banco do Coininorcio.

Isidoro 1'ironcini, industrial, listrada de
Ferro de Maricá, Sacramento.

Coronel Joaquim Ayres, rua Marquez de
Abrantes n. ltiá.

Antônio Teixoira de Amorim Novaes, rua
da Alfândega n. 13, sobrado.

D. Iticli. I Carneiro, viuva do pranteado
dr. BorgosCãrnoiro, Paqtiôlii,

J. Pereira F. Figueiredo; rua Manuela
Barbosa n. 0, Meyer, empregado no Paro
Royal.

llonrlquata Vieira de Souza, Niolliuroy,
Santa Itusa, travessa da Boa Vista n. I.

Dr. Jovtiiiano Joaquim Carvalho deputado
fedeial pelo listado de Si r^ipe.

Diótfonos Jusó Medeiros, archivlsta da li.
F. Central do Urazil, rua Costa Lobo n. 80«

Condüsssa do Foz il'Aro.ica, Casa do Fa-
mu lição, reino «le Portugal.

D. Adeliiia Kabi, rua Itapaglpo ri. 11a?.
Dr. Nelson oliveira, Santo Antônio do Pa-

ilua,
A. Lotorrò, photograplio, rua Seta do So-

tónibro n. 133.
ManoelCárnoiró Doveza, construclor, rua

Dr. Joaquim Moyer, e tai,a:io do Meyor.
liugonio Couleau,industrial,rua da Consti-

tiiieão n. 21.
Vigário João Passarei)], Boa Familia, Ml-

nas.
Zacbarias Roílrg nos, agente do croados,

ladeira Senador Dantas n, 9.
Ilr. Carlos Seldl, director do Hospital de

S. Sebastião o membro da Academia Nacio-
nal de Mo.liclnii.

Dr. Alfredo Freitas Sá.
J.isó da Motta Junior, despachante da

Alfândega, rua de S. Francisco Xavier n.
122 A.

Dr. Albeito de Siqueira.
José Domingos da Costa, capitalista

rlo-grandonso, aclualmoníe residento á rua
Buarqúa de Mnoodo n. 51.

Anacleto Ramos, industrial Cachoeiro de
lt.ii.oin ii i in.

Manoel Lourenço da Costa o Silva, cirur-
glão-ilòiitlsta, Anadia (Portugal).

Luiz ijuiruar.íes, iuteiessitio da firma F.
Jírgo de Olivoira, rua do Hospício ... laO.

Dr. Álvaro do Rego Martins Cosia, advo-
gado, rua da Ouvidor ri. Sá, sala n. 1.

Dr. Malchar Kerzadello, medico, rua Vo-
luiiiarios da Pátria n. 51.

Dr. Antônio Rodrigues da Silveira.
Orion Mascafõiihiis, fíthcciòhario publico,

rua Carolina Rpyilhór ri. 7'.'.
Joaquim Ferrera de Moura, ladeira da

Freguezia n.*l; Jacáréjíiiguói
Hermes Barbosa de Ciislillio o Souza, rua

Padre Tuloiliàco, 7,"», Cascidifrá;
Coronel Luiz Hugeilio M i'iitoil'0 de Barros,

fazendeiro em II iperinn, E. do Uio.
Antônio Tibiiiç.i Monte.ro Teixeira, em

pregado das libras do 1'orto do Rio do Ja*
ueiro.

Pedro Ciiannini, oriiprogado da Prefeitura,
rua da Gávea n, 8 A.

Dr. Eduardo Alvarenga Peixoto, enge-
nheiro ita Prefeitura.

Eugênio Atlamo, negociante, rua do Ou-
vulor n. '.i8.

Antônio da Rocha Braga, negociante, rua
do Caiiiniby, 81.

Antônio Raymundo, negociante, rua maré-
chal Floriano Peixoto, n. 119.

Manoel Dias Ferreira, negociante, rua da
Alfândega n IOI.

Além destes attestados, breve publicaremos mais os de outros doentes que estão cm uso do medicamento e que nos enviarão quando radicalmente
curados.

N. B. — Distribuem-se gratuitamente na pharmacia um luminoso parecer dc um illustre medico desta capital c attestados de médicos distineto*:
e dez doentes. O nosso preparado acha-se incluído na tabeliã dos medicamentos usados nos hospitaes do Exercito.

112.205 -PRESTAMISTAS -
- INSCRIPTOS - -
-EM 12 ANNOS--

-?•?

NOVOS PLANOS COM 6 SORTEIOS

Os pedidos de bilhetes do interior devem ser ACOMPANHADOS DE MAIS
-•.oo réis para o porte do Correio o dirigidos aos agentes geraes Nazarcth & C, rua

Ouvidor n. i>*. Caixa n. 817, teleg.Lusvel.

NU ESPIRITO SANTO
Major J. Bruzzi.
Attesto que depois de p«Jr em pra-

tica diversos medicamentos afim de
combater "GONORHHEAS", aconsc-
lhado por um amigo, pliarmaccutico
do Muquy, usei o seu afamado pro-
dueto Piluliisdc Rruzxi, conseguiu-
do, com uni só vidro, a cura radical.
Podeis fazer uso deste, em benelicio
da mocidade.

Campos, ia dc março de iqi2.—An-
loitioMias Vi.ui.-ii.i

A' venda em todas as pharmacias e
drogarias. — Depositários líruzi-.i
•St C—Rua do Hospicio, i,|.|,

¦fc-«r*__^«^**«s;jn.-t^ >~t*o*vBrm»tmtsã»vmKBÊm

pela dezena final do prêmio maior da Loteria Federal, quehabilitam os srs. prestamistas a obter «5 PlittCMIOS namesma semana, pagando uina s<5 prestação dc 6$, Grande
, ariedade de planos com 1, 2, 3, 4, 5, e 6 sorteios semanaes•la dezena e outros planos com 6 sorteios por semana para,sc obter jóias de 500.*-, 400$, 3003 e 2OOS0O0.

oias, relógios, gramophones e discos, guardas-chuva, capas
dc borracha, ternos de superior casemira, sob medida, etc.,
etc. XS«sla Cooperativa os bi*s. prcHtaniimta»
nunca percle.ui a importância das prestações
Ú-agas.

COOPERATIVA CHRONOMETRICA
JBeii^lbosi-Ei & IMEello

TELEPHONE N. 1550

154, RUA DO HOSPICIO, 151
Peçam os novos prospectos e camlogos illtistrados

^«m Q) m Xgm^

mwttit»mt»»*»mma»»»M

O Ipeuvól
— E' o niidhurRheumafismo

remédio para combater os rcumatliisinos
e a syphilis. Orlieumatico sente aliivio na
2a colher.

Vendeiii-sc cm toda a parto.
Ucposi,tarioi : Silva «Si Gr-jnado — As-

sembléa, 34.

VENDEM-SE 
uns prédios o terrenos,

dã-so dinheiro sob bvnotbecas a qualquerhora com os srs. Dart& C. rua da Òuiian-
da 03. tei. 331).

INSTRUCÇÃO
COMMERCIAL

Tratado de escripturação mercantil,
por Manoel Pinheiro Guimarães. Metho-
do intuitivo. Claro. Excellente. Disponsa
explicador.

KtlA DA CARIOCA, 37, GUITARRA
DE PKATA.

Pedidos ao autor, RUA DE S. PE-
DRO, 120.

Preço, 7$, brochura, Pelo correio mais
§500.

RIO DE JANEIRO

PROFESSORA *
Recentemente chegada da Europa, acceita lições de
português, francês, inglês, italiano,geographia, his-
toria e piano. Dá as melhores referencias. Dirigir
carta á redacçao deste jor nal com as iniciaes C. M.>t

.4

^_

¦^_a-Lii-a*m«fl*í-ai«rafli*^^

•J» <r. 11-clin.i- Zoológico
.iVberto cli-iviaiiieiit©

-?*>?-

Enriquecido com uma nova e _va-
liosa collecção de animaes das fau<
nas indígena e exótica, o

6írece ao publico o mais agrada-
vel passa-tempo.

¦^ — líO^iii^-GJ-o — HOJE
>«¦-< DAS 12 A'S 6 HORAS

A.'s 4 lioras
Rtição ás feras e ao

PREZAPASCHOAL SEGRETO
l_spcctaciilos por scíssõcs a i>i*eços <lc cinema

^sm Domingo 1 de dezeinnbro tle S9I2 ee*^
NO THE-ATRO S*ãO JOSÉ'

Companhia Nacional de quo faz pnrto a distineta actriz brazileira
CINIRA POLÔNIO—Direcção scenica do actor

Domingos Braga—«Maestro director da orchestra, José Nunes
EM MATINií'15 AS 21j2 DA TARDE

JV-s ?, ás ?¦?"• *.í|-5 e ás lio Ji-*-*: da noite
Grandioso festival do meio centenário. Represen-

tar-se-il a hilariante burleta-revista,
em tres actos

1351

Vinte c dois nunieros de musica — Espirito fimo!
A mulher do passarinho! O turco dos phosplioros! A

bahiana e a liespanhola 1
Grande suecesso de Alfredo !**iiva no guarda-liscal.A Candinhas, por Cecília lJ«»rio
Pcpa Ocl^aclo ti ápptãuclicllssima na Bahiana e na

liespanhola
un* : uii* : uíi* :

AMAJN1IÃ
Em matinée e á noite

AMANHA
0 CACHORRO DA MULATA

fíO THEATRO M^ISOH HIOPERME
ESPECTACULOS FAMILIARES

Km matinée ííh W 1|T,5 da tarde
A ZARZÜELA EM TRES AUTOS AS DUAS PRIJÍCEZ.IS
Companhia liespanhola de Zarzuela

PABLO LOPES

Graiidioso acontecimento !!!
A's r, ais ® 3|*_ c á-i IO IfO <la noiiv*

mais tros sessões com peças diferentes

Ia sessão -LAVIGEC1TA

3' sessão - L^S BR!80)W
Mo rita ge m capricl.osa

Preços: Cadeiras, IJ00O; entradas, **)500 ;
frisas e camarotes, 10S0OO.

Ha lambem logares distinetos c poltronas.

g___gjg*g*gg*g*mjgg iiPi.«i»«»«»-»j».BiÍM^iss*_:

ü

HOJ
AVENIDA UIO BRANCOEmpreza: PASCHOAL SEGRETO

«©«> _

Solen.rae reabertura
Imponente matinée familiar ás ri lioras da tarde

com programma especial

«5TS>
GRANDIOSA TROUPE

*TTS>

•^nxaiy BttBan
Has 7 11*2 ás 9l[2 da noite

PUIüÇOtsS Dio ÜINiSMAESPECTACULO DE GRANDE CAFE' CONCERTO
Das 9 3[4 á meia noite

Preços <lo costume

Segunda-feira -- Emocionante MATCíü deBOX INGLEZ entre Jack Murray e José
-iâ -jÍ> Jh Floriano Peixoto jsS .«á ^

/Hi»»iwmeuiir**mm*iiijiij»jMmwmtM»m

COMPAN IA N MApi
£1LJ-WXIL1 3E A _yj"

B"8^ 0--J ^~0 maior aconiecimentocineaiatogrdphico do dia-|==|
JSo salão tle espera estréa da Oreliestrc F*rançais'c"Oircction de Mme. ROBIDOÜ

-•4.1-tistico cònjuhctq de damas.
Apresentação do maior film ató hoje editado

Segundo a obra prima do immortal Victor Hugo — Epopéa dramática
dividida em quatro épocas.

Hoje — primeira e segunda épocas:
ir  m JÊAN VALJEAN E FANTINE — ¦ i

2.800 metros — 453 quadros — Quatro longas partes
AVISO — Para evitar espera lunccionarílo os dois salões da 1 hora

da tarde em deante
ftoyima f ama Os Miseráveis 3"é4a épocas — C0SETTE E

MiRIUS' 2.800 ãetFos em quatro partes. -
Annexn ao «snlâo dc «?.»i^rtt, .•«5íiii*%^ ,

**=rá>r,«*4_i5i^*^a«_#^si_d>í^5^^ -^zt^y -"^-P^^s^-s*-,;. _F^çi5__p--a_í*a

i SUMPTUOSO PROGRAMMA NOVO UQ)'£
Destacando-se o bello poema crucinnto d« «Ioi*

a a

1.200 metros, tres partes e 194 quadros
Vibrante acção dramática, cheia de lances emocionantes, que deixam patente até

onde chega a paixão pelo jogo. Recusam-se a principio as formulas decenles da socie-
dade, depois lolera-se a maailação da própria honra ; por lim, desce-se até ao lodo e à
vergonha para alundar-se posteriormente no crime.

Série SAVOIA-SAVOIA
Novidades mnndiaes,

modas e sports...
Scena cômica por Mr. Priiice

-Pathé Fréres-

GAUMONT ACrUAUD-ADSS N. 41
As encommendas de Bigodinho

©efftindà-felra. *- -'f OL.1CXA_MaOJ>_£.*R*NA--cí OST5APRIGHOS
DO KBI SOL.  --,.. * .. ¦• -• i-¦>'.•;¦ ''*'••¦-'-

tzit&*'lQ*£:.lz>':tià!mi!** IJl'^g^;_e^a>^'<*^.~l^i*1''^ *ÍBft._«_fir

sa _^*i. £HOJfèís- w i.urpreàendente programma novo
Apresentação com honroso destaque da empolgante concepção

"'X^^^^t-íSf^í^gíS^^,^.^,

¦** - 7—|rEÊ_.

ULiHE '•SSS !p^ mnp

(VIIVOiCTA DE BSCBAVA)
Commoveiue acção dramática, cuja evolução laz estremecer a alma do espectadorsob os dillerentes impulsos, orada indignação, ora da dor, ora Jo «Uivioí pelo desle-cho imprevisto do emocionante drama... Bem executado trabalho da M1LANO-FÍO-Scpml.dOD metros, em tres partes. ^-uo'

Protagonista a eximia artista Eugenia Tettoni
Lni-^ " •Soberbo •••¦¦* ao ar livre, em cores nata- B""°^mP  raes, de 1SCI.AIR.

ToÜCeS CIO X__llGP»iS; Fi,]a comedia de GAUMONT,
' 

^¦*-"*¦•*--, de grandiosas situaçOcs.
Princípios amorosos de Gavroche »r? e,0T,ila-d0 flli?.t;omJic2do

¦¦ - *•  .... ' v wtku alamado labricante Eclair,de Pari»
Na próxima seraafta — ÇilBis aensacionaes de. grand* cxt«*(i*tóo i f j

.eec«nda^etra-SUA-MAGESTADE -À*HON;R#' "':. -¦'••

¦ -.¦-.: *¦.*,.,-".;>¦£::.;v;'*,":~-*^.:;„^-:--'-<'' --«•i^iHirfitaafiiw^iiiiffli*» '"iiiíhm ir***>»'T*n*i. ^..- ¦ ..* * £«'-\»-^... -^*.-- , ¦ ¦• . 1 -


