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A SITUAÇÃO POLÍTICA

Cilada em preparo

0 governo pretende intervir nos Estados
colligados

Tres actos de intervenção

Erasmo de fl\ac@do
confa com©

o OUTRO CASO DE PEITA

fenfafam comprar wOíO

M^-

Não houve carta

0 manifesto dos colligados — 0 correio-
do governo é o sr. Lourenço de Sá

Confirma-se a phrase do sr. Pinheiro Machado

A' bala oü a ehieote
—_ e&^tp--

Já não é possível prever qual vae ser

D (ermo final desta "debacle".

Os fados que se vêm desenrolando, des-

le o inico do governo do marechal Hermes

Ja Fonseca, são tão graves, tão espantosos,

lão extraordinários, que a gente se per-

jc cm conjecturas na investigação das

mas causas determinantes e dos fins vi-

nulos por esse bando dc malfeitores que

ibj está prostituindo o regimen republi-

:ano, degradando a sociedade e aviltando

I nossa raça perante o mundo civilisado.

No propósito criminoso dc manter á tes-

;.t dos destinos da Nação um caudilho,

cujo passado é uma ignomínia e cujo pre-

sente é uma infâmia, o marechal Hermes

da Fonseca pretende nivelar os caracte-

res dos homens públicos do paiz no mes-

mo plano de abjecção em que se encon-
•rum os desherdados da honra e do brio.

Para conquistar a opinião publica, de

luc <c divorciou o seu governo desde que

i Cattete passou a ser uma dependência

do morro da Graça, não trepidou em mel-

ter as mãos .10 Thesouro da Republica, ate

OS cotovellos, para comprar a imprensa.

Era preciso emprestar ;m sr. Pinheiro

Machado qualidades de estadista; era pre-

ciso defender-lhe a reputação compromet-

lida cm uma longa séria .!. ,.i:.'.ir.".ias. e.

para isso, ahi estavam O Paiz", a "Noti-

Noticias", dirigidoscia", a "Gazeta d

pelos Lages c Rochinlias.
Mas o lacto culminante, a abjecção

maior .1 que desceu o governo desse lio-

niem infeliz, que ahi está a affrontar os

nossos brios, c a compra dos membros do

poder legislativo, feita ás escancaras, com

11111 despudor nunca presenciado desde que
o Brazil se constituiu em nação indepen-

dente.
O publico, estupefacto, pergunta:—Mas

que é que está em jogo ? A Pátria está

em perigo ? O presidente da Republica

eslá ameaçado de não poder governar
deante da opposição. constituída cm maio-

vi.i no Congresso Nacional ?
Não. As duas facções cm que se divi-

diu o partido, constituído para apoiar o

governo, diariamente affirmam a sua so-

lidariedade com o chefe da Nação. Pi-

nheiristas e colligados aind.vnão discrepa-

rum uma linha 110 apoio que prestam ao

Vtecutivo'.
O que o marechal Hermes quer, o fim

que s, ex. visa é conseguir maioria na

Câmara, não porque lhe falte apoio aos
seus actos administrativos, mas porque é

preciso sustentar o sr. Pinheiro Macha-
dn, ,1 quem a Nação inteira rcpclle, em

W nobre c altivo movimento patriótico.
A denuncia que hontem aqui demos, em

tom que desafiava contestação, de que
dois deputados haviam sido peitados para
abandonar a colligação, mediante o paga-
mento de duzentos contos a cada um, teve,
hontem mesmo, a mais completa confir-

Binção.
O sr. Erasmo de Macedo declarou, da

tribuna da Câmara, que a nossa denuncia

era verdadeira, isto é, que s. ex. havia re-
cebido uma proposta de 200 contos para
trahir o seu partido.

Resalvou o illustre deputado, na sua af-

firmação, o ministro da Fazenda; não foi

do-sr. Rivadavia Corrêa que s. ex. rece-
bera a indecorosa proposta.

Mas o publico perguntará:—Quem teria
400 contos para comprar os votos de dois
deputados ?

E' claro que esse dinheiro sahiria do
Thesouro, demonstrando esse facto que a
Nação tem vivido escravisada ao sr. Pi-
nheiro Machado, que só á custa dos di-
nheiros da contribuição publica poderia ter
fingido por tanto tempo o prestigio político
com que nos insulta c nos rebaixa.

Entretanto, a tentativa da compra dc
dois deputados é uma conseqüência logi-
ca dos actos do audacioso caudilho.

Ha poucos dias, a colligação acceitou
uma proposta, dc accordo com o "leader"

dos deputados pinlieiristas, e uma acta
desse ajuste foi lavrada cm diversas vias.
O caudilho, porém, não acceitou a com-
binação, mandou rasgar a acta, deu o dito

por não dito, c o "leader", muito desla-
vadamenle declarou aos seus collegas que
"o accordo estava desfeito, porque o sr.
Pinheiro Machado não o acceitára".

Deante de um facto desta ordem, dean-
te do semvergonhismo dess: "leader" des-

pudorado, que achou muito natural o pro-
cedimento do caudilho, obrigando-o. a ne-

gar um compromisso exarado cm um do-
cumento assignado de seu próprio punho,
como estranhar que o sr. Pinheiro Ma-
chado julgue a honra alheia pela bitola
da dos cunuchos que formam a sua eôrte ?

Que mais se poderia esperar do próprio
chefe da Nação, depois que elle compro-
metteu a sua própria honra, acceitando
presentes de' palacetes e ilhas* com que
um syndicato de exploradores lhe comprou
as chaves do Thesouro Nacional ?

Que respeito pôde ter pela honra alheia

quem não duvidou em deshonrar-se ?
Mas isto não pódc continuar. E' preciso

que o povo desperte e reivindique os seus
direitos.

O que está oceorrendo no scenario po-
litico do paiz não pôde ser iridiffefènte ás
classes trabalhadoras.

E' natural o descaso do povo pelas lu-
tas eleitoraes, é até justo que elle fuja
das urnas, desde que sabe que as eleições
entre nós são uma mentira.

Mas não é só votando que o povo ma-
nifesta a sua força; nas ruas, na praça
publica, protestando, revoltando-se e fa-
zendn, muitas vezes, justiça pelas pro-
prias mãos, c què, em todos os tempos e
em todos os paizes. as conquistas da ei-
vilisação têm sido mantidas.

E as revoluções não são feitas sinão

para reivindicar ou conquistar direitos.

Quando uma sociedade chega a um tal

gráo de abjecção, só a bala ou a chi-
cote.

ensinai!.) por algum dos transfugas per-
namblicanos, Meira c Vasconcellos, Ucntii
Borges, Cunha Vasconcellos ou Lourenço de
Sá.

Ora : o aparte acima Iranscriplò do sr.
José Bezerra, f"i dado 110 momento justa-
mente em que só havia no recinto da Ca-
mara uni transfuga pernambucano — o sr.
Lourenço de Sá. Este não protestou, contra
a insinuação claramente feita á sua pessoa
pelo sr. José Bezerra, antes a confirmou
com a sua fuga.

Xão lia como duvidar. .
. O corretor do P, R. C, o homem que dc-
pois de haver abandonado os seus correli-
gionarios, ainda se presta ao Ínfimo papel
de querer corronipcl-os, é o sr. Lourenço
de Sá.

.Marque-o bem o povo, para tratal-o com o
soberano desprezo que elle merece.

A situação politica
O dia de hontem foi o mais quente de

quantos tomos tido nesta pliase dc luta pelo
futuro presidente da Reintiilica.

As «implicações do momento, aliás muito
diííiceis de resolver, geraram o boato te-
nebròso, sinistro, de hecatombes, de inter-
venções, uma mixórdia complicada c tetrica.

Tini toda a razão os boateiros — a si-
tuaçãò creada pelos políticos está para isso;
não se pódc esperar outra coisa das dispa-
sições do marechal Hermes, que diz aber-
lamente aos seus amigos, que o vêm de-
nunciar cá fora, que vae intervir em Per-
nãihbucò, Bahia e listado do Rio»

Cilaíla em preparo
O sr. Pinheiro Machado não faz outra

coisa que se gabar de que está preparando
uma cilada á colligação, simulando um pia-
110 de revolta, que é para obrigar o maré-
chal a applicar o pão de espinho 110 pessoal.

E o sr. Pinheiro não mente.
Estamos vendo tudo muito claro.
O mareelial não tem leito estes últimos

dias..outra coisa que visitar quartéis e pre-
parar a tropa.

O seu pessoal de maior confiança, lodo
elle, já lem lingua passada para o arranca
rabo.

O marechal nãò eslá satisfeito cóm as de-
missões que nada mais conseguiram il.t-qite

pôr o poder judiciário vigilante contra a
tyranhia.

O sr. Oliveira Botelho que se ponha em
guarda -- César vae-lhç ordenar que rompa
as artérias,

Quem foi o corretor
O deputado Erasmo dc Macedo, ao con-

firmar liontem, da tribuna parlamentar a
noticia que inserimos relativamente á ten-
lativa dc suborno com que o alvejara o go-
verno, não quiz declarar quem havia sido o
desbriado intermediário, nessa infame pro-
posta.

Um sentimento dc iiimia piedade foi o

que talvez levou o honrado representante
pernambucano a silenciar o nome do indi-
viduo sufficiciilrmciite ilcsescrupuloso para
se prestar a ser instrumento dc semelhante
bandalheira, sem exemplo nos aniiaes da
Possa historia politica.

Não é entretaiilo, difficil, descobrir o
dcsna-diillado moral, através mesmo das pa-
licras do deputado Erasmo dc Macedo.

Quando s. ex., á-ssehdiado pelos apartes dos
Seus collegas, procurava manter a reserva
que sc liai ia imposto quanto ao nome do
amigo que lhe havia irausmiltido a proposta
üífrontosa, o sr. José Bezerra declarou :

— Est • amigo que lhe referiu curfiden-
cialnicntí; o facto, deve vir á tribuna, porque
«He aqui está ouvindo a v. cx.

O sr. Lourenço de Sá, logo cm seguida
ao aparte do seu companheiro de bancada,
esguairou-sc sorrateiramente, abandonando
o recinto.

Estava revelado, por essa fuga, o corre-
lor do governo nessa immoralissima com-
pra dc deputados, que actualmeiite está sen-
do feita á razão de cento e cincoenta, du-
zentos e trezentos -contos conforme a in-
fluencia que o comprado possa exercer.

Aliás, independentemente desse gesto com
que se traiu um-velho traidor, o seu nome
seria apontado por toda gente como o do
intermediário no miserável attentado aos
brios dc um homem honrado como o sr.
Erasmo dc Macedo.

O sr. Lourenço de Sá, neste momento de
nauseantes deliquescencias de caracter, é o
homem capaz de mergulhar fundo cm todas
as pulrilãgeiís, comtanlo que lhe deixem
sobreiiadar a cabeça, para contemplar com
os olhos que a ambição desvairou, as honra-
rias futuras com que llíc acena o sr. Pinliei-
ro Machado.

Foi ao tomar assento na bancada peruam-
biteuna qüé tentaram lia quatro dias, subor-
nar o sr. Erasmo.

.Claro eslá, que o suborno só poderia ser

A intervenção na Bahia

Não menos feroz é a sede contra a Ba-
hia. O sr. Rapliací Pinheiro foi cricommcn-
dado por telegramma e vem cantando o

Madre infeliec.
O sr. Pinheiro Machado põe em pratica

vários planos contra o sr. Seabra.
O sr, Victorino Monteiro, para começar,

adoplou a candidatura Ruy Barbosa.
Depois da reunião do P. !'. C, anlc-hon-

-tem, resolveu liontem coníabular com o sr.

José Marcellino, um dos chefes do civilismo
baliiano.

Não sabemos que manobras teriam sido
concertadas nessa conferência exdruxula, dc
capitulação pinheirista, mas o facto é que
após esse conchavo o dr. José Marcellino u«-
lcgrapliou para a Bahia, mandando levím-
tar â candidatura Ruy Barbosa.

Por este panno dc amostra vê-se que o

pinlicirismo rubro eslá resolvido a nulo, ate
mesmo a explorar com o nome de Ruy Bar-
bosa, o que já está fazendo, batendo unia
inea culpa nojento c insincero.

A especulação c o ardil do sr. Pinheiro
Machado nada conseguirão — o sr. Ruy
não adõptará o programma conservador do
P. R. C, porque é indecente, embora s, cx.
também tenha uln programma conservador.

A verdade verdadeira é que 0 marechal
Hermes preferirá resignar a acceitar a
candidatura Ruy Barbosa, imposta pelo sr.
Pinheiro.

E' hoje tão difficil 0 sr. Pinheiro lazer
um candidato, que nem esse fará, sendo
aliás um dos mais fáceis.

O sr. Pinheiro pensa mesmo é em resta-
beleccr a própria candidatura com o sr.
Urbano dos Santos, das Docas, com-) vice-

presidente.
Por essa chapa s. cx. sabe que o marechal

Hermes sc baterá e lhe dará tudo, por es-
tar 110 seu feitio.

Tudo mais é uma exploração com os ei-
vilistas para lhe apanhar os tres votos da
Câmara.

Ora o bíiiíi. h

Quanto ao senador Victorino Monteiro,
s. ex. diverte-se com o sport que eslá pra-
ticando e presta miis um bom serviço ao
seu chefe.

O rcslo da intervenção na Bahia fica para
depois, não sendo impossível que o deputado
Mario Hermes oecupe a tribuna da Câmara
por estes dias, para fazer a maior vossia dos
tempos modernos.
JERUSALÉM INFELIZ, OS TEUS DIAS

ESTÃO CONTADOS, NAO FICARA'
PEDRA SOBRE PEDRA I

A intervenção em Per-
nambuco

A reunião do Cattete teve como objeclivo,
entre outros assumptos, a intervenção em
Pernambuco.

O sr. Pinheiro Machado foi á casa do sr.
Lucena huscal-o de-carro para#trazcI-o ao
Cattete. Depois de alli coroai-o de chefe do
partido cm Pernambuco, com applausos do
marechal c demais assistência, o sr. Pinliei-
ro foi repól-o em .asa, levando-o ainda dc
carro.

Depois du golpe de Estado *de 
3 de* 110-

vcmliro de 1H01, íoi a primeira vez que o
sr. Lucena leve tais homenagens.

Si o sr. Pinheiro pretendeu cavar o sr.
Netto .Cariipellòj para obfer-lhe o voto, pó-
dc ficar sabendo que mais fácil será resi-
gnar que coniinetter essa infâmia, depois de
ter dado sua palavra dc honra aos colliga-
dos. Quanto aos outros deputados, nem fallc-
mos. Pernambuco tem 12 irreduetiveis.

A chefia do partido do governo entregue
ao sr. Lucena significa fraqueza c derrota.

O sr. Pinheiro, não podendo recorrer ao
sr. Rosa c Silva, em Pernambuco, passou
assim o recibo de alli está barrado e fez pa-
cio com o autor do golpe de Estado dc ityji.

Tres actos de interven-
ção

Completando esta nota sobre Pernambuco,
registramos que 

"os 
.pinlieiristas annunciam

para hoje tres actos do marechal contra o
sr. Dantas Barr-eio — a retirada do tenen-
te Mello, a líohieação do sr. Quincas Telles
para inspector .do districto militar c outro,
que ignoramos.

Outro caso (Te peita
Uma nota sensacional sobre o trabalho do

deputado Lourenço de Sá, que sc passou pa-
ra o pinlicirismo c por este arvorado em
corretor de fundos para a compra de depu-
tados a -'oo contos por cabeça.

(.) sr. Lourenço dc Sá, que também ba-
teu á pona do sr. Xctto-Caiupello, ouviu de
s. ex. :

" Você sabe que eu sou um homem capaz
dc ir trabalhar 110 cabo de um machado, que
prefiro cavar'terra, >do que ler uma quebra
de dignidade.... suÇha-se... "

Hão houve carta
Pessoa digna de lula a fé afiança-nos que

não é exaeto que o sr. Rivadavia tenha es-
cripto caria ao sr. Erasmo de Macedo, per-
guiitando-lhc pelo nome do deputado que o
tentou peitar para pàssar-sc para as fileiras
governistas.

O manifesto dos colli-
gados

Os Içadas já ouviram a leitura do ma-
nífesto dos colligados.

Elles serão os únicos a assignal-o.
Os governadores foram informados do

seu lexto a vèr sc desejam que se lhe faça
qualquer alteração.

O que se passou na
Cam-ira

O sr. Erasmo dc Macedo confirma a ten-
tática dc suborno 'denunciada 

pcl'"A
Época" — O sr. Rivadavia Corrêa não
agiu direitamente — Mas... a propôs-
ta foi feita —¦ Um tumulto — Rcsurgc
a escarradeira conto anua parlamentar
— O sr. Souza Brillo desmente uma
noticia Cttliitnhiosa.

A sessão de homem, da Câmara, agra-
dou muito ás galerias.

Presidiu-a o sr. Simeão Leal, que foi,
mais tarde, substituído pelo sr. Raul

cedo, cujo voto se pretendia comprar com
o dinheiro do Thesouro, para abandonar
a colligação, pediu a palavra, notou-se um
pronunciado movimento de curiosidade em
toda a assistência.

Damos, a seguir, o seu discurso:
O SR. ERASMO DE MACEDO (Movi-

mento dc attenção) — Sr. presidente, de-
mandava eu esta Câmara, em companhia
do meu illustre collega e particular amigo
sr. Balthazar Pereira, quando me foi re-
ferido por um amigo o Facto narrado pelo

ampos Sãlíõs
e a Jmprensa

"A l-.poca de ler

Como o

... me-
contos"

Veiga. 1
Sabia-se que alguma coisa de anormal

iria Decorrer.
"A Época" andava de mão em mão,

sendo muito commentada a revelação de
que o governo procurara subornar dois
deputados pernambucanos.

Por isso. ouando o sr. Erasmo de Ma-

sympathico matutino
sido eu peitado...

O sr. Lourenço de Sá — V.
acima disto (apoiados).

O sr. Nabtico de Gotivêa —
sr. ministro lambem.

O sr. Erasmo de Macedo —
diante a quantia de "duzentos

para abandonar o posto em que me acho,
em obediência aos meus sentimentos de
dignidade e de honra, em obediência á so-
lidariedade completa, perfeita, absoluta,
Indestructivel, que mantenho com o meu
Chefe, o honrado governador de Pernam-
buco^ -•

-Venho declarar á Câmara que o lacto,
figurando nellc o cxmo. sr. Rivadavia
Corrêa, ministro da Fazenda, não é ver-
dadçiro.

O sr. Nabtico de Golivêa — Muito
bem.

O sr. Erasmo de Macedo — Enlrelan-
to, devo dizer que alguma coisa sc passou
a respeito.

Ha tres dias passados, chegando d Ca-
mara e occupando logar na minha bati-
cada, disse-me, eonfidencialmcnte, um
amigo que um pernambucano, cujo nome
cn ignoro, lhe perguntara si cia possível
conseguir a adltesào de dois deputados

pernambucanos ao P. R. C, mediante a
Somma dc 400 contos, on 200 contos cada
um.

O sr. Nabuco de Gotivêa — E' comple-
támente pueril.

O sr. Erasmo de Macedo — Foram de-
terminados os nomes...

O sr. Nabuco de Gouvêa — São pro-
cessos indignos.

O sr. Erasmo de Macedo — ... cm pri-
meiro logar o do humilde orador, e em sc-
gundo o do sr. Balthazar Pereira. Falhan-
do a tentativa quanto a estes, si era pos-
sivct conseguir-s.ç que' à seducçào do ouro
cedessem os srs. Netto Campello c Aris-
tarcho I-opes.

Este é o facto,
Respondi, como era natural, consoante

a minha dignidade, que jamais nos ven-
deriamos e que a esse indivíduo eu re-
sponderia com um gesto da maior energia,
si ousasse tentar o meu suborno, ou o
suborno de qualquer dos meus collegas.

Este é o facto em sua verdade e que
não poderá ser contestado por quem m'o
referiu.

O sr. Nabuco de Gouvca — Em nome
de quem faltava esse indivíduo ?

O sr. Ubaldino de Assis — E' neces-
sario dizer.

O sr. Nabuco de Gouvêa — Em uma
aceusaçáo desla ordem devem-se precisar
os nomes.

O sr. Ubaldino de Assis — E' uma ne-
cessidade.

O sr. Nabuco de Gouvêa — Em nome
do decoro desta casa c da honra do go-
verno do Brazil, v. ex. não pode deixar
de declarar qual foi a pessoa que lhe disse
isso.

O sr. Erasmo de Macedo — Nãó posso
dizer á Câmara em nome de quem fallou
esse pernambucano degenerado, e não o
posso fazer...

O sr. Nabuco de Gouvêa — E' lamen-
lavei que, citando um facto desta ordem,
v. ex. não queira declinar o nome...

O sr. Erasmo de Macedo — ... porque
o amigo que me referiu o facto, aliás in-
dignado, disse-me que não poderia citar
o nome desse pernambucano degenerado.

O sr. Nabuco de Gouvêa — E' simples-
mente extraordinário I Quando se faz uma
aceusação desta ordem, tem-se obrigação
de citar o nome.

O sr. Erasmo de Macedo — Não pos-
so dizer á Câmara o nome desse amigo
que me referiu o facto, porque m'o fez
confidencialmente.

O sr. Nabuco de Gouvêa — Garanto a
v. ex. que é um intrigante.

O sr. Augusto Amaral - "' -ia ques-. . . r 'onduzi.
tao de consciência. Esse a.tn|0 si quizer,
que venha á tribuna e o declare

"O meu antecessoh, o sr. Prudente dc
.Moraes, entregou a defesa do seu governo
á imprensa subvencionada, desde que co-
meçoii a sentir os effeitos da aggrcssáo
encarniçada dos seus adversários.

"Privado do concurso deste ("A Repu-
blica"), não dispunha o governo dc ou-
tro jornal que fosse a genuína represen-
tação do seu pensamento político c que
obedecesse á sua orientação.

Poi nessa contingência que o sr. Pru-
dente deu ao seu ministro da Fazenda a
delicada incumbência de organisar a de-
fesa do governo pela imprensa. .

"Com tacs precedentes e dada a situa-
ção difficil em que se encontrava o meu
governo, não duvidei em enveredar p°r

?esse caminho, francamente aberlo e, tri-
lhado pelos que me antecff(ie»am. *^ .

"Mantenho ainda agora a convicção da
legitimidade do acto perante a moral so-
ciai. Debaiso de instituições que tiram da
opinião a origem de todo o poder e que
com cila devem viver, e num paiz, en-
trcianto, cm que os estadistas estrangeiros
podem maravilhar-se de ver imprensa sem
politica c partidos sem imprensa, só resta,
fatalmente, ao governo, o recurso do jor-
nalismo industrial.

"Qualificando dc criminosa a minha
cónducta e pretendendo dar uma aggra-
vante ao crime, os adversários do meu go-
verno fizeram constar que as despesas
com a imprensa montavam a uma somma
avultadissima, que calculavam em seis mil
contos de réis. No Banco da Republica
encontra-se a conta corrente do movimen-
to do Thesouro, onde eram escripturadas
eslas despesas, que não excederam a
"Rs. 1 ,OÓÒ:000$000" [mil contos de
réis)."

Capitulo XI do livro do sr. Campos Sal-
les — "Da propaganda á presidência".)

Apoiam o sr. Campos
Salles e os seus
princípios

Jornal do Cómmercio
O Paiz
Jornal do Brasil
Gazeta de Noticias
A Noticia
A Tribuna
O Imparcial** -*v

Mostra sympàtmas,
porém ainda não se
manifestou positiva
mente:

Folha do dia

Combatem decmiaa
mente :

A Época
Corre/o da Manhã
O Século
A Noite

lc-o v. ex. nesse sentido. Não ha nenhum
membro do governo capaz de commctter
uma indignidade desla ordem.

O sr. Erasmo de Alacedo — Deliberei,
desde logo, vir á tribuna, occultando o
nome desse amigo, c lastimei que este fa-
cto, a respeito do qual não rnidia manter
absoluto sigillo, tanto que o narrei aos
meus collegas de bancada, tenha vindo á
publicidade (Apartes.)

O sr. José Bezerra — Esse amigo, que
lhe referiu confidencialmente o facto, deve
vir á tribuna, porque clle aqui está ou-
vindo a v. ex.

O sr. Nabuoo dc Gouvêa — Então o fa-
cto não devia ser trazido ao Parlamento.

O sr. Costa Ribeiro — O orador está
dando uma satisfação .10 sr. ministro da
Fazenda.

O sr. Nabuco de Gouvêa — Acceito a
reparação. - ¦

O sr. Erasmo de Macedo — Disse que,
independente de pedidos, o restabeleci-
mento da verdade se impunha á minha
consciência. Desde que tive conhecimen-
to do facto, disse logo ao meu companhei-
ro de bancada, o sr. Balthazar Pereira,

que na hora do expediente estabeleceria
a verdade adulterada, não sei com que
propósito, não sei com que fim.

O sr. Nabuco de Gouvêa — Nem se
esperava outra coisa de v. cx.

O sr. Erasmo de Macedo — Nada mais
tenho a dizer sobre este lamentável inci-
dente; mantenho 0. que venho de affir-
mar como verdade absoluta, incontestável,
emquanto o amigo que me referiu o facto
não me der provas em contrario. (Muito
bem.)

Como vêm os leitores d" A Época", a
nossa noticia foi plenamente confirmada.

Por esta ou por aquella fôrma, dois
deputados pernambucanos foram peitados
para abandonarem a colligação, ME-
DIANTE QATROCENTOS CONTOS DE
REIS, TIRADOS DO THESOURO NA-
CIONAL !

Após este discurso breve, incisivo e ai-
lamente escandaloso, seguiu-se com a pa-

O sr, Nabuco dc Gouvêa == Interpcl-' lavra o sr.. Corrêa Defreítas,,

- il

r

M

'' '

S. ex. atacou furiosamente o sr. Lau»
ro Muller, na supposição errônea de que
o ministro do Exterior possa vir a ser o,
vice-presidente da Republica.

Quando mais aggressivo se mostrava-4
orador, o sr. Pereira Braga deu o se«
guinte aparte:

— V. ex. está fazendo uma obra dl
diffamação.

Deante desta phrase, o sr. Corrêa Dc\
freiias perdeu completamente a cabeça e
sc atirou, como uma fera, sobre o seu col-
lega, na intenção de fazel-o em postas.

Vários deputados, porém, atacaram a
sr. Deíreitas, que, impossibilitado de ai-
cançar com o punho fechado o seu con.
tendor, lançou mão de uma escarradeira
para arremessada conira o aparleanie.

Ainda desta vez alguns deputados logr.v
ram burlar a intenção do impetuoso ora«
dor, e a escarradeira voltou ao seu
logar.

Serenados os ânimos, o sr. Deíreitas,
proseguiu nos seus ataques formidáveis

ao sr. Lauro Muller.
Depois do sr. Defreitas, fallarani os srs.

Dionysio Cerqucira e Martim Francisco,
defendendo o ministro do Exterior.

O representante paulista citou Iodos os-,
homens públicos que, desde o Império,
vêm sendo atacados na sua honra, como
está acontecendo ao sr. Lauro Muller.

Terminou com uma bella peroração s*
bre a Pátria, que o orador compara com
a noiva do poeta colombiano: "Quanto

mais infeliz, mais a adora."
Por ultimo fallou o sr. Souza Britto.
O digno representante da Bahia, num

gesto nobre e altivo, não quiz, siquer, que
passassem 24 horas sobre a suspeita á sua
lionorabilidade, á sua honra c á sua leal-
dade e solidariedade á colligação, levan-
tada por um matutino alugado ao morro
da Graça.

Dissera esse jornal, éco dos boatos dai
rodas pinheiristas, que a bancada bahiana
já não podia contar mais com o sr. Souza
Britto.

S. ex. demonstrou cabalmente a falsl-
dade da noticia, e iu a apologia dessa

V-' •
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aggremlíiçSo brilhante e cohesa qne é a

colligação,
Fez o histórico da campanha hcrniista,

na qual o orador tomou parte saliente, e,

por isso mesmo, entre o marechal c o ora-

dor, quem deve serviços um ao outro c

o presidente da Republica ao representan-

|.: da Bahia.
A attitude do sr. Souza Britto foi

muito elogjttdii, pois teve a coragem de

fazer aquillo que outros, egualmente sus-

peitados de traidores, não qtiizerain fazer

ate' agora, como, por exemplo, o sr. Ba-

ptista dc Mello.
O sr. Souza Britto fallou alé ás 5.-15,

nora em que foi levantada a sessão, por

não hnver numero paru continuar .1 ciei-

ção cia mesa.

KFo morro cia Graça
Entre os politicos que estiveram hontem

no morro da Graça, destacamos o barão

t)c Luceiia.
O chefe pernambucano, depois de con-

ferenciar com o chefe do P. R. C,, cs-

teve no palácio do governo- cm conferen-

cia com o presidente da Republica.

Também conferencioti com o sr. Pinhei-

ro Machado e, em seguida, com o mure-

clial Hermes, o político paulista sr. Ma-

noel Villaboitu.

No palácio do Cattete
Pela manhã c á tarde, o sr. Pinheiro

Machado confereticiou com o presidente
da Republica.

Durante o dia lá estiveram os senadores

Tavares de Lyra, Ferreira Chaves, Pires

Ferreira e A. Azeredo c os deputados Pe-

dro Mariani, Jacques Ouriquc, Marcoliiio

Barreto, Caetano Albuquerque, -Bento Bor-

?cs, Souza e Silva, Lourcnço dc Sá, Au-

relio Amorim, Cunha c Vasconcellos, Coe-

U10 Netto, Alfredo Mavignler, Nicanor do

Nascimento e Olegario Pinto.

O movimento civilista
A PRÓXIMA CONVENÇÃO NACIONAL

Pedem-nos a publicação do seguinte:
"O Comitê Central Civilista tem rece-

bido innumeras cartas e telcgrainmas de

adhcsão ti Convenção Nacional, a reunir-

se nesta capital em 2(i de julho próximo
futuro.

Estão cm actividnde os "comitês" cs-

laduaes do Amazonas, Matto Grosso, Rio

Grande do Sul, Santa Catharina, Bahia,

Rio de Janeiro, Sergipe, Minas Geracs e

S. Paulo, estando em organisação os dos

outros Estados, segundo communicações

recebidas pelo 
"comitê" central.

_' esperado, por toda esta semana,

nesta capital, de regresso de Ponte Nova,

onde se acha em serviço de propaganda
civilista, o coronel Cantidio Druminond.

membro do "comitê" central e prestigioso
chefe politico no Estado de Minas Ge-

raes.

sua inteira solidariedade politiea ao hon-
rado bahiano dr. J. J. Seabra, o qual
presta seu intransigente apoio partidário,
fazendo votos para que os próceres da

politiea nacional, inspirados nos scntitnen-
tos cie ordem e respeito á Constituição, e
reclamando que os possíveis resentimentos

pessoaes congreguem os seus esforços

para a escolha dc candidatos que satisfa-

çam os interesses do paiz c a felicidade
da Nação."

Assignaram a moção 31 deputados, dei-
xando de assignar os deputados Fernando
Koch e Pedro Seixas.

Faltaram nove deputados, que não com-

pareceram a sessão, sendo que entre estes
se encontra o deputado Propicio da Fon-
toura, que se acha nessa capital.

êmNJ\s_ii*-rj*«
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Ouvimos que 110 despacho collcctivo dc
hoje serão assimilados na pasta da Fazen-
.Ia ns decretos que atitorisam o funeciona-
mento e approvain os estatutos das socic-
(lades de pecúlios, por mutualidadc " A Bo-
nança" com sédc 0111 Rio Preto, Minas Ge*

e " Herança Popular " nesta capital.rues

O gabinete 1I0 ministro da Fazenda, res-
poiitlendo á consulta do presidente do Tri-
bu-nal de Contas, declarou que o art. 1" do
regulamento annexo do decreto 11. 9.28,1 dc
30 dc dezembro de 1011 deve scr entendido
cm confronto com as disposições de secção
IV desse regulamento em virtude dc que
a parte da ajuda dc custo relativa ao pri-
meiro estabelecimento só é devida aos cm-
pregados de uma para outras repartições 011
aos nomeados chefes dc repartição.

Devolvendo a.. Tribunal tle Contas o pro-
cesso relativo á divida de exercidos findos,
de que é credor o Banco Nacional llrazi-
leiro, como cessionário do jornal "Folha

do Dia", o ministro da Fazenda declarou
ao presidente do Tribunal dc Conlas que a
revalidação dc scllos deixou dc ser feita
porque a pena dc revalidação não se applica
á hypothcsc vertente.

1 {<.'!>:¦ 111 A RAINHA
DAS

CLÍR VEJAS

Reune-se hoje, as 7 1Í2 horas da

Attendcndo a .solicitação do presidente
do Tribunal dc Conlas, o .ministro interino
¦da Fazenda, em circular dirigida aos -dele-

gados íiscaes do Thesouro nos Estados, rc-
coiiiniendoii-llics o exacto cumprimento das
determinações contidas nos ofíicios circula-
res do mesmo Tribunal, no sentido de se-
retll enviadas ao mesmo relações de todos
os responsáveis sujeitos á prestação de con-
tas c dos que houverem arrecadado, admi-
uistrado c despendido dinliciros públicos, c

já tenliam deixado o exercicio sem remei-
terem ao referido Tribunal o competente

processo de tomada de contas.
___,—. ¦??» ¦

Moléstias dc creanças e da pelle
O Or. Moncorvo participa aos seus clientes

c amigos, que, havendo regressado dc Caxatn-
bti, continua com o seu consultório a rua de
São Pedro 54, c a sua residência a rua Moura

O festival do Tenor Karl
Jorn -- Theatro Muni-
cipal.

No festival rcalisado liontem á noite no
Thçatro Municipal, cm homenagem a Ricar-
do Wagner, apresentou-se pela primeira vez
á platéa carioca, ... tcnor-Cantailte da câmara
imperial allcniã, sr. Karl Jórn, t|tic chegou á
nossa capital, cercado dc uma fulgurante au-
reola de renome, nascida de suecessivos Irium-
phos obtidos cm platéa européas.

Era natural portanto, une uma grande c sc-
leda concorrência afluisse ao Municipal afim
de ouvir e julgar esse nfamado artisla alie-
mão. Ií a assistência, de facto, foi avullada e
disiiiiela, 110tando-.se nella, o predomínio do
elemento germânico, aliás muito bem repre-
sentado.

Ü concerto foi iniciado com o prelúdio dos
Mestres Cantores de Nuremberu, executado
por uma explendida orchestra de 70 professo-
res, regida pelo maestro Alberto Nepoinnceiio.

Muito bem interpretada, esta peça agradou
francamente.

Mas o publico estava impaciente para ouvir
o sr. Karl Jórn.

t) segundo numero do programma, — Canção
premiada do "Walther Slohing" dos Mestres
Cantores, — ia ser cantado por elle.

Motava-se uma cerla emoção na platéa.
ü maestro Ncpomuceno impuuhou a batuta

c llcu inicio á execução da partitura.
I.ngo depois de ouvir ás primeiras plirascs

da melodia, cantada pelo sr. jórn, notou o
publico, que eslava deante de um fino e con-
stimniado artista. A sua voz tidiniravclmentc
bem educada, de timbre agradabilissimo c bas-
(ante extensa, agradou logo a Ioda a platéa, (nic
lhe foi pródiga em applausos calorosos e siu-
ceros.

A principio a orchestra esteve um pouco
forte, não p.-iiiiitlindo que se apreciasse con-
vcnicntcmcntc as nnances de intensidade da
voz do artista a cantar a melodia de \V'i-
gner, mas nos outros números, o maestro Ne-
pomueeno, dirigiu o conjunto com tal maestria,
que mereceu dos entendidos os maiores enco-
mios sobre a sua habilidade e proficiência.

Depois da execussãu do Navio Fantasma
pela orchestra, fez-se ouvir novamente o tenor
Karl Jórn na Canção do Piloto do "Navio
Vnnliisina ". .

O que foi a interpretação desla deliciosa
pagina musical, é-nos impossível dizer.

liasta referir que taes foram 03 applausos
do publico emocionado pela voz culla c agra-
davel do arlista allemão, que, este leve de re-
petir o canto, deliciando á platéa já cônqills-
tnda e obtendo delia as mais inequívocas de-
nionslrações de sympalhia c de admiraçã...

Cumpre ainda notar que o sr. Jorn cantou
em allemão, que é como se sabe uma língua
a que estamos pouco affeitos a ouvir.

Suppondo, porém, que o artisla cantasse em
italiano, seria difficil prever a que ponto che-
garia o enlhusiasmo do publico, já lão eiuocio-
nado com o que ouviu na língua de Goetlie.

Ao sr. Ncpomuceno cabe uma grande par-
cella de gloria no exilo do soberbo festival.

A direcção da orchestra a seu cargo este-
ve digna de elogios, principalmente na segun-
da parte do programma, em que foi executado
um trecho do " '/'íiiiii/kik.w", provocando na
platéa um verdadeiro delicio — ('. C.

panhia do Cács do Porlo, o material discri-
minado «a redução qilc o ministério do In-
terior e destinado ao Corpo de Bombeiros,
visto o vapor já estar atracado ao Cães do
Porto.

___e$400
ó o preço de um bilhete inteiro de
um milhfio tle rrancoH da 1-0-
teria Federal dc S, João.

A

O mhiislro do Intálior momeou hontem o
bacharel Eduardo Tlítf de Sá, para servir no
officio do registro geral das hypothecas do

¦" distrieto desta capital, durante o impedi-
mento do serventuário vitalício dr. Quintino
liocayuva Júnior, que' se acha licenciado .

Chegará hoje pela manhã, aos listados Uni-
dos da America do Korle, o couraçado . Mi-
nas Geracs", segundo comniunicação que rc-
cebemos das autoridades superiores da Ar-
mada.

DR; GUICIMCS 1>I0 MICIvliO
Esp. :olhos, ouvidos, nariz c gar-

gantá. Res. Darão de Icarahy n. j2.
S. Vergueiro). Bscript. ; Carmo 45),
Das 2 As 5 horas. >

Eifiílfíp
dos IU

O ministro d.i Fazenda consultou ao seu col-
lega da Guerra quaes as providencias que fo-
ram tomadas a resutíto do roubo havido a
bordo do vapor " Suliralcnsc ", cm maio do.
anno passado, por um. grupo (le revoltosos do ICgrii-n
Alto Puríis, da quantln de 406:000$, parle da
que a Delegacia Fiscal no Amazonas enviara
para pagamento de despesas da Prefeitura
Companhia R
território do

Além do representante do rei Jorge \.

que pôz á disposição dos membros da mis-
são carruagens do palácio, estiveram na ga-
re Victoria o sr. Doiningucz. ministro ar-

gentino, o cônsul daquella nação, todo o pes-
soai da legação e do consulado, o repese-
tante do ministro do estrangeiro, su i-u-

ward Grey, e outras pessoas gradas,_
O sr Domingue* fez a aprcsentaçi os

membros da embaixada ás pessoas presen-

4Íoiial daquelle departamento do
Acre... ,

fez liontem, as se-O uilnisíro da Marinha
guintes nomeações ;

Caetano I.udgcro de Arruda para exercer
o cargo dc pratico de ,p classe dos rios'da
1'rata, llalxo Paraná e 1'araguay;

os auxiliares especialistas 1" sargento.
José da Costa, segundos sargentos Manoel
Barbosa dc Almeida, Juventlho Teixeira da
Silva e João Rodrigues de Albuquerque, para
exercerem interinamente o cargo de contra-
mestre dc 2' classe, primeiros sargentos do
Corpo de Offic nada.Kies Inferiores (Ia ;\r

13cl>:im

BRAHMÂ
A RAINHA

DAS
CERVEJAS

O ministro da Viação passou ás mãos do
seu collega da Fazenda a planta da zona oceu-
pada pelo antigo edifício da Alfândega da
llaliia, e cm que se acham especificados ein-
co pequenos armazéns, a guardanioria, a casa
dc máchinas c a rotunda do edifício da Alíati-
dega nova, todos elles em más condições e
cuja entrega ao chefe da fiscalisação do porlo
da Bahia foi solicitada ao titular daquella
pasia, por tornarem-se os terrenos cm qilc não
só esles como também o do \clbo edifício da
Alfândega, já entregue,"sc acham construídos;
necessários á abertura de uma praça que virá
fac'lilar o transito do novo cáes, estabeleceu-
do coinmunicação desafogada com a cidade
alia.

noite, o conselho administrativo do Club

Civil Braztle.ro, para iratar de assumptos

de interesses dessa aggremiação.
— Deve scr convocada, dentro de pou-

:os dias, uma grandj reunião de negocian-

tes desta praça e empregados no commer-

c'n, para o fim de ser lançada, em nome

rida classe comiuerciai, a candidatura do.

eminente senador Ruy Barbosa á presi-
dencia da Republicai

• São promotores desse pronunciamento
iã classe commercial os srs. Francisco
Velloso, Henry Leonardos, Accacio de
Lannes, Anlonio Ferraiolo, Henrique Co-

mes dc Mattos, Izidoro Mattos Ferreira,

José Guimarães, A. J. Pereira, Manoel

Joaquim de Carvalho, Fernado Pinto Pe-

reira- Alfredo de Carvalho, Leopoldino

Soares da Cunha e Orlando de Carvalho.

Telegrammas
BELÉM, 2 (Do nosso correspondente)

.- O "Estado do Pará", commcntando o

telegramnia enviado ao "Jornal do Com-
niercio", af firmando ter causado aqui ex-
cellente impressão a noticia de achar-se
definitivamente assentada a chapa Cam-

pos Salhis, apoiada por todos os partidos
paraenses, publica o seguinte:

"Paíjce que houve precipitação por par-
rc do correspondente do velho órgão ca-
rioca. Ao que sabemos, dos partidos po-
liticos do Estado, somente o Partido Con-
servidor tratou de candidaturas sob o pon-

o de vista pessoal, adoptando a do ge-
,-icral Pinheiro Machado.

Os partidos Republicano e Federal ain-
da não se manifestaram, e aceresce que,
não tendo sido até agora adoptada chapa
alguma, nem pela colligação nem pelos
conservadores, no Rio, não podiam os par-

¦ tidos, aqui, tomar deliberações sobre o que
não existe.

Assim, si não foi precipitação* do cor-
respondente do "Jornal do' Commercio",
foi descuido de interpretação do tele-

gramma."
Essa local está sendo vivamente com-

mentada, por exprimir verdade, apesar de
affirmarem outros ter o telegramma cm
Questão um cunho official.

Causou profunda indignação a at
/ilude de Thctonio Brito, votando com o
P. R. C, por oceasião da eleição da
mesa da Câmara.

RECIFE, 9 (Do nosso correspondente)
- Os jornaes publicam telegrammas dahi,
assegurando que o general Pinheiro re-
ctisoii a candidatura do dr. Bueno Bran-
dão para a vice-presidência, e que Pan-
'.aleão Telles virá, como inspector, para
Pernambuco, afim de abrir luta com o ge-
aeral Dantas, a mandado do. general Pi-
nheiro Machado.

O general Dantas continua enfermo, não
tendo gravidade a sua moléstia.

RECIFE, 9 (Do correspondente)-—Con-
'orme os dados fornecidos pelo juiz sec-
¦ional, este Estado conta 85.000 eleitores,
faltando ainda o alistamento de quatro
•nunicipos.

Diversos municípios ha annos que não
fazem a revisão do alistamento, devendo,

portanto, na próxima revisão, o alistamen-
to exceder a 100.000 eleitores.

BAHIA, IO (A. A.) — Em sessão de

hoje, na Câmara dos Deputados, o dr.
Pamphilo Carvalho, após brilhante discur-
so, fundamentou a seguinte moção:

"A Câmara Estadual da Bahia, pelos
Seus membros infra-firmados, applaudin-
do sem reservas a linha de coniucta do
preclaro governador do Estado e da digna
bancada federa!, sob orientação do seu
"leader", deputado Mario Hermes, no
Caso da suecessão presjdénclfll.reáffirma a

Urito 58.

Os contra torpedeiros que eslão cmprcllctl-
deudo exercícios 110 porto da ilha_ Grande e
suas adjacências devem fundear hoje, na nos-
sa baliia ás 10 horas da manhã, juntamente
com a divisão de cruzadores do conluiando
do capitão de mar e guerra Francisco de
Mattos.  

O ministro da Guerra permittiu aosalu-'
mnos da Escola de Estado-Maior do Exer-
cito já matriculados nesse estabeleeimen-
to, e" que possuem o primeiro período do
respectivo curso, pelo regulamento de
1905, continuar em seus estudos pelo mes-
mo regulamento.

Teve permissão do ministro da Guerra,
para vir a esta capital, o major do Exer-
cito Uno Carneiro da Fontoura, que se
acha na 12" região militar, com sédc em
Porto Alegre.

UM MILHÃO DE KKAXCOS
Para ». .JOÃO

Leiam os annimeios desta grande
l.oteria ITedcral

ESTA SEMANA
O maior reclame da

época
Sobretudos de superiores casimiras

de côr, todos lorrados de merino se-
tini a 251000/.'.! V

Capas, de borracha, legitimas, ingie-
zas, com captiz do mais perfeito aca-
bamento, n 2-4000...!

Sobretudos, capas, capotes, ftlaciv-
farlands, cavours para homens rapa-
zcs e meninos a principiar pelo preço
de iri$000...l „ .

Chapéos de leltro.castor, pello e le-
bre próprios para a estação de Inver-
riode8S000.a 1-IS00O.. !

Grande redítcçíto em todos as rou-

pas feitas, vestuários para meninos,
(•obertores, meias, camisas c ceroulas

Chapéos tle Chile, Panamá Manülia,
Cipó. Palha c de otitios yegetaes fazem.
se grandes descontos porter linnlisaclo
a listaçâo destes artigos. Gnm.uas e
ceroulas portuguezas c austríacas,
brancas e dos mais lindos desenho^
cm cores com grandes abatimentos nos
seus respectivos preços.

Pyiamas de lindas Ilnnellns de cot,

próprias para Estação de Inverno a
10ÍÍOOO,.. !

RIO TRIUMPHAL
73, S,ua do Ouvidor 73,

A mais barateira desta capital-

BELGRADO, io (A. II.) - O chefe do
estado maior do Exercito chegou hoje.n
esta capital, afim de tomar parte na reunião
do Conselho de Estado que se deve reah-
sar ainda hoje, sob a presidência do rei I e-
dro.

A situação parece gravíssima, nao so pir
causa dessa reunia.., a que se liga máxima
importância, como pelos preparativos de

guerra qne sc fazem com grande presteza
CONDES, io (A. 1I-» - „ ,

publica um telegramma de l.¦¦¦
¦rado annuhciáiido que o governo

está resolvido a insistir junto do
de Sofia uo sentido de sc apressar
possivel a prójectada conferência
ícü dos gabinetes dos quatro
ligados para (pie
entr
ritorios conquistados á Turquia.

O correspondente do " Daily Mail
cm Sofia informa ao seu jornal ser gra-
vtssima a situação das relações entre os
Colligados, pois a Bulgária está decidida a
recusar toda compensação, pedida
lha dos territórios conquistado*-,
se ao que foi estipulado no:
precederam á alliança dos 1
llicos contra a Turquia.

BELGRADO, 10 — Corre o boato de

que as communicações lerro-viarias entr-
;i Bulgária c
por ordem do
bem consta que
de sitio.

LONDRES, 10 (A. H.) - O re. Jo.gi
recebeu no liucl.ineham-1'ala.c a embaixada
especial argentina, que foi apresentada ao .-.o-

Io ministro da Argentina, íi

e onJe
musica

lia diversos coretos com banda? ne

Hespanlia
MADRID, io — l-1 Senado approvou

,n votos contra o? o primeiro arligo do
jeeto das maucoinmiuiidadcs.

Antes da votação, o sr. Monturo Rius, da
poltrona, pediu a leitura da parle do regii
10 une se refere ao "quorum" par,, as \

ÕCSi
(I pedido du sr.

iendò solado lambem contra elle
Montem Uios fui altcll.l

Do-

Salas, entre

Daily Te-
liei

icrvio
gabinete

n quanto
dos che-

istados Col-
 _ resolvam as questões

les suscitadas pela partilha dos ter-

berano pelo ministr
irilngucz.

O chefe da ombatsada,
rou ao rei Jorge uma carta liulographa em
mie o presidente SaeiU l*«na agradece a VI-

sita da missão especial, que o.governo ,,.-

ülez enviou á Heptilihc, Vrgeiitiua, em 1010,
"pur 

oceasião da commemòração do_ccittc-
Independência daquelle paiz sul-danarn

"ToXDUÍíS, 
"> — Á Câmara dos Communs

approvou hoje em segunda discussão por 30»
votos eonlra 112 o projecto de " lioiiic-rttl.
nara a Irlanda. „ . ,

LOXDRIÍS, .0 i \. II.) -0 rei Jorge rc-
ceheu hoje em audiência o sr. Carlos Sala,
e todos os demais membros da missão argen-

do,
taes. , , „Commiimcam de Ceuta terem dalli par-
tido com destino a Totuan .seis compauli

• le guerra com secções sanitárias c de :;
llia.loras.

MADRID, 10 (A. II.) — Iclegrapliaiii ic
hegrone:¦•Us carlistas, ao passarem cm :.tas:il;
reina.de regresso de 11111 comício rcalrsado
Cuzctirrita Rio Tirou, travaram .confíicto eu
um grupo adverso, por hiolivo igiior.ul.., sr
do trocados muitos tiros de parte a pai'.

No confíicto ficaram feridas sete pessoas.
algumas das qtiaes e mcsUido grave,

A policia effcctuou muitas prisões."
O conde dc Romanoncs, ititcrrogado

sobre as probabilidades da íipprováção do |>ru-
jecto das iiialiconiniunidadus, dechlroti i|
ainda que o mesmo seja rejeitado no Penado
iienliuma conseqticncia isso trará á cstabilidi
de do gabinele.

na parti*
los, cingitido-
tratados que

stados Baika-

a Servia foram suspensas
;overno de Sofia, onde tam-

foi proclamado o estado

una, que
posas.

foram em comp.. nliia de suas es-

cm-
zador
Xiniu
dado uma

ítuii

Communicam de Wellngton que 1
" I'yr.intis" partiu dalli com destino a

1 in Xova Caledonia, onde consta ter-se
stil.levacão de (pie )n resultou o
le um missionário inglcz.

Argentina

LONDRES, 10 — Realisou-se hoje, em
iUeadow-Brook, a primeira prova do "Polo

0 dr. Lauro Muller
é festivamente esperado

em Norfolk
0 «honorable» William Biyan,

chanccllcr brazileiro
em fortaleza dc Monroe

Internacional America", sahindo vcncedo-
ra a Inglaterra.

Allemanha
BERLIM. 10 — O sr. Carlos Salas,

chefe da embaixada argentina, enviou um
cordialissimo telegramma ao imperador
Guilherme, quando em caminho para a In-
glaterrá.

França
PARIS. 10 — O gabinete ministerial,

reunido em sessão de conselho, deliberou
solicitar á Câmara dos Deputados que ef-
fecttie sessões supplemenlares pela ma-

I nhã, exclusivamente destinadas á dis-
I cussáo do projecto dos tres annos, afim

¦secretario de Estado, receberá O de que o mesmo possa ser approvado an-
¦u,l,'"ul" 1 tes das férias parlamentares.

O presidente do conselho, sr. Bar-
tliou, declarou hoje, no Senado, que o
projecto da reforma eleitoral não dá suf-
ficente representação ás minorias, sendo
necessário inelhoral-o nessa parte.

O aviador Brindejone acaba de
iicou compoi

j e " Arkansas
oito

Foi prorogada por 2.) dias a licença coiiee-
dida ao guarda, civil de 2' classe -Francisco
Pedro Collar.-s, para lrataniento.de saúde

CAFÉ' GLOBO, St
finos e fantasia de chocolate, só de
Ilhcring èi C. Kua Sete de Setembro 103

da
¦Mi-

idas em nome ,

foi propalado, o sr.
sub-director do Tra-

fazer modificações

O ministro da Fazenda não pôde atlen-
der ao pedido do ministério do Interior no
sentido de ser recolhido ao armazém da Al-
fandega desta capital « não aos da Com-

Ao contrário do que
Henrique Adenie, novo

Jego Postal, não teiicora
110 que diz rc-í?cilo ã tratistercneia de alistes
dc secção do irafeg':. * ¦ . ,

\o' envez disso, aquelle activo funeciona-
rio deseja mesm0 que osactiiaes clietes dc
serviço cblitiniieill nas .seccoes em que sc
acham, afim de que o serviço prosiga como
está sendo exeentado. a contento da alta
administração postal. ,

Deste modo a .1" secção do lrafego, que e
aliás, a mais importante, por isso que com-
preliende o serviço geral da expedição de cor-
respondencia para o exterior e interior da Re-
pública, continuará a ser chefiado pelo chefe
Leite Pitanga .Huiior.

realisar o "raid" Paris-Berlim em
horas.

O presidente Poincaré recebeu hoje
em audiência especial os delegados á con-
ferencia financeira balkanica.

Foi admittido á discussão, no Se-
nado, o projecto da reforma eleitoral, com
as emendas apresentadas pela commissão
incumbida do seu estudo.

A Academia de Medicina elegeu

imentafo dr. Lauro Mui- \ societário perpetuo o sr. Maurice Debo-
¦ ve, decano honorário da Faculdade de

Paris.
CHURBURGO. 10 — Os submarinos

"Ttièrmidor" e "Watt" abalroaram neste
porto, ficando o primeiro com ligeiras ava-
rias.

PARIS. 10 (A. II.) -- O "liclio de Pa-
ris" e o "'Figaro" uoliciani que o governo
da Rumaiiia notificou aos seus representan-
tes no estrangeiro não scr iinliffcrenta aos
conílictos entre os Estados Balkanicos na
Maccdouia, reservando-se para, na ocea-
sião opportuna. agir dc accõrdo com as 11c-
ccsSidadcs de protecção aos seus interesses.

O ministro da Guerra nomeou hontem
o coronel graduado medico do Exercito dr.
Carlos Autran da Mntta Albuquerque, che-
fe da 2" secção da divisão de saude do
departamento da Guerra.

Café, chocolate e bonbons — só no
Moinho de Ouro.

O TEMPO
O lempo continua incerto, liimiido c frio.

liontem o sol appareceu apenas de^ relance,
òccultàndo-sc logo enlre as nuvens. K do céo,
pardacento e fechado, de vez cm quando cabia
um dislillar de tédio. A temperatura foi a
um (Icstiriar de tédio. A temperatura foi a
seguinte: Máxima, íi'1 2; mínima,' 1S0 0.

Na Casa Estreita
Extraordinária venda para diminuição

de stock
Cirandes saldos

ISnormeà abatimentos

RUA OUVIDOR N. 134

zr 0 ANTtOO 11

Está liquidando,a todo o preço o seu grande <stock'> de
fazendas^rmorinho e artigos de inverno. Tudo é vendido pela
metade do seu valor real.'

Venham ver si é ou nâo uma realidade,

RUA DA QUITANDA N. 27, antigo
com entrada pela rua Sete de Setembro n. 57.

Despachos na Justiça
O ministro da Justiça despachou os seguiu-

les requerimentos! .
Francisco Marques da Cunha, juiz de direito

em disponibilidade— Já foi solicitado opaga-
mento do ministério da Fazenda em aviso de
io de fevereiro ultimo. ,,..,„

Luiz losd dos Santos, clarim da Brigada l o-
licial, pedindo baixa do serviço — Indeferido.

Fmmaiiuel Hèrmnnn — Cumpra o disposto
uo art. 4" do decreto 11. UIJ48 dc 14 de maio de
1008, 11a parle relativa á especificação da prole,
si' a houver do legitimo consórcio.

Adolplio Barradas Mcdina — Selle os do-
cutncntos.

»«?»

Centro Cosmopolita
Tendo a administração omprehen-

dido uma série de nssembleas de cias-
se, para a propaganda da nossa socie-
dade, convidam-se todos os conipnnhci-
ros, sejam ott não sócios, a assistirá '3"
assembléa que sc èff.cclúái';*. amnnliíl,
quinta-feira, 12 do corrente ás '» ho-

ao grande

NOVA YORK, 10 (A. H.) — A divt-
são da „quadra do Atlântico, orgainsada
para receber o couraçado ".Minas Geracs \

ta dos couraçados "Florida.
". dos "destroyers" "Ucale",

• IVrkins" e " VVallcc", e do paquete 
" Sea-

Ward". ... ,. ,
O " Minas Geracs será comboiadp ate ¦

as agitas dos listados Unidos por entre sal- j
vas ininterruptas dos navios da divisão
americana.

V chegada em Hainplou-Koails, os repre
.scntantes officiaes dos departamento:
Guerra e da Marinha irão a bord ¦

nas Geracs" cttmpr
ler e apresentar-lhe as boas ymua
do governo dos Estados Unidos. Em segui-
da. o secretario de Estado sr. Bryan recebera
a bordo do hiate presidencial 

" Mjiy-1'lo-
wet" a visita do ministro das Relações l'.x-
teriores do Hrazil. . .

I) resto do dia será empregado ein visi-
tas ao forte de Monroe c as fortalezas da
costa e áliscola de Artilharia. Haverá tam-
l,L-ni e.xercicios de tiro pe|n, esquadra dc cou-
raçados e torpedeiras, a que o dr. Lauro
Muller assistirá acompanhado dos represc.it-
tarites do governo e a!tá:s"autondadcs lo-
cães. . .,

Na fortaleza de Monroe será servido o
"lttnch" ofíerecido pelo respectivo com-
iriando cm honra do chãnceller brazileiro.

U dr Lauro Muller e sua comitiva dei-
xarão Hampton-Roads esta noite, devendo
chegar a Washington amanhã cedo.

TORTALEZA MONROE, to (A. A.)—
(Serviço especial). — Chegaram hoje aqui,
vindos dc Washington, a bordo dos liyatcs
" Dolphin", " Mayílower" e "Sytpli , afim
dc aguardarem a chegada do dr. Lauro Mui-
ler, ministro das Relações Exteriores do

I Hrazil e apresenlai-lhe cumprimentos, os
srs. William Bryan, secretario do Estado.

I Elihti Root. senador federal e cx-secretano
no governo do si'. Theodorti Roosevclf, Jinn
Barret, presidente da "Assiciated 1'ress",
Domicio da Gama, embaixador do
acompanhado dos secretários Lima c
c Chertnotlt, do addido naval, capitão dc cor-
veta Marques de Azevedo c do addido nu-

I litar. tenente coronel A. V. dc Pederneiras,
do cônsul geral em Nova Vork, sr. Ferrei-
ra da Cunha e de lodo o pessoal do Cpnsula-
do, dr. José Carlos Rodriguez, director do
"Jornal do Comnieivio" e Oscar dc Carva-
valho Azevedo, director da Agencia Ame-
ricana.

Deixaram de vir os ministros da Guerra e
da Marinha, o primeiro por sc achar enfer-
mo c o segundo porque negócios urgentes
relativos á sua pasta, o retiveram cm Was-
liiugton.

Recebidos todos os membros da comitiva
pelo almirante Doyle, conUnaiidantc geral
da esquadra aqui fundeada, coronel Lay-
nes, commandante da Fortaleza e por outras
altas autoridades, percorreram toda a cida-
de notando o aspecto festivo das ruas e os
preparativos das festas de recepção do chan-
ccller brazileiro que. com o auxilio do ma-

nromcttem ser brilhantissi-

Bélgica
diRUXF.I.l.AS, io (A. H.) — Xa sessão dc

hoje do Senado, o primeiro ministro pronun-
ciou um discurso demonstrando a urgente
necessidade dc atigmentar os meios de defe-
sa nacional, reclamava unia despesa de 284
milhões de francos, segundo os cálculos íei-
tos.

O orador terminou Icmlirnndo a idea dc lan-
çar um empréstimo para esse fim.

Brazu
Silva

ras, attendendo
se qne provém destas nssembleas
F.spera-sc liei compárecimerit ede to-
dos.

Está na hora I
Os senhores deputados, pensando que c a

hora de dar á cara, fogem para não dar nume-
ro; neste ponto, aliás estão accórdes colliga-
dos e perrecistas; não dar numero é sempre
agradável, quando sc tem uni chá a tomar,
chez Cave, ou um rende: voas a comparecer
ches nicrè .Loitise.

Mas está ua hora !
A hora é importantíssima para quem depen-

de do tempo. Isto já o dizia o conselheiro
Accacio, que foi mais do que qualquer outro
conselheiro, uni escravo da hora.

Mas a coisa hoje é outra; a coisa, ou melhor,
a hora.

O Senado votou a hora legal. Já não pôde a
gente levantar-se á hora qualquer. Ha uma
hora legal, politiea, codificada, approva-
da pelo Parlamento : é a " hora do fuso".

O inundo está dividido em uns tanlos fuzos:
digamos fuso a, fuso b, fuso c. O Brazil, com-
prehendido ein uns tantos destes fusos, em
qtiasi Iodos (porque o Brazil é grande como o
diabo 1) tem qne levantar-se ás tanlas (horas
do fuso) e deitar-se ás tantas (idem, idem).

Que resultado dahi ? uma medonha confit-
são, já ninguém se deila ou levanta á hora
ccrla.

Eu, por exemplo, que ao chegar em casa
digo á mãe dos meus filhos que são uma hora.
contra a opinião do dr. Cândido Lago, mas
a favor da minha opinião, vou agora ficar de-
verás atrapalhado para reduzir a minha " tuna
hora" (uma hora qualquer) á hora official do
fuso.

U vejam a que conseqüências nos 'leva a
Hora Legal que o Congresso lionlein approvou,
Em vez de escrever uma série de conuucntarios
alegres (?) sobre a politiea dos colligados c
dos perrecistas. fiz um arligo de fundo por-
que... eslava ua hora legal de mandar a
secção,

ií. Denta.

O ministro da Viação
ções a fazer 110 quadro

ipproyòu as alterar
abclla de veiiciuun-

los do pessoal da Estrada dc Ferro de Caxias
a Cajazeiras, e do escriptorio nesta capital,
que a Companhia Geral de Melhoramentos 110
Maranhão submcttçu á sua decisão.

O ministro da Viação declarou ao inspector
federal de Portos, Rios e Caiiacs, para os tins
convenientes; que, não convíndo ao govetnn o
alvilre lembrado de concorrer a Companhia
Docas de Santos com a quantia necessária
para a construcção do edifício destinado aos
Correios e Tclçgraphos naquella cidade, em
desobrigação do compromisso estabelecido r.a
cláusula 111, do decreto 11. ó.oSu, de 3 de julho
de 1903, resolvi 11 approvar definitivamente a
área de J.000 metros quadrados,-no local esco-
lliido, em Paquetá, para a construcção do allu-
dido edifício, cabendo aquelle chefe de ser-
viço providenciar a respeito.

Tosse, asllmia
—bronchilo,—- ?ÉromÍÍ

;__ 1

O ministro da Viação communicou aos dire-
dores geracs dos Telegraphos e Correios ha-
ver autorisado o inspector federal de Portos.
Rios c Canaes a providenciar para que seja
definitivamente demarcada 11a cidade de San-
tos a área de j.000 metros quadrados para a
construcção. pela Companhia Ilocas de Santos,
do edifício (Ktinado ao serviço postal c tele-
gráphico, ficando encarregada da organisa-
cão do respectivo projecto a Secção Teelmic.i
da Repartição Geral dos Telegraphos. á qual
deverão scr fornecidos por ambos aquelles de-
parlamentos do serviço publico todos os ele-
mentos dc informações necessários para esse
fim.

Apanhado por uni auto-
omnifous

O portuguez João Vieira Pontes,no
passar hontem pela rua Conde de
llomlim, loi atropelado por um amo-'omnibus. recebendo Iracturas, sub-
cutânea do hiimero direito, no terç-o
interior c vários Icrimentos e contu-
soes em diversas partes do corpo.

Pontes loi medicado pela Asslsten-
cia Municipal, recolhendo-se em se-
tinida no hospital da Santa Casa de
Misericórdia.

O inteíiz ('• poituoiiez, solteiro, tem
3S annos de edade e reside á rua
Malvino Keis 11. 137.

Tomou conhecimento do facto a po-licia do 17- distrieto.

I3el>nm

flB m

Cahiu do bonde

é o preço dc um bilhete inteiro de
mu milhão de francos da Lo-

Federal de Steria oao.

f) ministro do Tnlcrio rrêcouiniehdoit ao
director da Escola Nacional de Bellas Ar-
lo», -para *Mrm«w a uma retiui-sição, du en-
carregad. ^«segocios do Brazil no Um-
guay, que" vjfrcsse á sua secretária os da-
dus biograplticos dos pintores brazileiros Ko-
-tu-rln Gomas e Einz-a Guimarães.

O coiuluctor Francisco Jesus Thomé,
quando hontem passava pela rua Ma-
chado Coelho, procedendo a cobrança
das passagens, perdeu o equilíbrio e
cahiu do estribò ao solo,

O inlcliz, que feriu a cabeça, loi me-
diendo pela Assistência Municipal, re-
colhendo-sc em seguida ao Hospital
da Mlzei-icordia.

Tomou conhecimento do lacto a po-
licia do "¦ distrieto.

O iniinistro interino da Fazenda deferiu o
requerimento cm que José OorneHo llroiii,
2" escripturario da delegacia fiscal em Goyaz,
pede permissão para continuar a contribuir
para o montepio, pagando as ¦contribuições
atra:'.nda_

11 tico temp
ateres- mas.

Ao encontro do ''Minas Geraes partiu
pela miatiliã uma divisão da esquadra do
Atlântico composta dos couraçados " Kan-
sas" e ""Carolmii" e dos destroyers "\Y'al-

Uc", " Bealé" e " Perlsitis".
Essa divisão prestará an " Minas Geracs"

continências em alto mar, combpiándo-o
ate aqui, onde tomará parte nas salvas que,
na oceasião da sua entrada, serão dada,s pór
todos os navios.

O coronel I.ayties, commandante da For-
¦taleza preparou em homenagem ao nosso
chãnceller um delicado " liinch ", devendoas
forças sob o seu cònmlãndo executar vários
éxerciciós.

!•'.' porém, possível que 0 dr._ Lauro Mui-
ler não possa acceitar a significativa lio-
menagem do coronel Layncs devido á hora
tardia da entrada do ".Minas".

Logo que o nosso "dreádnoúglit" ftin-
ilear, o dr. Laii.ro Muller e sua comitiva
ti-ansportai'-sc-ãò para o liiatc "Mayflo-

wer", onde S- ex. será apresentado aos
membros do governo americano.

Si houver tempo virá á Fortaleza; em ca-
so contrario o "Mayílower" zarpará á noi-
te para Washington seguido do "Dolphin"
e do "Sylph". conduzindo a bordo a comi-
tiva .iu chãnceller brazileiro e as pessoas
mie vieram aguardar sua chegada.

, WASHINGTON. 10 (A. A.) - O
"Vdreadiiòugltt'" "Minas Geraes", onde via-
ja o dr. Lauro Muller, foi avistado ás tres
e cincoenta da tarde nas immcdiações do
cabo Henry, escoltado pela esquadra ame-
ricana que .. foi esperar.

A's seis horas da tarde deve o dr. Lauro
Muller desembarcar em Hampton-Roads,
estando resolvido sttpp.rinur alguns tiitínéròs
dó programma das festas com que alli de-
via scr recebido afim de que o chãnceller
brazileiro possa embarcar para esta capital
poiico depois da chegada aquelle .porto. •

A RAINHA
HAS

CERVEJAS

mm
Inglaterra

LONDRES, 10 (A. H.) — A's oito e
quarenta e cinco minutos da manhã, chegou
a esta capital a embaixada especial argen-
tina chefiada pelo sr. Carlos Salas,

Itália
ROMA. 10 (A. 11.) - O "Popolo Ro-
mano" des-mente hoje que as eleições para
as vagas existentes na Câmara dos Dcptt*
¦lados sc realisem agora. Na opinião da-
qucllc jornal, essas eleições só terão logar
cm outubro próximo.

ROMA, 10 — O Papa recebeu hoje, cm
audiência, monsenhor Roméro, que foi
acompanhado de numerosos peregrinos,
vindos do seu pai/..

Sua Santidade, depois de conversar pa-
ternalmentc com todos, deu a benção aos
presentes^e a suas famílias.

Portugal
0 cortejo camoneano —Grande lu-

multo—Explosão de uma bomba—
A indignação popular contra os
anarcliistas.
LISBOA, 10 — Quando o cortejo camo-

neano desfilava pela rua do Carmo, um
numeroso grupo de indivíduos, conduzindo
uma bandeira negra, rompeu a multidão e
tomou logar no prestito.

O facto causou estranheza aos especta-
dotes, muitos dos quaes avançaram reso-
lutamente sobre o grupo e puzeram a
bandeira em pedaços, emquanto outros
travavam luta com os indivíduos que a ro-
deavam.

Nessa oceasião ouviu-se a explosão de
uma bomba, cujos fragmentos attingiram
varias pessoas que faziam parte do gru-
po, e entre eltas o autor da bomba, que
recebeu um ferimento numa perna.

A explosão causou grande pânico en-
tre os circumstantes.

A policia abriu rigoroso inquérito.
-—Causou geral indignação o facto

dos syndicnlistas se terem incorporado ao
prestito camoneano, na sua maioria com-
posto de creanças, com as malévolas in-
tenções que tão funestos resultados
deram.

Em conseqüência da explosão da bomba,
um dos circumstantes, que ainda não se
sabe si pertencia ao grupo dos syndicalis-
tas, morreu, e outros estão gravemente
feridos.

Sobe a algumas dezenas o numero de
pesoas attingidas pelos estilhaços da. bom-
ba e que se acham em estado mais ou me-
nos grave.

Mal correu a noticia do attentado, o
dr. Affonso Costa, presidente do conse-
lho- compareceu ao quartel-general, onde
também, pouco depois, chegaram os srs.
Rodrigo Rodrigues, ministro do Interior, e
Pereira Bastos, ministro da Guerra.

O indigitado autor da bomba é um ope-
rario, o mesmo que levava a bandeira.
Esta tinha os dizeres: — "Pão ou traba-
lbo."

Logo depois da explosão da rua do Car-
mo, os populares, no auge da indignação,
atacaram e incendiaram o kiosque do lar-
r;o do Rocio onde se costumam reunir os
ánárchistas, e em seguida se dirigiram á
Casa Syndienl, assaltando-a e despedaçan-
Jo todo o mobilado que encontraram.

A polieia affectuou a prisão dc diver-
sos syndicalistas, que, durante o trajecto
para o quartel-general, foram apupados e
ággredidos pela multidão.

Até agora não houve mais nenhum in-
cidente, prosegttindo as festas com a mes-
ma animação.

O movimento das ruas, especialmente
agora á noite, é enorme.

0 povo converge principalmente para o
largo do Rocio e para a Avenida da Li-
berdade, onde a illuminacão é bellissima

BUENOS AIRES. IU <A. A.) — A po
licia está empenhadissima em descobrir o
paradeiro da senhorita Irmã Avegno, que
segundo se affirma, fugiu de Montevidéu,
refugiando-se nesta capital.

Todos os jornaes ocupam paginas iu-
teiras com a narração das falcatruas com-
mettidas em Montevidéò por áquella se-
nhorita, e que sobem a mais de um milhão
de pesos, ouro, conforme já informam»:
em despachos anteriores.

A sra. Eulalia Rubio declarou-se re
sponsavel pela quantia de 650.000 pesos
por ter endossado diversas letras somnian-
do essa importância.

Acredita-se que lia varias pessoas com
promettidas na falsificação de assignam
ras, para obter dinheiro nos bancos.

Em Montevidéò corria o boato dc tiniS
próxima crise do ministério, devido ao pa-
rentesco da senhorita Irmã Avegno com
o sr. Romeu, ministro das Relações Ex-
teriores, de quem é sobrinha.

O dr. Saenz Pena, presidente ds
Republica, convocou o ministério para
tratar das medidas que é necessário ad-
optar, afim de resolver a questão do Intsi
dos frigoríficos e também do arrcttdamcn-
te das estradas de ferro.

Falleceu a distinetissima eveneran*
da sra. Rosalvina Mahon, fundadora di
Cruz Vermelha Feminina e muito estima-
da pela sua bondade e espirito caritativo.
deixando o seu nome ligado e inniimeras
obras de beneficência.

Foram convocados os credores lc
Banco Popular llespanhol.

Acredita-se que os depositantes nad;
perderão.Muitos membros do corpo diploma*
tico aqui acreditado e pessoas da alta so-
ciedaed portenha assistiram ao almoço de

'despedida que o dr. Quirno Costa offe-
receu ao dr. Miguel Cnichag.t, ministro do
Chile, que acaba dc scr transferido para
? legação dc Berlim.

Foram trocados brindes muito amistosos
entre os drs. Quirno Costa e Cruchago.

Pelas averiguações que a policia
fez até agora, tudo leva a acreditar que
•} senhorita Irmã Avegno, servindo-se tal-
vez de um nome falso, embarcou para a
Europa.

As falcatruas de uma senhorita da
alta sociedade —Onde esta' a ac
cusada ?

BUENOS AIRES, io (A. A.l — Pçpois de
pertinazes pesquizas feitas pela policia desta
capital e pelos agentes policiacs* vindos dt
Montevidéò. cllègOU-SC á conclusão de que o
senhorita Irmã, ftigida daquella capital pa-
ra Buenos Aires, não sc achayji mais nesU
cidade.

A policia chegou mesmo a aftirmar que .,-
ria inútil qualquer diligencia que aqui se fi-
zesse no propósito dc eticontral-a.

Muito ao contrario do que se disse pela ma-
nhã, 03 jornaes vespertinos publicam que *
referida senhorita está ainda nesia capital
lendo assistido uo domingo ultimo, cm com-
panhia de outras senhoras, as corridas, d,
1'alermo, onde' se interessou pelas partida:
alli realisadas.

A policia, não obstante as informações dí
imprensa, continua na pista da criminosa,
tendo enviado para diversos pontos do paiz,
tclegratmiuis reconimendandõ a sua prisão.

Conforme as ultimas noticias vindas .1;
Montevidéò. os desfalques produzidos naqucl-
Ia praça pela senhorita Avegno, sobem a mais
de 4.000 contos de réis.

Sabe-se mais que a senhorita Avegno co.'
tuniava a comprar valiosissiinas jóias a'cre(li-
to e empenhava-as cm seguida, obtendo po:
esse modo, dinheiro para novas traiisacções

O dr. Romeu Aycgíiò, ministro em Monte-
vidéo, entregou a sua fortuna para satisfaça.:
dos compromissos assumidos pela sua sobri
nlia, e em que estava empenhado o seu no
iu e.
— ——-Realisou-se com extraordinária con
correncia, o enterauiento do estancieiro Dtlg-
gan.

Estiveram presentes muitas pessoas de dis»
tineção pertencentes ao conintercio desta pra-
ça, á industria e a outras classes,

O cloro representou-se lambem nas pessoal
de muitos dos seus membros, mandando o ar-
ccl.ispo o seu secretario oífieiar nas exéquias.
Celebradas cm suffragio da alma do extitl-
cto,

Rio Grande do Norta
NATAL, 10 — Foi assassinado o apretl»

diz de marinheiro José Manoel Costa
pela ordenança do commandante do bitt.i-
llião de policia.

O assassinado, segundo informações i(
commandante da Escola, tinha procedi
mento exemplar.

O facto causou geral indignação.
—— Foi preso o moço Epiphanio Noi'1'5'

nha, redactor do "Cinema", pelo moti
de ter verberado o acto da policia sangus
naria. — "Diário de Natal".

Rio Grande do Su!
SANTA MARIA, 9 (Do corresponde»

te) — Toda a imprensa independem-
deste Estado profliga as violências praf.
eadas contra o jornalista Lisimaco Don.i
redactor d'"A Nação", pelo dr. Antonh
Monteiro, intendente de Uruguayana.

Consta que os mais qualificados niem
bros governistas de Uruguayana pedirmi
ao dr. Borges de Medeiros destituir o d-
Antônio Monteiro da direcção politiea dJ
quelle município.

Causou espanto aqui a resqluçjn
do dr. Borges de Medeiros em demittir (
delegado de policia de Porto Alegre, Or
lando Moita, por suspeitar de ter estí
fornecido informações sobre o serviço po
licial a um repórter da imprensa daqiteüí
cidade.

——Reina aqui enthusiasmo, nas filei
ras do federalismo, por motivo das a-
uniões que se devem realisar, amanha, i
D. Pedrito, e, no dia 15, em Pcotas.

João Gaiger seguiu hoje daqui, par.
representar o partido federa!is(:i local, iu
reunião de D. Pedrito.

Um funccioiiario do p-.sto fiscí
representou contra as medidas "-bitrari.'-
postas em pratica pelo encarregai o da re
pressão ao contrabando, nesta caiital
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-lomenagens da Ma-í A entrega dos prêmios
rinha e do Exercito j Greenhalge Barroso

A nossa marinha de guerra commemora
hoie condignamcnte o seu mais glorioso
feito que foi a batalha naval dc Riachue-
í0 ferida no dia II de junho de 1865.

As glorias daquella peleja couberam ao

privo 
'almirante 

Francisco Manoel Bar-
-riso Ibaráo do Amazonas). Menos bravos
ivio foram os seus collegas de jornada que
tombaram victimas do dever, bem como os

juc falleccram depois que regressaram a
trazendo os louros do triumpbo, e

que ainda sobrevivem e que são
seguintes: almirantes reformados Luiz

,-on Hoonholtz (barão d
Frederico de
loiilia. José

Pátria
aquelle

. ;; : a.uiir.ime' ie
Teffé), Carlos

Noronha, Júlio César de No-
Candjda Guillobél, Francisco

lsto dc Paiva' Bueno Brandão. Euze-
pio" de Paiva Legey e dr. José Pereira
Guimarães; capitão dc mar c guerra en-
Banheiro machinista Gabriel Ferreira da

Cruz; capitão de corvetra José Ignacio da
Silva Coutinho e alguns outros, cujos no-
•nes náo podemos precisar de momento.

O estado-maior da Armada organisou o
seguinte programma para os festejos que
hoje se reallsarão:

A's ti horas da manha, varias bandas de
musica da Marinha e do Exercito tocarão
em frente ás residências do presidente da
Republica e dos ministros da Marinha c
«Ja Guerra.

A essa hora os navios da esquadra sur-
.os no porto darão as salvas da pragnia-
lica. Os mesmos amanhecerão embandei-
«ados cm arco.

,.\'s 8 1:2 horas da manhã, o presiden-
te da Republica embarcará ¦ no cáes dc

amengo", com destino á Escola Naval,
onde fará entrega do prêmio Gfeenhalgh
xa guarda-marlnha Helvécio Rodrigues,

que mais se distinguiu, na sua turma, du-
«ante o curso.

Comparecerão ao acto as autoridade}'
superiores da Armada, director, corpo do-
•ente e otficialidade da Escola.

No Arsenal de Marinha, ainda com a

presença de s. ex.' será entregue, ás 10
horas da manhã, o prêmio de tiro. confe-
rido ao "scout" "Bahia", por oceasião dos
exercícios effectuados. A essa hora dc-
verá csiar formada, no pateo do Arsenal,
a brigada que vae desfilar em continen-
cia á estatua do bravo almirante Barroso,
t que assistirá, formada cm linha, á en-
'rega dn referido prêmio.

Essa brigada será composta do Corpo
de Marinheiros Nacionaes, Batalhão Na-
vai e Escola de Aprendizes Marinheiros
desta capital, sob o coniniando geral do
contra-almirante graduado Pedro Paulo dc
Oliveira Sanlos.

O prêmio conferido ao "scout ' Ba-
Dia'' tem a denominação de "Barroso".

E' um escudo cm grande formato, tendo
a legenda do offerecimento.

A's II 1 ;2 entrará no nosso porto a di-
visão que se encontra fora desta capital,
fundeando em frente á estatua de Bar-
• oso, onde salvará ao meio-dia cm ponto-

2" companhia — Commandante, capitão-
tenente Oscar de Aluoedo Telles; subal-
ternos' 1" tenente Edgard Hcckscer e 2"
tenente Eugênio de Lacerda Jordão.

3* companhia — Coniiuaiidante, capitão-
tenent.' Octavio Dias Carneiro; suhaltcr-
nos: 1" tenente João Caetano Fontes c 2"
tenente Annlbal Leite Ribeiro.

3" batalhão — Commandante, capitão de
corveta Eduardo Justino de Proença; aju-
danie. 1" tenente Pedro de Figueiredo.

1" companhia — Commandante, capitão-
tenente Alcncastro Graça; subalternos: 1"
tenente João de Lamare S. Paulo e 2° te-
nente Flavio Aledeiros; porta-bandeira, 2'
tenente Paulo Bandeira.

2a companhia —- Commandante, capi-
tão-tenente Mario Pinheiro Coimbra; sub-
aliemos: I" tenente Roberto da Gama e
Silva e 2" tenente Raul Esnaty.

.V companhia — Commandante, capi-
tão-tensntc Alcino dc Affonscca; subal-
terno;-: !' tenente Frederico llasselmann
e 2" tenente Oscar Barbosa Lima.

Artilharia — Commandante' capitão de
corveta Amphiloqillò Reis; major, capitão-
tenente Américo Reis; ajudante, l" tenen-
te Feliciano do Rego Barros.

Ia bateria —- Commandante, 1" tenente
Octavio Nunes Briggs; cornmandante da
1" divisão, 1" tenente Rodolpho de S.
Burmestcr; commandante da 2" divisão,
Roberto de Moraes Veiga.

2" bateria — Commandante! capitão-tc-
¦•.ente Joaquim A. Freire de Carvalho;
commandante da 3" divisão, I" tenente
Washington Perry de Almeida; comman-
áahtè da P divisão, 2" tenente Jorge Hess
de Mello.; porta-bandcir.i, 2° tenente Os-
car Eduardo Martins.

3* bateria — Commandante, capitão-te-
nente Manoel S. Bricio Guillon; comman-
Jante da 51 divisão, 1' tenente Bcnicio
Moutinho da Cunha; commandante da 6*
divisão, 2' tenente Romeu Robcrtie de
Lima.

do Cattete e nas residências do ministro
Ja Guerra e do chefe do estado-maior dn
Armada, c o 2" batalhão de artilharia cs-
calará a sua banda dc musica para tocar
alvorada na residência do ministro da Ma-
rinha.

Os corpos da O' região militar e as re-

partições militares do Exercito hastearão
o pavilhão nacional c, á noite, [Ilumina-
rão as fachadas dos seus edifícios.

A bateria dc artilharia e as fortalezas
dc S. João e Lage acompanharão as sal-
vas da Marinha, por oceasião das solemm-
dades á estatua de Barroso, e, depois des-
sã formalidade, desfilarão em continência
á mesma,

A festa sportiva militar, que o Exercito
ia offcrecer hoje á Armada, ficou trans-
ferida para o dia 15 do corrente, á 1 hora
da tarde, em vista do máo tempo.

O chefe do departamento da Guerra, em
nome do respectivo ministro, convidou to-
dos os generaes e officiaes do Exercito

para comparecerem hoje, ás 11 horas da
manhã, em 2" uniforme, á commcmoração
do anniversario da batalha naval de Ria-
chuelo. s,

A officialidadc desta guamição irá curiv

primentar as altas autoridades da Ma-
rinha pelo dia de hoje

A força da Brigada Policial
O tenente-coronel Cunha Martins, com-

mandante interino da Brigada Policial, com-
memorando a data da hoje á Armada Nacio-
nal, <K terminou que seja hasteada a bandeira
nacional ctri iodos os quartéis da corporação,
e que desfilem em continência á estatua «io
almirante Ilarrosn, 0 rcgiiiiciitò de cavallaria
com doi sesipiadrõcs, o 4° batalhão de artilha-
ria c unia companhia «le metralhadoras, sob
ii cumulando Rcrnl do tenente-coronel Jorge
Cavalcante de Albuquerque.

Essa força sc concentrará, ás «j horas da
manha, ria Avenida Central, apoiando a sua
ilircita sobre o obelisco, o, disposta em linha,
assistirá á passagem da tropa dc Marinha,
presian lo-llie então, as devidas continências.
Demandará, cm seguida, a estatua de Uarrnso,

| marchando na cauda daquell coluivina,
A mcsuiíi autoridade, cm ordem do dia

allusiva á grande baralha, levantará todos os
castigos disciplinarei dc prisão c rebaixanien-
lo, por ella impostos.

A FILHA DO DESTINO..

Prosegue o inquérito

O tNTCRRAMENTO
O dr. Pereira Guimarães, delegado do i;'

districto, continuou hontem a ouvir tístemu-
nhas sobre a terrível iragedia dc que foi
theatro ante hontem a casa n, u: da rua Ba-
rão do Amazonas, conforme noticia minuciosa
que "A Época" forneceu hontem aos seus
Ifiiorcs.

JQolorosa foi a impressão causada no cajjt<'

'Tupy" e
"Parahv-

:ssa divisão será composta das seguin-
les unidades: cruzador "Barroso' . cruza-
dores-torpedeiros 

"Tamoyo" e
coníra-tòrpedeiròs 

"Amazonas

ba". "Piauhy", "Santa Catharlna" e 'Ala-

S°AS 
divisão será capitaneada pelo cruza-

dor "Barroso", onde estará arvorado o

pavilhão do commandante geral, capitão
de mar e guerra Francisco de Mattos.

Os vasos dc guerra componentes da di-
visão desfilarão cm torno do "Barroso",

por oceasião das salvas, retirando-se em
seguida liará o poço.

A brigada Je Marinha desfilara em fren-
te á estatua, lambem ao meio-dia, reti-
rárido-se, após, para o Arsenal, de onde
as forcas componentes da mesma tomarão
jesrino a seus quaneis.

O regimento dc artilharia salvará con-
muiamcntc com os vasos de guerra.

Per essa oceasião a officialidade do
:orpo da Armada c classes annexas, ai-
as'autoridades e convidados deverão en-
;ontrar-3e junto á estatua, afim de assis-
.irem ãs continências prestadas no mar e
sm terra.

O presidente da Republica também as-
sistirá á ceermonia, junto á estatua do
bravo almirante Barroso.

Os navios salvarão ás horas da pra-
ímatica e. á noite, estarão profusamente
illuminados.

A's l) horas da noite realisar-se-á, no
Club Naval, uma sessão magna, com a
presença da nova directoria, que será em-
fossada por essa oceasião.

A brigada de Marinha desembarcará no
Arsenal ás 10 horas da manhã, sob o com-
mando do contra-almirante Pedro Paulo
de Oliveira Santos.

Ahi permanecerá formada, para assistir
n entrega do prêmio 

"Barroso" á guarni-
cão do "scout" "Bahia", vencedora do
concurso de tiro realisado no anno pas-
•-.'ido.

Após essa ceremonia. a brigada desfi-
lará com destino á praia, do Russell, em
presença do presidente da Republica.

Ao deixar o Arsenal, as forças de Ma-
rinha seguirão pela rua Conselheiro Sa-
raiva, tomando- em seguida, a Avenida
Rio-Bráhcò, onde alcançarão a Avenida
Beira-Mar até o Flamengo, desfilando em
frente á estatua.

A officialidade da brigada é a se-
guinte:

Cemmandaritè geral, contra-almirante
graduado Pedro Paulo de Oliveira Santos;
chefe do estado-maior, capitão de fragata
Artliur Deocleciano de Oliveira; ajudantes
#e ordens, capitão-tenente Plinio Rocha e
1" tenente Alfredo Soares Dutra; medico,
capitão-tenente dr. Adhemar Barbosa Ro-
si eu.

l" regimento — Commandante, capitão
dc mar e guerra Alfredo Pinto de Vascon-
ccllos; fiscal, capitão de fragata Gentil
Augusto de Paiva Meira; ajudante, capi-
•ão-tenente Adalberto Nunes.

1" batalhão — Commandante. capitão
de corveta Alfredo B. Pinto Guimarães;
ajudante, 1" tenente Armando Braga.

I" companhia — Commandante, capitão-
tenente Aaríe Reis; subalternos: 1" tenen-
te Aristóteles Bogado de Oliveira, 2" te-
nente Hernani Fernandes dc Souza; por-
ta-bandeira, 2" tenente Joaquim Terra da
Costa.

2" companhia —- Commandante, capi-
tão-tenente Mario Pereira Pinto Galvão;
subalternos: Io tenente Alfredo Sinay e
2" tenente Pedro Augusto Bittencourt.

3" companhia — Commandante, capi-
tão-tenente Francisco S. de Andrade Ju-
nior; subalternos: 1" tenente Gastão Hen-
rique Madey e 2" tenente Américo Hen-
ninger Filho.

2" batalhão — Commandante, capitão
de corveta Priamo Muniz Telles; ajudante,
1" tenente Aiímoíucs de Castro.

1" companhia — Commandanle, capitão-
tenente Arthur Duarte; subalternos: Io
tenente Anniba! de Mendonça e 2° te-
nente Agnello Mesquita; porta-bandeira,
2' tenente Oscar Ribeiro de Carvalho.

'1° biteria -— Commandante, I" tenente
João Francisco Velho Sobrinho; comman-
Jante da 7' divisão, 1" tenente Otto de
Faria; commandante da 8" divisão, 2" te-
nenie Christiano de Figueiredo.

2" regimento — Commandante, capitão
de mar c guerra José Libanio L. L. dc
Souza; fiscal, capitão de fragata Augus-
to Th.eotonio Pereira; ajudante, capitão-te-
nente .Melciades P. Ferreira Alves.

4" batalhão — Commandante, capitão de
corveta Prudencio N. Suzano Brandão;
ajudante, 1" tenente Gontran Luiz Tei-
xeira.

1" companhia — Commandante, capi-
tão-tenente Ricardo Greenhalgh Barreto;
subalternos: I" tenente Annibal Dantas
Leite dc Oliva e 2" tenente Octavio Figuei-
redo de Medeiros; porta-bandeira, 2" te-
nente Carlos F. de Noronha Filho.

2* companhia --- Commandante, capi-
táo-tenente Heitor dc A. Marques; subal-
ternos: I" tenente Mario Segadas Vianna
e 2" tenente Hugo Horosco.

3" companhia — Commandante, capi-
tão-tenente Antonio da Motta Ferraz;
subalternos: I" tenente Annibal Enrico dc
Salles e 2" tenenTe Enrico Pargas V. de
Castro.

5" batalhão — Commandante, capitão
de corveta Mauricio Martins; ajudante, 1°
tenente José Velloso Pederneiras.

P companhia — Commandante, capitão-
tenente Vicente Augusto Rodrigues; sub-
alterno, 1" tenente Octavio Penido Bur-
nier.

2" companhia — Commandante, Mar-
colino Alves de Souza; subalternos: Io te-
nente Josino A. Gomes Pimentel e 2" te-
nente Fernando Victor do Amaral Sa-
vaget.

3* companhia — Commandante, capi-
tão-tenente Armando Octavio Roxo; subal-
ternos: 1" tenente Manoel Cunha Lima Fi-
lho e 2" tenente Antonio Guimarães.

6" batalhão — Commandante, capitão
de corveta Domingos Marques de Azcve-
do; ajudante, Io tenente José Joaquim
Mattos de Azevedo.

1" companhia — Commandante, capi-
tão-tenente Eleutherio de Gouvêa; subal-
ternos: 1" tenente João Chaves de Figuei-
redo e 2" tenente Álvaro Augusto Gon-
çalves; porta-bandeira,- 2" tenente Mario
Perry.

2" companhia — Commandante, capi-
tão-tenente Odenato Moura; subalternos:
1° tenente Frederico Monteiro de Barros e
2" tenente Antonio de Santa Cruz Abreu.

3a companhia — Commandante, capi-
tão-tenente Alberto Miranda Rodrigues;
subalternos: 1° tenente Paulo da Costa
Couto e 2" tenente Olivar Cunha.
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Ao alto, a infeliz suicida d. Carolina Mes-
quita, em hai.ro, seu marido Prederico Mesquita

rito publico por esse drama tristíssimo que
foi o fim da Filha do Destino.

D. Carlota era estiniadissima nas rodas dc
suas relações, e as pessoas até hontem ouvi-
das pela policia, eram unanimes em affirmar
ser cila uma senhora honestíssima c dc pro-
ceder irreprehensivel.

O sr. Frederico Abreu de Mesquita era cx-
traordinariamente ciumento.

Ila quem diga que elle escreveu aqutllas
cartas que lão funestas conseqüências tiveram,
com o intuito de sensibilisar o coração de sua
esposa, com quem estava brigado, conforme
dissemos, e conseguir assim as pazes,

* * *
Pela manhã de liontem, foi o cadáver exa-

minado na residência da familia.
Foi encaregado dessa diligencia o dr. Pi-

rajã Martins, medico-legista da policia, inte-
rino.

A' tarde cffcctuoii-sc o enterrameiito.
Foi grande a concorrência.

Permito a coininissão
do Podercs do

Senado, o sr. Barbosa
Lima proseguiu

ita sua contestação ao
diploma do

barão ílo Teífé
O sr. Barbosa Lima continuou hontem

a produzir, perante a commissão de Po-
deres, do Senado, a sua -contestação ao
diploma expedido pela junta apuradora dc
Mandos ao almirante barão de Teffé, can-
didato nas ultimas eleições realisadas no
Amazonas para o preenchimento da vaga
aberta pela renuncia do senador Jonathas
Pedrosa.

Iniciados os trabalhos da commissão. o
presidente, sr. Tavares de Lyra, comiiiu-
nicou ao contestante já ter officiado á
mesa da Câmara dou Deputados requisi-
tando os livros de lnscripçáo de eleitores
tando os livros de escripção de eleitores
do Estado do Amazonas, dando-lhe, cm
seguida, a palavra. 

'

O sr. Barbosa Ljma começou então o
seu discurso, lembrando uma disposição
da lei eleitoral vigente, e que lhe passara
na véspera.

Não se acha incurso no art. I", para-
grapho 2", letra d, dessa lei, pois não pos-
sue titulo algum nobiliarchieo estrangei-
ro, nem acceitou qualquer condecoração
depois de proclamada a Republica, caso
em que teria perdido os direitos dc cida-
dão brazileiro.

Possue, sim, a medalha dc mérito, por
trinta annos de bons serviços militares,
mas a contra-gosto, pois, como é sabido,
se oppôz á creação dessa recompensa. Não
se lhe afigurava, não lhe parecia demo-
erntico conceder-se tal medalha ao militar
que tiver prestado e% annos de serviços
na paz, sem se conferir recompensa iden-
tica ao civil, funçcionario publico.

Examina o dispositivo citado, e trata do
uso notório dc condecorações como um ou-
tro motivo dc incompatibilidade para a ac-
ceitação de uma cadeira no Congresso.

Tendo-se rcferidoHigeiramente a esse
ponto, entra no exipe do processo elei-
toral, mostrando que em cinco municípios
do Amazonas, inclusive o de Teffé— o so-
lar de casa que se. iniciou com o barão
von Honhooltz -- não houve eleição, ten-
do havido, mas falsas, em Fonte Bóa, Fio-
riano Peixoto, Benjamin Constam, Humay-
tá, Icodajás, Silves e; outros que citou.

Nessas eleições simuladas, o seu con-
tendor, que havia obtido 15, 18 e !' vo-
tos nas secções da capital do Estado, ai-
cançou extraordinário numero de suffra-
gios. _ .

Em Fonte Bôa, taes suffraglos attingi-
ram a 320 em duas secções, o bastante
para derrotar o orador, que, pela acta fi-
nal da junta apuradora de Mandos, obte-
ve apenas tresentos e poucos contra tres
mil dados ao sr. de Teffé.

Em S. Felippc, o barão obteve 708 vo-
tos, sendo Barbosa Lima definitivamente
"enfoncé"...

Assim cm Floriano Peixoto; assim em
Alacapuru'; assim em toda a parte, onde,
om certo geito, com certo condão aristo-
c-atico, o sr. de Teffé arranjou para si
2.383 votos, que, juntos aos constantes de
duplicatas de oulros municípios, dão um
lotai de 4.284 su'1'fragios.

Mostra que na maioria dos municípios
não houve, na realidade, eleição alguma,
e lê um officio de uma das mesas eleito-
raes de Benjamin Constant (Remate dos
Males) á secretaria do Senado, commu-
nicando que não se reaüsou o pleito, de-
vido a "não terem comparecido a votar
os eleitores, que, sendo seringueiros, es-
tão no labor de'seus affazeres e não ligam
importância a tal coisa".

Entra no exame detalhado do que aca-
ba de expor, começando pela capital do
hstado, que é onde o elemento official en-
contra meios para se poder affirmar mais
seguramente, subornando eleitores, de-
mittindo funecionarios e lançando mão de
outros recursos para fazer vingar as can-
didaturas do governo.

Diz que em Mandos a escolha do sr.
de Teffé foi recebida com indiscutível an-
tipathia pela população e pela imprensa

art. 00 da lei n, 1,208, de 15 de novem-
bro de 1004.

E foi assim que a junta conseguiu re-
Juzir a votação do contestante. quando era
notório o triunipho alcançado pelo Par-
tido Republicano Federal no Amazonas,
graças ao prestigio do coronel Antonio
Guerreiro Antony, a cujo valimento po-
litico houve por bem recorrer o sr. Jo-
nathas Pedrosa para poder ser eleito go-
vernador, cargo em que não tem hesitado
em acceitar as mais injustificáveis cn-
commendas e empreitadas do aulicismo
reinante, fazendo-se padroeiro das preten-
ções de uma sub-dynastia palaciana, rece-
bidas naquelle Estado com inequívocas
manifestações de invencível antipathia.

Terminando a leitura dessa parte da sua
contestação, o sr. Barbosa Lima offcrece
á commissão exemplares dos jornaes de
Manáos, contendo noticias referentes no
pleito.

-Passa a tratar da eleição em S. Felip-
pe, onde a votação obtida pelo barão de
Teffé anda em mais do dobro da que Bar-
bosa Lima obtivera na capital.

Salienta que S. Felippe é uma villa que
demora no Alto Juruá, nas proximidades
dos departamentos incorporados ao Bra-
zil pelo Tratado de Petropolis, e em cujas
visinhanças moram, em barracões distan-
ciados, os seringueiros que fizeram o sa-
crificio de alugar montadas e embarcações
para af fluírem ás secções eleitoraes e
darem 084 votos ao barão de Tcffé.

Passa a ler a sua contestação na parte
relativa a essas eleições.

Naquellas paragens, tão Intensamente
aristocráticas, não houve um triste voto de
seringueiro para o outro candidato, evi-
dentemente impopular em tal ambiente,
saturado de civismo eleitoral.

Felizmente, existe no mappa da Repu-
blica S. Felippe — o vigilante S. Felippe,
cujo eleitorado não se deixa contaminar
pelo "virus" anti-deniocratico da absten-
ção nos dias patrióticos de comícios con-
vocados para a augusta designação de
seus embaixadores.

Mostra que, infelizmente, um exame
mais detido das actas de S. Felippe faz
surgir o conhecimento de uma colossal
mystificação. estando absolutamente in- |
nocente o eleitorado do rio Juruá, séria-
mente preoecupado mais com o preço da
borracha do que com a curul em que se
deva refestclar o egrégio candidato dos"camolets du roi".

A eleição dc S. Felippe, o orador a .
compara a uma "Phryn-ia" syphilitica. d.i
qual acabava de arrancar o manto per-
ante os juizes encarregados de analysar
tão repugnante caso clinico.

Mas não é só. No Amazonas ha a elei-
ção de voto cumulativo para senador.

Ha por nqucllas paragens a opinião cor-
rente de que voto não se conta, mas se !
pesa. Arranjaram-se votos de peso espe- !
cifico, os quaes não couberam ao contes-'
tanto.

Lê a parte da contestação relativa a
Manicoré, que diz ser uma succursal de
S. Felippe e onde não foi dado um só
voto no civilista que quiz levar as suas
doutrinas dissolventes até o valle do j
Juruá.

Trata em seguida da personalidade dos
chefes do Partido Federal, os quaes gosam
de prestigio decisivo no Amazonas, como
provam as consultas que lhe foram diri-
gidas a respeito do accordo para a elei-
ção do governador.

E, no momento em que se procuram ac-
còrdos, tanto no seio do P. R. C. como
no do sub-P. R. C, aconselha os mem-
bros desses partidos a que tomem cuidado
com os accôrdos...

Lê e commenta telegrammas trocados
entre os srs. Jonathas Pedrosa e Gabriel
Salgado, de um lado, c Guerreiro Anto-
ny, Raposo Câmara e outros políticos in-
fluentes do Partido Federal, do outro.

Entra no exame das eleições de S. Paulo
de Olivcnça, onde os amigos do sr. de
Teffé, querendo reproduzir o caso fama-
so da eleição do sr. Seabra pelo Estado
de Alagoas, resolveram suffragar o seu
nome com votos a descoberto, colleccio-
nados com o mais meticuloso cuidado e
enviados ao Senado, novos em folha, como
cartas dc um baralho ainda não manu-
seado.

Entrega á commissão tnassos de taes
cédulas, que não chama de votos a des-
coberto por não estarem rubricados pelos
respectivos mesarios.

Nesse ponto, estando adeantada a hora,
o sr. Barbosa Lima interrompe as suas

UM CASAMENTO ENCRENCADO

O inquérito no 17° districto

Foi hontem instaurado na delega-

cia do 17° districto o inquérito que o

juiz Venancio Labatout pediu ao ar-

Pereira Guimarães para apurar o

caso que, sob o titulo acima, noticiil-

mos hontem.
Domingos Gonçalves Fontes, o

noivo, está indignadíssimo com o que
lhe aconteceu.

Jurou elle que ha de matar iilpidio

Gomes da Rosa, irmão de sua victi-

ma, a joven Leopoldina Gomes da

Rosa, e que denunciou o crime.
Leopoldina, que se mostrava re-

ceiosa, confessando mesmo que linha

medo de que, lallando a verdade,

Fontes a matasse, está agora satis-

leita e diz que só casará com o

amante de sua mne si tôr forçada i

isso.
Está ella depositada na casa do es-

crivão Dillcrmando, á rua dos

Ar.uijos n. 50.
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DOMINGOS GONÇA LVES FONTES

Será hoje inaugurada, na Escola Na-
vai, uma placa representando, em relevo, a
passagem do Riachuelo, collocada no le-
gendario mastro da corveta "Amazonas"
e que foi offerecida pela nova turma de
guardas-marinha.

A placa estará collocada no mastro da
"Amazonas", e as cortinas que a enco-
brem serão descerradas por uma senhora
da familia do guarda-marinha Helvécio e
pela senhorita Sylvia Mlartins, filha do ai-
mirante Adelino.

O almirante Adelino Martins, director da
Escola, offerecerá, em sua residência, um
"petit dejeuner" ao presidente da Repu-
blica e á sua comitiva.

Depois os collegas do premiado lhe
offerecerão uma rica jóia, como uma re-
cordação da turma.

Os aspirante farão alguns exercícios,
entre os quaes esgrima e tiros de arti-
lharia.

A entrega do prêmio 
"Greenhalgh" será

feita pelo presidente da Republica, no sa-
lão Marcilio Dias.

Uma "fita" primorosa do
Cinema Odeon

A empresa do Cinema Odeon, numa
sessão especial, que dedicou á imprensa
e a diversos convidados, fez representar
hontem o novo "film" intitulado "O ga-
roto de Paris".

Trata-se de um bello drama, cheio de
scenas empolgantes, cm que a menina
Suzanna Privat representa, com muita na-
turalidade e notável intuição artistica, o
papel dc protagonista.

A fita, que causou a melhor impressão
aos assistentes, é longa e movimentada,
apresentando quadros e scenas do mais
bello cffeito.

A machina animatographica funecionou,
como sempre, admiravelmente bem, pro-
duzindo uma luz firme e nitida. Em sum-
ma, o "film" "O garoto de Paris" é uma
verdadeira creação de arte, que merece
ser vista pelo publico carioca.

Após a representação, foi offerecida
uma mesa de doces aos convidados, tro-
cando-se por essa oceasião vários brin-
des.

O próprio Partido Republicano apenas a ; considerações, para continuar na reunião
tolerou, e a prova é que o jornal official | de hoje.
do partido não circulou no dia immediato
ao da eleição, para não registrar a der-
rota do candidato que o sr. Jonathas Pe-
drosa levou de Petropolis, no bolso.

Nas 14 secções da capital, em que se
realisou o pleito, obteve o contestante 401
votos, contra 227 dados ao seu antagonista.

Apesar dessa votação ser publicada por
toda a imprensa de Manáos, a junta apu-
radora recusou-se a acceitar as actas da
capital e os próprios boletins que lhe fo-
ram apresentados.

Mostra como se simularam actas de
eleição nas secções que se não reuniram,
fazendo-se duplicatas e enviando-as á se-
cretaria do Senado.

Commenta o systema de regeneração do
Amazonas, que se iniciou pela moral, e
passa a ler a parte escripta da sua con-
testação.

Essa começa por se dirigir aos "srs. de-
legados da policia de costumes eleitoraes
na Federação Brazileira".

Diz que informações fidedignas, hauri-
das nas fontes mais insuspeitas, nos pro-
prios arraiaes do situacionismo político no
Amazonas, affirmavam que o eleito havia
sido o contestante, cuja victoria, na capi

As forças do Exercito
formam

que

Para commemorar a data de hoje, for-
mará. ás 11 horas da manhã, em 3" uni-
forme, em frente ã estatua do almirante
Barroso, na Avenida Beira-Mar, uma for-
ça do Exercito, commandada pelo coro-
nel Abilio Augusto de Noronha e Silva,
assim constituída: 3" regimento de infan-
taria, uma bateria do 1" regimento de ar-
tilharia e um esquadrão do 1" regimento
de cavallaria.

A 1" brigada estratégica fornecerá dois
ajudantes de ordens para o commandanle
da força e quatro ordenanças a cavallo e
um clarim, duas bandas de musica, sendo
uma para tocar em frente á residência do
almirante barão de Teffé, situada á rua
Paysandu' n. 268, e outra, juntamente com
uma banda de clarins, para tocar alvorada
junto á estatua de Barroso.

A brigada mixta dará tres bandas de
musica, com as respectivas bandas de cor-
neteiros, para o mesmo fim, np palácio

ABSOLUTAMENTE DE GRAÇA
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Empregado infiel
Tres contos quedesapparecem

De quando em vez silo levados ao
conhecimento das nossas autoridades
policines, casos de subornos prati-
cados por individuos sem escrupolos,
verdadeiros ingratos que retribuem
os benefícios recebidos, praticando o
lenocinio.

Ainda hontem, foi levada no conhe-
cimento do dr. Antônio liülalio, 3-
delegado auxiliar, uma queixa de lur-
to contra um moço que, abusando da
conliança que lhe depositavam seus
patrOes, lhes furtou a importância de
tres contos de réis.

Os sr. Medeiros & Comp.. reprseen-
tantes da firma tesada, aceusam como
causador do desapparecimento da-
quella somma a um seu antigo em-
pregado, de nome Frederico Carlos c
Silva, que exercia as luneções de co-
brador da firma.

Frederico, conseguindo cobrar as im-
portancias de varias contas da casa,

tal e nos municípios próximos, desabusou I uma vez completada aquella importan-
o amor próprio do officialismo regional, I cia, escreveu uma carta aos seus pa-

troes revelando-lhes a sua lnlta, eau-
sentou-se em seguida.

Aquella firmai que é estabelecida á
rua Clapp ns. 40, 42 e 41, logo que teve
sciencia da talta do empregado, re-
presentada por um dos seus sócios,
dirigiu-se aquella delegacia e apre-
sentou queixa.

O dr. Antônio Eulalio abriu inque-
rito, ordenando a vários agentes a
captura do empregado infiel.

Os acontecimentos do Ceara
O tenente Gentil Falcão,

deputado federal, é alve-
jado por uma bala de rifle.

0 seu estado é grave
Com relerencia a esse altentado

contra o deputado lederal tenente
Gentil Falcão, recebemos os seguin-
tes telegrammas:

CEARA', 10.-(Do nosso correspon-
dente). O tenente Gentil Falcão, no
momento em que estava escrevendo
na sala da redacção do Radical, loi
inopinadamenle alvejado por um tiro
de ride, desfechado por vil ngçressor
que, aproveitando-se do pouco movi-
mento da rua, conseguiu evadir-se.

A bala encravou-se na orbita, sendo
extrahida na Santa Casa, para onde
foi transportado o ferido.

As autoridades deram promplas pio-
videncias para a captura immediata
do criminoso e proseguem nas inves-
tigações acerca das circumstancias do
cobarde attentado.

O chele :1c policia, comparecendo
immediatamente aquella redacçlo, a-
ccmpauhou o tenente Gentil Falcão
ao Hospital, as-sistindo a eEtracyao da
bala.

O estado do enfermo é considerado
pelos médicos muito grave.

Iniciado inquérito, foram ouvidas
varia;, pessoas, sendo inõigUado como

entado o ourives Joilo

noso, e empenham-se em investiga-
çoes das circumstancias do cobarde
attentato, O chefe de policia esteva
pessoalmente na redação do Radi-
cal, e acompanhou o lerido até a San-
ta Casa, onde assistiu a operação da
extracçno da bala. Os médicos consi-
deram' muito grave o estado do en-
lermo.

Começou logo o inquérito, sendo
ouvidas diversas pessoas. E' iiigitàdo
como autor do attentato, o indivíduo
tòfto Yinnnn, que no domingo á noite,
dia da eleição, tivera na Praça Ferrei-
ra uma nltéreaçíío com os tenentes
Gentil e Araripe.

liontem. coroa dc meio dia, o tenen-»
te Gentil Falcão, encontrando o phar-
maceulico Francisco rlollandn, thju-i
riou-o em frente da própria casa des-
te, e pouco depois em plena rua, o,
major Facuiulo atacou a bengaladas o.
pharmaceutico Hollanda, que aparou
os golpes com os braços, c correndo,
penetrou em sua cisa. sendo alvejado!
pelo tenente Gentil Falcão, com uir.a'
pistola Mauscr, iodo a bala bater na
porta. Km seguida, o tenente Falcão,
nlastóu-se apressadamente com di-,1
versos indivíduos 

' 
que o acompanha-

va,
Estes lactos loram presenciados por

negociantes, empregados do Com-
mercio e trabalhadores da visinhança,
causando estranheza a todos o estado
de grande exaltação do tenente Gen-
tll Falcão. Taes occorrcncias têm im«
pressionado tristèhichntc a população
desta capital, tanto mais quando pás»'
sara a eleição calmamente e sem inci
dente alsum.

A fallencia de Chidid &
Comp. volta ao Tribu-
nal da Relação do Es-
tado do Uio

Voltou hontem ao Tribunal da Re-
lação do Estado do Rio, a lallencia
de Chidid & Irmão, da praça de Ni-
ctheroy.

Foi concedido provimento a Ma-
ven «t Irmãos, para que tenham direi-
to a receber a divida de que são cre-
dores.

A decisão loi unanime.
Em um aggravo de Eassue «t Ir-

mãos, !oi também concedido provi-
mento, pois não licará essa firma ame-
açada dc prisão e nem tao pouco a
entrar com a Quantia de 20:0008000-

compromettido com a casa Teinante do
Cattete e reduzido a appellar para os em-
preiteiros de actas falsas.

-Enfiado e corrido com a resposta altiva
que lhe dera, nas urnas, o eleitorado de
Manáos, repellindo a candidatura petro-
politana, não se pejou de acceitar o soe-
corro dos trapaceiros, utilisando-se das
suas officinas de moeda falsa o governa-
dor, significadamente desbaratado na sua
deplorável campanha de aulicismo interes-
seiro, a que não podia faltar para com o
partido que o elegera.

Passados os primeiros dias após a pu-
blicação do resultado do pleito em Ma-
nãos, feita por toda a imprensa, começa-
rain a correr boatos de que a eleição "ver-

dadeira" era outra, e que nessa "outra"

o governo havia vencido no município da
capital.

Desafogava-se o dr. Jonathas Pedrosa.
e, restabelecido do primeiro susto que a
imprensa lhe havia causado, alliviava-se,
telegraphando ao egre'gio candidato "von

Hoonholtz" os mais effusivos parabéns
pela sua "victoria parcial".

O Blucher das trapaças chegara a tem-
po de salvar -a moralidade democrática e
o prestigio do "tuchaua". O caciquismo
triumphava, agasalhando no Senado da
Republica o "chinimbabo" da dyn-astia
que penetrou no alcaçar do Flamengo para
assegurar a neutralidade e affirmar a im-
parcialidade genuina dos presidentes da
Republica em questões de candidaturas.

Sabe que ao contestante não será per-
mittido privar o sr. de Teffé de saborear
"tacacá" com "tacupi", que lhe offerece,
a titulo de subsidio senatorial, a munifi-
cencia regia dos "morubixabas" da demo-
cracia regenerada pelos "ralliés".

Das trapaças salvadoras de que se lan-
çou mão resultou desmentir-se a impren-
sa, que havia noticiado a victoria do con-
testante. e dar-se a lume a votação: --
barão dc Teffé, 505, e Barbosa Lima, 386.

Estava salvo o prestigio dynastico: como
seu patrono Fonseca, o sr. von Hoonholtz
vencera... nas actas govemamentaes.

Estuda detidamente as actas falsifica-
das das diversas secções eleitoraes, e sa-
lienta a parcialidade da junta apuradora,
não receitando boletins autlientiços. que
lhe foram apresentados no9 termos do

DESASTRE
.0 ajudanie de motorista Onoíre de

Carvalho, hontem, a noite, na rua da
Gávea, cahio da boléa do automóvel,
lerindo-se na cabeça.

Onolre foi medicado pela Assisten-
cia Municipal e recolheu-se á sua re-
sidencia.

A policia do 21'districto tomou co-
nhecimento do facto.

Tentativa ile suicídio
A operaria Jesuina Rulina dos San-

tos, residento a rua Maquez de São
Vicente ri. '.!.";, empregada na fabrica
ds tecidos <s'. Felix, liontem, á tarde,
por motivos Íntimos, tentou suicidar-
se, ingerindo uma solução de iodo.

Jesuina íoi medicaaa pela Assisten-
cia Municipal e ficou em tratamento
na sua própria residência.

A palicia do 21; districto teve co-
nhecimento do oceorrido.

autor do intentado o ourives

%B&8&ggSS8i&£& m filílíPIÜ OE FORTUNA
quelle dia, teve uma grave altercaçao
com os tenentes Gentil Falcão c Ara
ripe Frias.

Hontem, ao meio dia, o tenente
Gentil Falcão loi á casa do pharma-
ceutico Orlando injuriai-o e pouco
depois, em plena rua Major Facuiulo,
aggrediu-o, sem que houvesse pro-
vocação por parle. 

' -•¦, •;
Orlando, que aparou a bengalada

com o braço, correu em direcção á
sua residência, sendo alvejado pelo
tenente Gentil Falcão com um tiro de
pistola Mauser, cuja bala não o attin-
giu.

Feito isto o tenente Gentil Falcão
retirou-se apressadamente seguido
pelos individuos que o acompanha-
vam nestas a-igressües.

O tenente Gentil Falcão, cujo estado
de grande exaltação loi peesenciado
por innumeras pessoas, prometteu
ainda tirar destorço a seus desailecto-;.

A cidade está tristemente impressic-
nada e lamenta taes occorrcncias, de-
pois de um dia de eleição que correu
na mais perleita e absoluta liberdade,
sem haver o mínimo incidente.

FORTALEZA, 10-(A. A.)-Hontem,-
á tarde, o tenente Gentil Falcão acha
va-se na sala da redacção do Radical
quando loi inopinadamente attingido
por uma bala de rille, que se encra-
vou na orbita. O aggressor avadiu-se.

As autoridades deram promptas
providencias para a captura do crimi-

Cada grupo de cincoen*.
ta cabeçalhos d'A EPO
CA dá direito a mu «cou*
pon» numerado, que en'
trará em sorteio no dia
31 de julho.

O primeiro prêmio é
constituido por des apo-
lices da divida publica de
50QiS000 cada uma.

Além desse, daremos
muitos outros prêmios,
todos de valor.

No Tribunal da Relação do Estado
do Rio são confirniadas duas or-
deus de shabens-corpus»

Em sua sessão de hontem, o Tribu-
nal da Relação do Estado do Rio con-
firmou as ordens de «Hiábeas-corpus»
concedidas pelos juizes de direito de
S. Antonio de Padua e Friburgo.

São pacientes Anisio Pereira de 011-
veira e Ventura Romão dos Santos.

Atropelamento
Pela rua Jardim 

"otanico em toda
disparada vinha hontem o automóvel
n. 448. guiado pelo motorista Alberto
Casquilno, quando ao chegar á esqui-
na da rua Marquez de S. Vicente atro-
pelou o operário Magno Tlicmaz que
que íicon lerido em varias partes do
corpo.

Magno foi medicado pela Assisten-
cia Municipal e recolheu-se ao lios-
pitai da Misericórdia.

Alberto foi preso e conduzido para
a delegacia do 21" districto, onde loi

i autoado e recolhido ao xadrczi

— ¦— s

Porque preferem fedos a
Casa fliuníi •

Pela belleza dos objectos e modicidade nos
preços. Electro-plate, prataria, porcellanas,
—— crystaes o objectos para presentes —-

A- LJ
Rua do Ouvidor,71
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Defronte do Café Cascata

4,iro
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O vendaval amainou; o dia surgiu
ci.tr-. festivo e límpido, leve e purificado.
O prestigio da Magnífica! cia evidente.
Deus exaaârit.

Que concilies dahi?
-- Que é preciso ter uma crença, para

nclla se refugiar o soffredor, nas linras
de desalento e dc amarguras. Crer! Co-
mo é bem crer! Crer cegamente e sem va-
cillnções! Pensas que toda aquella gente
não ficou certa do prestigio das orações c
ia protecção divina?

Acredito que sim.
—C deres crer que, despreoecupados do

futuro, fiaram-se sempre no proteetor su-
premo e a elle tudo attrlbuirani e delle tu-
do esperaram.

Por que me fi/.eram descer? Por que
perdi a crença ingênua e bôa, acalentndora
e confiante?- Não amava o homem, Lu-
cas; amava cgolsticamente a mini só e
desejava soffrer para purificar-me; era a
eublinjação do espirito, approxhnava-me

de Meus. Quando alguém soifria, não ti-
nha compaixão desse alguém, invejava-o.
Sua recompensa seria certa e maior, pois
que a dôr o sanii ficava e eu não soffrera
ainda. File devia dizer como Jobl

--- Louvado seja o senhor! Fu aguar-
dava o soflrimcnto, não fora ainda digno
delle, O corpo fora creado para isso, era
o cadinho onde sc crystalisava a alma pa-
ra resurgir impolliita cm uulro mundo de
gloria e luz pcrenne; era minha crença. A
dôr era a própria felicidade prelibada.

— Hoje?...
- Hoje, sinto o soUrimentu humano, em

Iodos os seus aspectos, pesar-me sobre o
peito, toi'turaiido-o, esmagando-o. E' que
aprendi que i aqui que é preciso ser feliz;
e ;í realisação d.t felicidade perfeita na
terra sc nppõc o hoiucm, somente clle, que
é iiiáo ainda, c precisa ser orientado e edu-
cado pnra o supremo bem. Fis um sentido
nobre para a lua existência. Fm outro lem-
po lc aconselhariam que le fizesse frade.
Hoje, eu te digo, faze-lc apóstolo,

-- U não desanimaste, ninda?
•— Não verei essa época dc solidariedade

e amor, c por isso tenho Ímpetos dc rezar
a Magnificql para ver si o milagre se rea-
lisa. Mas, não tens mais força, ó minha
oração da infância, de alisar a superfície
tumultuosa do mar irritado e incerto da
sociedade Je hoje, corrompida e corrupto-
ra, e nos dissiparás as nuvens negras das
injustiças, trazendo a luz benéfica da ver-
dade c do amor, como 11'ouiios tempos acal-
mnvas tempestades, na minha doce creu-
ça. O milagre não se fará, passou da épo-
ca, e imitando o —- Quos ego — do Deus
dos mares, acatmarás as procellas nas ai-
mas dos crentes; n'alma da Natureza e
da sociedade •— não.

Bemavcnturados os que crêem
Mas, eu creio e quero que lambem

creias. Procuro na terra a felicidade per-
feita, que só do homem depende c que se
baseará na Justiça social, na egualdade
econômica e na solidariedade, abolido o
soflrimcnto como anli-esilictico e anti-na-
tural. Por que não gosaremos a vida feliz
c sã? Não c um pedaço do paraíso, que
nos penetra a alma, alcançar paru outrem
uma hora dc alegria forte e vivificante?

os que crêem, sim! EuBemavcnturados
creio firmemente, na regeneração da liu-
inanid.ide, pela justiça e para o amor.

Aquella torrente de palavras, o ardor
daquelle crença que sc affirniava tão vi-
vaz e altiva, conseguiram distraliir um
pouco de seus pezares, o amoroso Lucas.

F elle pensava que Artliur tinha razão
na sua revolta. Náo era a m.i organlsa-
ção econômica de hoje, que tinha obstado

seu enlace, anno? antes, com Raphacla,
que encontrara casada com aquelle bruta-
mentes? Só a feição econômica do pro-
blema social o impressionava, por cm-
quanto. "Fm iltn regimen de egualdade
econômica, pensava, não dependeria seu
consórcio, sua alüança imperecivcl com lia-
phaela, da situação mais ou menos reme-
di.ida de qualquer delles, Si a sociedade
estivesse organisada sob moldes equiiati-
vos, de justiça e amor, si cada um eivesse
con forme suas necessidades, 1111 conimn-
nhão feliz e ennobrccedora, na posse com-
muni da (erra c de seus produetos, na Ira-
ternidade bemfazeja, na solidariedade nl-
veladora, que obstáculos os separariam?
Forçada pela miséria, quasi desamparada
dos seus, ella acceitar» o achego que lhe
vinha com o casamento, emquanto elle, au-
sente, e sem rumo . certo, procurava for-
tuna c haveres abundantes para lhe ga-
raniirciii o bem estar e o goso.

—- Em que pensas ainda? Põe o cora-
ção á larga. Dedicà-te á causa da huuiani-
dade e da egualdade perfeita.

Não sonho coili''essa egualdade per-
feita, com que se enfeitam as democracias
nas suas constituições.

F tens razão; essa egualdade c im-
possível. A cliffereuci.içáo sempre haverá,
cmquanto houver humanidade. Uns serão
mais aptos para trabalhos intellectiiaes, 011-
iros medlocremõnte intctligèntes. Alas, a
solidariedade porá em nível todas essas
desõgualdades. A pantafaçuda liberdade
não pódc ser tomada em absoluto como
verdade, pois c preciso considerar que os
obstáculos physicos e moraes á voliçáo a

restringem, bem como as influencias do
meio,

Toda a liberdade individual vae até cho-
carrse com outra equivalente. Querer su-
perpór lima a outra, é voltar ao regimen
combalido do despotismo.

Que loquaz, estás hoje, Artliur.
Quando cnlro num templo, meu ami-

go, e ouço os cânticos languidos, a voz
plangente e abafada do órgão e sinto o
cheiro do incenso, deixo-me acariciar por
uns vapores de inystieisino, que me refres-
cam a alma, porque me atordoam e não me
deix.uu pensar em coisas alheias ao culto.
E' uma experiência de psycholpgia, que
tento fazer.

Quero substituir em tua alma dolorida,
o soffriinento individual pelo soffrimcnto
da raça, pela dor da humanidade, pela dór
universal.

Nãn consegues tudo, mas conseguis-
te muito. Attrtbui já a desgraça que me
fere, a dor que me punge á dor universal.
Como não sentir a revolta dos bons espi-
ritos, contra toda essa miséria humana
bem enroupada, rica e cynica; que vive d.i
exploração da outra parte da humanidade.
F ninguém c feliz,porque ninguém pódc sei
o.Nem o rieo,i>reoccupndo constantemente
com ;i conservação c augmento de seus ha-
veres.neiu o proletário,que é torturado pára
conservar, manter e fazer prosperar o ca-
pilai alheio, com seu trabalho insano, com
o labor diário, com seu suor c seu sangue.

- Toma como derivativo dos teus males
a busca de remédio para os males maiores
dos oulros. Fntro na propaganda. Far-te-
ei as apresentações aos camaradas.
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ANNIVERSARIOS

felicita-Receberá hoie 'grande numero de -
çScs pela passiígcm dv sua data natalicia o
(lis

5cs pola passagem ue sim u«ia »«».»» -
tajor Alexandre 'Henriques Vieira Uai.
—Será" hoje muito felicitado, por completar

mais um anniversario natalicio, o capitão de
fragata Amytuhas José Jorge.

—O lar do cãpilSo-tõnentc Álvaro (le bonza
está hoje etil lestas, pela passagem

je seu dia natalicio.' — FàV.iríiios hoje c recebera mintas samla-
i-Ócsi o i* (enente Álvaro dc Souza Coelho."'—Passa 

hoje .1 (laia .natalicia do 1" tciun-
le liciicdiclo Alves (lo Nascimento, que será
muito felicitado pelos seus collegas de cias-
.ie.

—.Ve passar hoje a sua data anniversaria,
o 1" tenente Artliur Fontes Ferreira.

—O lar do 2" i-itciilc Carlos Itálico Máynoldi
eslá hoje em festas por motivo da passagem
de seu natalicio.

—Receberá hoje muitos parabéns, por com-
pletar mais um anuo dc existência, o -" te-
nente Jo.w Nery'da Câmara.

—Grande numero ile saudações recebera hoje
por completai' mais uma data anniversaria, o
1" tenente Scraphiin .losé Soares.

—Vae aiiiio> hoje e será muitu felicitado, o
2- tenente João Uaptista Accioly Cosia.

—lista hoje cm festas o lar do -'" tenente
Carlos Olympio Borges de Faria, que jtiais/itm
anno conla de existência. *
• —Festeja hoje u seu dia rinniversano, o
2' li.nente Pedro (Ia Silva Cavalcante, «[tle
receberá de seus companheiras de classe, mui-
tas saudações.

—Passa hoje o dia natalicio da 2" tenente
Jtuimialdo Teixeira F.iviila.

—«Fai annos na (laia dc hoje c receberá
[rande somma de par.ib.cns. o tencrite-coro-
lei dr. losé de Araujo Ararão llulcão.

—U' festiv0 11 dia de hoje para o lar do
íiájòr dr. Virgílio Toiiri-nho Bittencourt.'

—Conla hoje mais tuna auspiciosa (laia na-
lalicia .1 exma. sr. dl Amélia «le Magalhães

• Lemos, professora catbedratica, direclora da
4" escola publica do 10° districto municipal:

Por motivo dc recente luto 11:1 familia, não
serão levadas a cffeito as manifestações pro-
jcetadas á Illustre educadora.

—A exma. sra. d. Rilinliã Aniafo Magalhães,
ssposa do sr. Aurélio Pires de Magalhães,

; 'esteja hoje a data d., seu natalicio.
—Faz annos hoje, a i-xnia. sra. d. Ítala llor-

ba de Mesquita.
—-Vê passar hoje a data de seu natalicio,

a exma. sra. -I. U-.iu ivnciann Macedo Furta-
dò, irmã do dr. Lauro llellys Furtado.

—A graciosa senhorita Annita Cav.ilcan-
te pessoa, filha dilecta da exma. viuva d.
Joaquina Cavalcante Pessoa, vé passar hoje a
sua festiva data anniversaria.

—itionvpleta hoje Miais um annb/ersario a
ienhorila Aracy, filha tio capitão dc corveta
Appoliiiari-o de Carvalho.

—Fm sua residência, «:n Petropolis, veri-
ticará o major Octavio Thedini Costa, func-
eii nariu municipal, o gráo dc estima e consi-
deracão em que .0 têm os seus iniitinieros
amigos e pessoas de suas relações, pelos cum-

-- primciUos c abraços íjuc receberá hoje, dia
do seu anniversario natalicio,

—b\'iz' annos hoje () sr. .Rozciítid da lio-
cha Collares, membro da Sociedade União dos
Foguistas.

—'Fai annos hoje, a senhorita Kulina «le
Oliveira Vintiiia, professora em Niellieroy, ir-
mã do dr. Francisco de Olivela Vianna.

—Passa hoje mais uni anniversario natali-
cio d-.i sr. Alberto Moita, confcrciitc da Mesa
de Rondas do listado <lo Rio.

—Coma hoje mais uni anniversario natali-
cio, o sr. Maneei Vieira da Custa, da praça

„ de Nicthcroy.
—Faz annos hoje, a menina C.ioconila, fi-

fha do sr. Francisco Joaquim (lumes, chefe
de secção da repartição Central do Kslaclo
«Jo Rio.

— 1'asia hoje mais uni anniversario natalicio
do sr. Antônio Porciu.nc.ula da Silva, do foro
de Nicthcroy.

¦—Conta boje mais um anniversario natali-
cio, o sr. João Eniygdio Gomes Ribeiro, pho-lograplioi

—.Faz annos hoje a menina Odette, filha
du sr. Wíil-dciiiirò Mánhães Barreto, da pra-
ça de Xictheroy.

--'Passa boje mais uni anniversario natali-
cio da exma. sra. d. Juliela Guanabariiia Mat-
tos,i_ Mala1, professora publica em Petropolis
110 Ksído do Rio, esposa do sr. Ernesto Matto-
s„ Maia, funçcionario dos correios.

—Faz annos hoje o estudioso menino Athe-
iayldo, filho d0 sr. Joaquim Teixeira Ribeiro,
negociante da nossa praça,

—Faz annos hoje o major Tlicdim Cosia,1" cscriplurario-lançador da Prefeitura Muni-
cipal.

Sua residência cm Petropolis, onde se achaflçlualniçiite veraneando, será certamente pe-qitcna para recolher o incontável numero deamigos, que por esse motivo far-lhe-ãu signi-iieativa manifestação, tendo sido fretado umtrem especial destinado á conducção dos ma-nifcstatUeS á pittoresca cidade serrana.—Far annos hoje a senhorita Maria Re-nata Musso.
—Completa hoje mais um anniversario na-

talicio o'estimado vigário da parochia dc São
Francisco Xavier do Engenho Velho, o rcvnio.
conego Antônio üoucher Pinto, que receberá
inequívocas demonstrações do alto apreço em
que é lido na sociedade do Engenho Velho,
que muito o estima.

Pela manhã, mandarão celebrar diversas mis-
»as em acção dc graças c cm seguida irão ao
Coiisislorio Parocliial Icvar-lhc os seus cum-
primenlos as associações pias da parochia e
grande numero de amigos e admiradores.

—Faz annos hoje o major Francisco Ro-
origiies de Souza, capitalista conceituado. Ossalões de seu palacctc á rua Desembargador
Isidro 11. o, eslarão aberto para receber as
pessoas de sua amisade.

—Passa boje o anniversario natalicio do
Jovcn e inlelligéntc Anauias de A.s-sis Captis-
Ia. .nosso companheiro na revisão, onde é
bastante estimado.

Muitos serão os cumprimenlos e apertos de
ílião que receberá, por esse motivo, de seus
inniiineros amigos.
CASAMENTOS

¦Com a exma. sra. d. Elvira Napolcão, con-«orcia-se amanhã, o sr. Antoni» I.eal Pazoempregado da Wght and Power.,
•, TC?m a íienll0rita Margarida Machado, di-tecta filha d0 negociante sr. Manoel Gouvca

Machado, contratou casamento o sr. Henrique
Silva Netto, empregado do commcrcio desta
praça.
CONCERTOS

TRIO CARROSO-MII.AMO-GOMFS
Esteve verdadeiramente soberbo o concer-

to ante-houtem effectuado no salão nobre do
Jortutl do Commcrcio, pelo trio Üarroso-MÍ-
lano-Goiiics.

Estes tres distiuelos ".virtuosos", aos quaes
-.e juntou num admirável " eiiseinlilc" de ar-
te, a insigne cantora Nicia Silva, executaram
as varias partes du programma de modo a
provocar da elevada assistência os mais effu-
sivos e sinceros applausos,

Demais, outra coisa não se podia esperar
de artistas de tão fina tempera.

—Realisa-se hoje ás 4 horas da tarde, no
salão nobre «Io edificio do Joranl do Com-
mercio, o primeiro concerto de musica de
Caniera, da série organisada .pelo violinista
Francisco Chiaffitelli, devendo sc rexecutado
o seguinte programma:

— "Quartctto 11. 1 ", de Mozart.
II — " Adelaide " — Romanza de Bcellio-

veu — D. Isabel de Verney Campello.
III — ''Trio em Si menor" (ap. iKI para

dois violinos e violoncello — J. .11. Viotti.
IV — Qiiintètio (piano e cordas) — Seliu-

bert. (" Quintctto da Truta").
—-Realisa-sc amanhã, ás p horas da noite,

no salão nobre do edificio do Jornal do Com-
mercio, o concerto dedicado á imprensa ca-
rioca .pelo professo rAgenor Dcni, flautista
brazileiro, premiado com medalha de ouro
pelo Instituto Nacional de Musica.

—-Terá logar hoje.-'ás 4:horas da tnrde, no
T-hcatro Municipal, o 5" concerto symphoiiicu

i sob a reguicia do maestro Francisco Braga.

CONFERÊNCIA

liponiná Gaito, ;i annos, solteira, rua X.
S. de Copacabana, 111.10;

José, filho de Carlos Niiries da Motta, 3<'.'¦¦ 1-, Ilieeo do Leandro, 10 ;
Armando, filho de João Ccciliano, -'i mezes,

rua Marqueza de Ssnlos, 10.
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(I professor Oscar (le Souza, fará boje, ás
2 horas da tarde na Polycliniea Geral, á Ave-
ilida Kio liranco, a 2" conferência sobre lhe-
rapeiltica-cUnica da série ha dias iniciada.

O assumpto de hoje, será: " Das fontes de
indicações thèrapeutieas ".

HOSPEDES

iIIospcdarani-se-'iia ''Pensão Nogeiieira*", os
srs. Anedonio X.abali, /ino Zahati, Arisleo úv
Carvalho, João Mi.nezes, dr. Francisco Pra-
do e familia. Adelino D. Passos, Theomillu
Marques, José Raynuiudo, Francisco Ferreira
Fortuna; Adão Pereira de Araujo, Jaynic I.uiz
Mendes, Ernesto de Albugaria, Pereira, Joa-
quiili II. Maranlia, Sebastião de Paula ('ór-
les. Antônio Caravana, João Citti, João Ber-
ro l.as-Cases, Thoniaz Vtllas Fontes e senho-
ra, Alvim Vianna da Silva, Anauias de Assis
Baptista e Antônio P. Júnior.-r-No Hotel Familiar Globo, hospedaram-se
hontem, os srs. dr. Raymundo Marchi c fa-
milia, Affonso Ciccomi e senhora, Vicente «le
Mello, l.üierali-ii.i <lc Oliveira, buiz Megalc,
Capilão José Villcla de Andrade, J. Cumulo
Monteiro. Jaynic Ribeiro, dr. J. I). Siqueira
Lago, I.up. reio de Castro, João Maia de Car-
valho, Dario toureiro, F. Mattos, dr. Joa-
quim Alves, Carlos Haptisla de Castro, Ma-
noel de Castro, Pedra Paula -Galloti, dr. Ci-
cçro iFcrcira, dr. K. «le Souza, Narciso Cor-
rèa Comes e senhora, Durva! barriana, dr.
Mario de Vasconcellos, iUcncdiclo Gonçalves,
José Fonseca, dr. Francisco de Paula Mot-
ta, dr. Pio Villcla Pedras c familia. I. Ra-
mos, Gastão Dalia, Cliristia-110 Clirlspim Meu-
des, coronel Cot>ncli0 Roseniburg, Oscar Tei-
xeira, João Uaptista da Costa e Alfredo Kay-
mundo.

•Hospedaram-se uo Fluminense Hotel:
Raposo, Manoel Paciello, José Francisco, Jo-
sé Herculano, I.indolpbo Magalhães, Manoel
Raposo, Manoel Pacielo, José Francisco, Jo-
sé Nascimento, d. Amélia Rezende Alves,
senhorita Ceün.i Rezende, Ampliiloquio Silva,
coronel João Marcondes, Fernando de Frei-
tas Pacheco, Francisco Abreu c O. C. Piems.
FALLECIMENTOS

—Falleecu hontem. a exma. sra. d. Sopliia
Augusta Palhares, filha do finado poeta per-rianibucauo, Victorino Palhares.

O seu euterraineiito será feilo hoje ás 9 \\z
da manhã, sahindo o feretro de sua residen-
cia, á rua Victor Meirelles 11, 16, para o cerni-
terio de S. Francisco Xavier.

ENTERRAMENTOS

Despachos na Viação
Foram liontem despachados pelo ministro da

Viação os seguintes requerimentos :
I). Amélia Gouvêa de Souza, esposa de Nor-

herto Rotlolplio (le Souza, agente aposentado
da Estrada de Ferro Ceiilral do Brazil —
Con.pareça nesta secção.

D. Adelaide l.uiza de Souza I.opes, pedindo
os favores do montepio na qualidade de mãe
de Pedro José l.opes, calculista da secção (le
estalistica da Estrada de Ferro Central do
Brazil, fallecido em janeiro de 1911 — Defe-
rido.

D, MarÍ;i Josl- Fraga o Silva, pedindo para-.i e filhos os favores "dó montepio, como viu-
va de Alfredo Marcos da Silva, praticante de
1" classe d.i administração dos Correios de
Santa Ca th a H lia •— Apresente nova certidão
de óbito da qual conste o dia do fallecimento
do contribuinte c prove, por certidão, que Ju-
dith e Edith nada percebem dos cofres pu-
blicos.

D. Maria da Gloria Leite, mãe do contri-
buinte Armando Leite Raposo, praticante de
2* classe da Directoria Geral dos Correios,
fallecido em íoi-\ pede os favores do monte-
pio — Habilite-sena fôrma do decreto 3(107,
de 10 de fevereiro de liióo; apresente certi-
dão de pagamentos de jóia c contribuições, 011-
de sejam mencionadas a (laia de nomeação do
contribuinte c a importância total de sua divi-
da verificada em ,ti de julho dcioit; prove,
por meio de inspecção de saude na Directoria
de Saude Publica que seu marido é invalido e,
finalmente, junte certidão do óbito do conlrl-
buinte. passada pêlo Registro Civil, sendo có-
pia itjtegfal do respectivo a sen tu mento.

1». America Sodré Monteiro, pedindo os fa-
vores do montepio como viuva do contribuinte
Voltaire dos Santos Monteiro, e" official da
Directoria Geral dos Correios -— Habilite-se
na fôrma do decreto 3(107, de 10 de fevereiro
d.: 1806, provando que também lhe porlendo

nome de Américo Dulce dos Sanlos Montai-
ro, mencionado na certidão de óbito do coii-
tribuinte e. apresente as certidões de casa-
mento de. Alzira e de óbito da primeira mulher
do contribuinte.

Maria Theresa dè'Almeida Mello, pede para
si e filhos os favores do montepio na qualida-
de dc viuva de ll.ldoino de Mello Castanho
Sobrinho, cx-agente do Correio de Jahú, lis-
tado de S. Paulo — Indeferido.

Manoel Affonso da Silva e outras, pedem
restituições de documentos juntos ao seu pro-
ceíso de montepio, afim de darcutuprínicnto
ao despacho datado dc 15 do mez findo —De-
ferido.

Levado pelo espiritismo,
uni operário emMcthe-
roy tenta morrer

Pelos clrs, domes Angelim e Enrico
ilastos.loi liontem feita a extraeçíto de
uma bala de revólver da rcciito (ron-
tal direita de José da Silva Pinto, que
niite-honlcm, pouco depois das 1! Ij2
horas da noite,lentara suicidar-se em
sua residência, á rua Dr. March n. 19,
naquella cidade.

O seu estado é lisongeiro, conforme
declaram aquelles facultativos^

José Pinto, que ú solteiro e conta 22
annos de edade. trabalha como tece-
lã na Companhia Manulactora Fíti-
minense.

Pela policia do 5' districto (oi apj
prelicndida uma carta, na qual o des-
vairado moço que é o animo de sua
mil c cirmãs, laila em espiritismo.

MVflÇ bom gosto, variedadei_uvao c sobretudo modicidailc
LeqUeS nos preços.
Bolsas ^" ^,omes tSi V-
M; 

Trav. S, Francisco 38
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ATROPELADOS

Foram sepultados liontem:
Cemitério S. Francisco Xavier:
Chaince, filho de Adolpho llarffman, 7 me-

zes, rua Senhor dos Passos n. (',5;
Franeisca Barbosa de Freitas, Ci annos,

viuva, rua -Fonseca Lima, 30;
Aiuiuticiaçfto, 3 tiiezes, rua lladdok Lobo

169;
Manoel Henrique Nunes, Co annos, casado,

rua General Canabarro, fio;
Odilon, filho de Eduardo Antônio Costa,

-¦[ dias, rua José Marcellino, 7;
Rachel Manilelstani, 65 annos, viuva, rua

Dr. Mareie!, ,\2)
Maria da Gloria, 22 annos, ma Porlo de

Inhaúma, 162;
Anaide, filha de Bellai-mino Xavier Costa,

5 mezes, Ilottlevard 28 de .Setembro, 287;
Anadyr, filha dc Pedro Antônio Vianna, 4mezes, rua Visconde de Sapucah, 310;Carolina Wnrlzt dc Mesquita, 21 annos, ca-

sada, rua liarão Amazonas, 122;
Samuel Joaquim dc Almeida, 30 annos, ca-sacio, Necrotério Municipal;
Antônio Lessa, 32 annos, Santa Casa;•Isaura, filha dc Manoel da Silva, 2 mezes,rua do Matoso, 64.
Cemitério S. João Baptista:
Francisco José Affonso, 53 annos, casadomorro dos Cabritos, 34;
Pedro Pereira1 do Silva, 30 annos, solteiro,hospital S. João Baptista, Clemência Mariada Conceição, ,85 annos, casada, -rua Otiana-bara, io;
Bálbiua, filha de Fidelis José da Conceição14 mezes, rua Capilão Seruin 20;Antônio'Lopes da Silva Moraes, 83 anaoi,casado, rua- S. Clemente; 48 -Severimi Gpnçalyes Via-mia, 30 auaos ca-sada, rua Jardim Botânico, 455- 

~ "

Um bombeiro e uma
praça de policia

»
Os bondes e os automóveis

üs bondes e os automóveis conli-
miam a ceifar vidas, máo grado os
eslorços empregados pelo sr. de Paula
Pessoa, l* delegado auxiliar, no semi-
do de evitar que os senhores motor-
neiros e motoristas augmeiUem a ve-
locidade em seus vehiculos, o que. por
conseqüência, oceasiona desastres e
atropelos.

Ainda durante a noite d d hontem,
só na zona do IP districto deram-se
dois desastres, um de bonde c outro
de automóvel.

Do primeiro sahiu victima uma pra-
ça do Corpo de Bombeiros; do segun-
do uma praça da Brigada Policial.

Ambas solfreiam gravíssimos íeri-
mentos e contusões, e foram iriter-
nadas nos hospitaes das corporações
a que pertencem.

O primeiro oceoneu na praça da
Republica esquina da rua do Areai.

Por essa esquina passava a praçado Corpo de Bombeiro, Accacio de
Oliveira quando (oi colhido pelas ro-
das do carro rebocado pelo clectrico
de n. 555, conduzido pelo motorneiro
Luiz Martins Gil, que lhe produziram
Iractura communiciitiva e exposta da
perna direita e no terço inferior.

O segundo desastre oceorreu na rua
Visconde de Itauna. próximo ú dele-
gacia do 14- districto.

Tentava atravessara rua naquelle
trecho o soldado da Brigada Policial,
Manoel Galdino dos Santos quandofoi atropelado pelo automóvel n. 264,
conduzido pelo motorista Manoel de
Oliveira, Galdino recebeu Iractura
sub-eutanea justa articular da extre-
midade inferior do radio esquerdo,
contusão do braço do mesmo lado.

Dc ambos os taclos tiveram conhe-
cimento as autoridades do 14• distri-
cto que effectuaram as prisOcs dos
conattetores culpados.

<lo

DIVERSAS NOTAS

A. primeira das apreciadas ''Notas
Turf" d'0 Século de limitem era a se-
Kiiinte :" O illustre clirqiirsta sportivò d'.! Época,
descrevendo a corrida eífcctltnda ante-liim-
lem no Derby, (lissc-'lk>nlem :

O "starlcr" esteve feliz na maioria das
partidas que, enlrclatito, foram ¦excessiva-
mente demoradas, concorrendo -para que u"mcciing" lenninas-se tarde: jtiuito larde
mesmo,!quando já os "vagalunies laiitejou-
lavam rio ur", -como costuma escrever d
chroriista de certo vespertino".

liinborã mão ¦esteja citado o nome A'0
Secitlo sc percebe desde logo que a referen-
cia lhe cabe, vislo como foi elle que fallou
em vagíililmes, a propósito da corrida de 1"
do corrente, tio Jockey-Club.

I"ii3 regra c do nosso costume acildir
quando o nosso jornal v directamente meu-
cionado. Na hypothese, porém,- em se Irá-
tàndq de uma citação, aqui estamos para
tatcmunliar ao jornalista o nosso recoulie-
cimento.

De eiivollo com as palavras de um agra-
decido, vae. um.pedido, uo sentido de não
serem modificadas ;is nossas phrases, .Si o
operoso chronista houvesse fàliadp, no meio
de seus períodos) ein vágaltuues í|Uc " lati-
tejdulavaiii no ar", nada teríamos a alie-
gar porque'o verbo podia correr por suá
emita. Tendo, poréni. col[oçado entre as-
•pas a, phrase, -isso no^obri;;.! a declarar que
a não ennunciátnos. If.m vez de vagalumes
i|iié laaitejoiilavatn, modcstaiiien-tc dissemos:" Ittziaiti pelo espaço os,primeiros vagaltt-
mes."
!'.'E já agora ¦traiisc.re.vaiiiou.o perioilo.in-
teiro :" Liui.im pelo espaço os primeiros vaga-
ltHlies quando, aos siguacs do lusco-fttSCO, se
deu a debandada da volumosa -massa de as-
sislenles, sendo proferidos louvores á digtlh
directoria do Joçkey-Cltlh pela iiijagnifiçétl-
cia. da sua esplendida reunião sportiva".

Agradecendo' an distineto chronista o mo-
do'gentil por que se refere ao -encaiTcgado
desta secção, proniclitc-mos de ora avante-ter
o máximo cuidado em não modificar as suas
phrases, não lhes tirando assim o brilho pro-
prio,

10, para nos penitenciarmos da falta com-
imitida, vamos inserir, aqui -mesmo, unia
Errata : Na deseripção da ultima corrida do
Derl.iyl.llub, onde sele: "quando já os va-
galumes hmtcjdulavarn no ar" dc, leia-se:
— "quando já " lu/.iaiu pelo espaço os pri-
meiroa vagalumes", como costuma escrever
o chronista dc apreciado vespcrlino".

—- A .nacional Dora. du «stud Alhalio, foi
vendida .para a creação no Kio Cirande do
Sul, devendo seguir brevemente para esse
Estadoi

As éguas La Oiralda e Thalia passa-
•ram a ler, .respectivamente, os nomes de
r.ohôme e (iioconda.

A primeira tomará parte-no "Cirande Pie-
mio Importação" ila corrida de dnmingo
próximo defendendo as cores do stud I.y-
rico, montada por Doanhlgos Ferreira,

Hcbréa, do mesmo stud, terá por piloto
D. Suarez;

Goritíiiua a inspirar cuidados o -estado
du cavallo Rock Fcrry, de propriedade do
stud Albano.

A liordo do paquete "Arlanza" segue
hoje para a Europa o estimado imp.ortador
sr. Carlos Coutinho.

O 'seu ciiiharquc realisar-se-á ás lo horas
da -manhã no cáes 1'hariuix.

K' esperada de S. Paulo amanhã a
•cgua Jael, concorrente ao " Grande Preiiiiò
linportaçãii".

A polranca nacional GaLinan não toma-
rá parte, no Clássico Diana.

O seu proprietário íião deseja vel-a es-
trear fora da sua turma.

De boje cm deante os portões do Jo-
ckey Club passarão a ser abertos -para os
colejos ás 6 horas da -manhã.

Chegou dc S. Paiilo o jockey Gerinan
hernandez que pretendi.' trazer para esla ca-
pitai o cavalloThoéde.

—Conforme já liontem noticiámos, o cavai-
lo M.iboul, C anims. tordilbo, por 1'ertli -e
Mad, pertence ao sr. Linueti de Paula Ma-
chado, «pie rcccnloiiicptc o adquiriu por
-5-55° francos, loiiioul parte e foi o -" collo-
Cftdo no " 1'rix'lledouville" (e.ooo meiros e
io.ooo francos ao vencedor), disputado sab-
liado no liyppoilromo de Clianlilly, em Paris.
Nessa prova o f i 1 li o de Petth compeliu com os
seguintes animaes:

Wagram 11, -i amios. por 1'lioenix e Luron-
ne, segunda collocada do "Craud Frix de Va-
ris", «le 1912, e ganhadora -nesse mesmo an-
uo, de oito eareiras C| dc 139.ígá francos.

Aiuadou, 3 annos, por Maximuiu e Arva,
vencedor.de dois-impoi-tanlcs clássicos no cor-
rente anno. :

De Veriõ, 4 amios, pbr Siinonian e Iüella,
vencedor, .em 191:', <10; " l'rix du Présldcnt
dc Ia Republique" de 1113.000 francos, bateu-
do os "craks" Marlial III, liasse Pointe,
Shannon, Tripolelte, Zcnitll II, Foxling, Hon-
bón Rose, etc, da " 1'otile (Plissai des Pou-
lains", de 111.000 francos, sobre Monlrosc If,
Du Dá, Gorgorjto, ele., do '• Grand Prix de
llrttxclles", «lc (Í6.000 francos, e de "Prix
de. Fontaiiubleau", de 115.000 francos, e ga-nliador de ,1.10.70o fanerts.

Templier 111, 5 annos, por Crcy Pluiiic e
Monkton, ganhador, em 191.', de duas cairei-
ras c de 62.025 francos.

< 'Fourviéres, 4 aniiís, por Childwick c La
Ffiére; vencedora, em 191.', do "Prix Fia-
geolet ', de 38,090 francos, c de mais dois pa-reos, e ganhadora dc G6.120 francos.

Caledon, 3 annos, por 
'Fxcma c Corne d'Or,

parellieiro medioere. ,
A 19 de maio, Maboiil venceu o " Prix de

Grenets" cm Saint Ciotld, defendendo asco-
res do dr. Linneu de Paula Machado.

O proprietário argentino, senador Deni-
lo Villan-ueva. adquiriu,-, por lb ,10.000 (450contos) o cavallo Craganour, que obteve o 1"
logar, mas foi desclassificado, n0 "Derby de
Epsom ".

Amianto, Simonside, 1'imias, Vendômc, tendo
ainda adquirido uni dos bons animaes compra-
dos ultimanicnlç rfhqtiella capital.

lia pouco tempo desligou-se da sociedade e
fundou tini novo haras de sua exclusiva pro-
priedade, onde certamente o laureado do Der-
by inglez vae prestar os seus serviços.
—Seguiu honlem-para S. Paulo o "lurímau"

riogrãnilense sr. Ataliba de Lara Corrêa.
—Recomeçou a trabalhar o potro Imperador

irmão de Soberano, pertencente ao sr. Ber-
nardiuo de Andrade.

—1'asi'ou aoá cuitlados do "cntratneur"
Ui-é Salgado, o cavallo Zigomar.

—Além de Lamarline, adquirido por 4 :ooo$,
o criador riogrãnilense sr. Oscar Canteiro com-
proii nesta capital os parelheiros:

Pompéa. 4 annos. Inglaterra, por Pride e
La Solte;

Furctj 6 amios, França, por Fair Boy c In-
(liana;

Silencio, 5 annos, França, por Madcap ou
Gorgos e llrattina.

•Esses animaes vão disputar coridas cm Por-
to Alegre.'—Serão embarcados, boje, para o Rio Gran-
de d„ Sul os seguintes animaes:

Noble Conritçss, 3 annos, Inglaterra, porllarry Mellon a Noble Countess, adquirida
á Kctiric Paris,- pelo sr. Fernando Brochado.

Discreto, 6 annos, Pruguay, por Império e
Primavera, comprado ao sr. Paranhos Filho
pelo sr. Ataliba Corrêa.

Rouge Itose, 2 annos, Inglaterra, por Mis-
scl Thruslf i- Augusta Victoria. adquirida á
Ecurlc Paris pelo mesmo " lurfman ".

—•Levou nova íomentação-o cavallo Malhe-
matico, que se aelia bastante snilido de dois
quartos.--Durante a disputa do pareô em que tomou
parte na corida de domingo no Derby-CIub,
d cavallo FI Negrito foi accotuettido de for-
te hemorrhagia.
..—'Passou a eliamar-se Mlllestonc, o caiai-
lo Voluntário, pertencente ao stud Esperan-
C».
l\~-'\ égua llaildana será provavelmente di-
rígida'domingo jielo jockey Lourenço Júnior.—A égua Japoneza teudo-se sentido em tra-
balliq, soffreu a apidieação de um cáusticona junta. Acha-se melhor e tomará parte no'Grande Preinib Importação",—O. sr. Iti-lmiro Rodrigues, jiroprietario docavallo lama, cx-líminenle, adoptou para suacoadelaria 0 titulo «Ie Stud Hindu.—-No próximo domingo será disputado emlans o "Grande Prêmio Tockéy-Chib"

O "PRIX I.ili DIANE", EM.rARrS• O Prix de Miane", disputado, sabbado1 no liyppodroino dr Clianlilly, em -Paris ecujo resultado jã liontem publicamos - é' ámais importante das proias íraucezas reser-radas as potráncas de .; annos.
Foi Instituído em iHo.j, tendo sido vencido

p.-la primeira vee-por La Toncqiies, filha delhe Baron c pertencente a M. A. de Mou-ígomery.
Entre as polrancas que ganharam esse pre-mio eonlam-se Nubiemici Kiztl Kourgan c Se-niendria, vencedoras 1111 ''Grand Prix de Pa-ris" e Mandorá mãe de Vai d'Or, vendida pormu milhão de francos para a Republica \rgcn-tina.
ti grande pano corrido n.i distancia de2.100 meiros. tem de prêmios :
ioo.000 francos e pcrceiUageui sobre asinseripcoes á vencedora: ifi.000 francos a 2"-

8.000 francos ã :,"; S.oou francos ao creadorda vencedora.
Moia, a laureada dest-c atino, é uma bella

polranca castanha, por Macdonald II e Ma-tlilldc e pertence a M. Maurice Caillant.
J. Rciff, que a montou, é norte-americano

e e considerado um dos mais completos pro-fissiouaes do turf curopcii. Ainda não havia
ganho o " Prix de Diane".

IL Caillault, é um dos mais antigos e de-dicados criadores de Franca. Li levantarao "Prix de Di.inc" em 1S07. com Roxclane,
por ler Dance.

Fis o "pedrigree" de Moia :

(llampton
(Black Duclicss
( Barcaldine

VI

O que cs/d feito, eslá consUin-
mudo. Abastccei-vos de novida-
des; somente as novidades nos
alinhem.

Cceilie [Fausto)

Luc.is Mhira cm grande prostração, de-
pois daquelle desastre du botequim, c, de
volta da casa dc Artliur, iiietteu-se em cn-
sa, taciturno, febril e, ás vezes, tomado de
tal exaltação nervosa e feroz, que parecia
delírio. O sub-consciente começou a duini-
nal-o, pouco a pouco.

De deniro delle vinham lufadas de vida,
já vivida nus veias dos nticestres, e dias
se passavam, 110 correr apressado de um
a ouirn extremo do aposento, como o vae-
e-vein agitado da lera na jaula.

Victima de preconceitos sociaes, filho
de '.1111.1 victima desses preconceitos, não
procurara nunca relações com a familia do
pae é vivia do pouco que s\\'2 deixara arro-
lado no próprio.nome do filho. Não justi-
ficou sua ausência da casa commercial,
onde era empregado, e resolveu viver par-
cameuto de su 1 pequena renda e dedicar
todo seu tempo e actividade á propaganda
de seus i.leaes, que a solidão e a medita-
ção affirur.iv.im cada vez mais, dominando
toda sua alma c seu querer.

E essa resolução firme só se accentuou
depois de penosos dias de febrlcitanté -agi-
tação, a que se sucçediam longas horas de
desanimo, de molleza, cansaço e aniqui-
lamento.

Relacionou-se com os membros infltien-

.1 balieira á 4 remos " Marina " Iripolada pelos"rowcrs" Agenor Quar. sina de Moura, pa-
trão; Celso da Silva Mafra ; Jaynie de Mes-
quita, Eduardo Pinto e Antenor Caldeira.

O seu primeiro presidrinte cõino acima dis-
semos, fui o dr. Octavio da Silva Mafra, uni dos
brilhantes ornameiilos da magistratura flumi-
uense, pois exerce tom altivez e iiulependen-
cia o cargo de juiz municipal de S. Sebastião
do Alto. '

E de simples exercícios ile "cahíquc" ua
praia de Icar.ihy, pelo sr. Celso Mu fia, é
que aquella cidade tem 11:11 plljallle centro de
canoagem. ,

Em lioniciiageill á data, haverá um grande fe-s
tival no theatro João Caetano da capital flu-
minense,
IKOOX-SS.VI.,1-

S. C. RÍO BRANCO " versus" VILLA
ISABEL F, C.

No " groiuid " do Villa Isabel F. C. renlisoü-
se domingo o "match" official do campeonato
da 2" divisão entre ns clubs acima.

O jogo dos primeiros u toâ'iVis¦¦'! terminou
por um ei.ipale de'2 "goals" a 2.'

No dos segundos "teams" .".'ticVil o Villa
Isabel, pelo " score " de. 5 "goals" a 1.

FLAMENCÒ versas P.-VYSANDir' ¦

11 será
platina,

icgrammas, se-

O filho de Desmòhd e Veneration
embarcado em breve pára a capital
onde, segundo affii-main os lei
rá destinado á icprodiicçãL.

O sr. Benito ViUwiueva possuiu, com váriosamigos, um importante haras, onde serviramcomo reprodutores os cavallos Auuizon,

o
un

^3

Bay Ronnld,

Myftledine.
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CLUB DE NATAÇÃO E REGATAS -Para

a próxima regata a realisar-se em 15 do cor-
rente, a directoria do Club de Natação c Re-
gatas, reunida em sessão, deliberou nomear as
seguintes commissões-:

Comniissão dc poria — (Edifico da Can-
lareira) —• Armando Ribeiro Machado, Oeta-
vlo Ferreira Nova!, Eduardo Colônia, Ar-
tinir Juslino Ferreira Alegria, tenente Alexan-
(Ire Uuarte Cunha, Guilherme Nuss e Carlos
M< dciròs,

Recepção — Barca " Sétima" : dr. Fran-
cisco P. da Fonseca Telles, Octavio Ferreira
Noval, Vicente Cabello Guimarães, Oclavio
Garcia, Alfredo Cabral, tenente Alexandre Du-
arte Cunha, Manoel Pereira de Magalhães, !¦'.
C. Lamotlie e Armando Ribeiro Machado. 

'
Barca " Sexta": Capilão Romeu Feita!,

.Iiilião Alves Vieira, José Zcfcrino Bastos,
P. C. Lamotlie, Henrique C. Morise, Daniel
Duarte Cunha, Luiz da Silva Gomes, capitão
Alfredo Gomes de Jesus. Arlliur da Silva
Leitão e Manoel Joaquim d,: Carvalho.

Banda de musica — llarca "Sétima": Di-
receão Octavio Noval e Oclavio Garcia.

.Barca "Sexta" — Diniz Alves Ri-
beiro e João Zagàri.

Commissão de imprensa — Romeu Feital,
Octavio Ferreira Noval, Antônio Zcfcrino de
Oliveira Bastos, .losé Gonçalves Marques Gui-
marães; Julien Hoffinan e Waldeiniro Espe-
ridião.

Lancha dos remadores: Manoel Teixeira dc
Novaes, Daniel Cunha c João Jorio.

CLUB DE REGATAS DE 1CARAIIY

Pelo iR" anniversario de sua fundação, eslá
hoje cm festas o Club de Regatas de Icarah.v,
com sede em Nicthcroy.

Foi esla a sua primeira directoria :
Presidente, Oclavio da Silva Mafra; vice-

presidente, Jcronymo Naylor; i° secretario,
Jorge Naylor; e" secretario, Oscar da Cruz
Carregai; tliesottrciro, Henrique Frederico
Liiiiiiicrmanti; procurador, Álvaro de Sá; e di-
rector de regatas, Celso da Silva Mafra.

A iniciativa désso centro de canoagem par-
tiu du sr. Celso da Silva Mafra, actual con-
ferente da Mesa de Rendas do listado do
Rio.

A primeira victoria do então novel Club foi
á is de uovembro.de 1896, cm Paauctú, com

Perante extraordinária concorrência, avalia-
da em ecrc;i de j.ooo pessoas cffectttou-Se do-
inillgo S do correnle, no excellente " ground "
do Botafogo F. C, á rua General Severiauo,
o sensacional encontro entre os clubs Ftamen-
go e Paysandú.

Veiic.-u o Flamengo por 3 " goals" a 2.
Serviu como "referece" o sr. Carlos Vil-

laça. do Botafogo.
Os "teams" qui. disputaram o "match" cs-

lavam assim organisados:
Flamengos

Baená
Pindaro — Nery

Laiirenee — Amaranus —¦ Ghllõ
liahiano Bqrgcrlh —r Giimercindo -- Dell-

Negro — Raul
1'aysandih

Gaillau - - Pattassim — Eonalker — Gepp —
Mouk

Suk — Sidney — Woòd
Oliver — Erie

Il-irrv
N'o **maleli" doj segundos "tcams", veri-

cen egualmentc o Flamengo pelo *í-scòre" de
11 '* KoaU 

" ;i o.
Aetuou como "refercec" o dr. Luiz Pau

lo i' Silva.
I''!.U.\IIN'ENSEptrix'/.c;The BANGl." A. Ç.

Eíi'ectiiou-se ántejhbutem no campo da rua
i Guanabara o encontro entre-os clubs acima.

Sahiu vencedor o Fluminense, que obteve
4 "goals" contra 1 110 jogo dos primeiros"tcams" e 5 "goals" contra 2. 110 dos sc-
gundos,

A Traiisoceaiiica
EMPRESA DE VIAGENS

Piscalisada pelo governo federal
Capital: soVfòóoSóòc,

Os últimos prestantisías sorteados
N. 000 — Série D — Antônio Martins das

(Neves, (rua Einiiia Guimarães) — Viagem
para a Kuropa c cambial II» 25.0.0.

N. 24 — Ser:,- D —Jírnesto Augusto Ce-
sar (funçcionario do Jornal Jo Çóinmercip)Viagem para a Europa c cambial de lb
.•5.0.0.

N. 045 — Série D — José Rodrigues [com-
merciaiiie, rua Gonçalves Dias) — Viagem
para a Europa e cambial de lb J5.0.0.

M. "15 — Série E — Clementino Lima
Freire (soüeitador. rua Barão de Guaratybal

Viagem para Caxanibu' c carta de credito
do valor de (>50$noo.

N. 0.(5 — Série D — João Paulo Falcão
(rua D. Anna Nery) Viagem para a Europa
e cambia! de lb 25.0.0.

N. sói — Série l'J — Augusto Muller (com-
mercian-e, rua do Rosário) — Viagem -para
a Europa • cambial de 25.0.0.

N. 0.11 — Série A — Luiz Bento Carneiro
(comiuereiante, rua Conde de Boinfim)— V;ia-
gen! para a Europa e cambial de 30.0.0.

N. 001 — Série A — José Fernandes
(comiiicrcianle, rua Visconde de Sapucahy)

Viagem para a Europa e cambia! de lb
30.0.0,

N. 001 — Série B — Antonio Rodrigues
dos Santos (conum-rciaiue, rua do S.Icramento-7- Viagem para a Europa «.- cambial -de 90libras esterlinas.

N. 001 -- Série D — IX Carolina Leitão
(risa Conde de Boinfim) — Viagem para a
Europa e cambial de 23 libras esterlinas.•N. (101 — Série E — Dr. foir. Maria de Cas-
tro Neves (engenheiro militar, rua Senador
Esteies Júnior) — Viagem para Poços de
Caldas c carta de credito do valor dc 650^000.

N. .uo — Série li — Philinl0 Braga (no
gociante em Curilyba) — Viagem para Po-
Cos de Caldas c citrla de credito 110 valor deu5o$ooo.

uN. 002 — Série A — Castro Guidáo-- Viagem para a Europa e cambial de lb
.10.0.0.

N. 002 -- Série B — Rocha Wilkes «3-C. (comiiicr.ciantes á rua dos Ourives) —Viagem para a Europa e cambial dc 00 li-liras esterlinas,
N. 002 - Série .D - Silvino Leitão (func-cionario «Ia Companhia Cervejaria Brahnia)-- \ lageiu para a Europa e cambia! de lb25.0.0.
N. C.02 - Série IC _. Frederico Meyer -\igem para Cavambú r. carta dc credito dovalor du osoÇooo.

A época
tes da propaganda socialista, nas fabricas
c atirott-sc á vida agitada de conferencista
e propagaiidistn do credo novo, para atur-
dir-se e esquecer Raphaeln,

Nas rodas operárias era, entretanto, re-
cebido com desconflnnça, Não acreditavam
que, sem um interesse qualquer siibalter-
110, sem uma preteução política e ;le!to-
ral, sem o desejo, não manifestado, dc ser
chefe, por simples amor humanitário, por
solidariedade, inspirado apenas 11.1 verdu-
de e nn justiça social, elle se fosse iinmis-
culr nas coisas que dizem respeito an pro-
letári.idn.

Multo convencidos todos de que a ques-
Lio social é uma questão reitriclanieiite
operaria, de melhoria de salários, de ilimi.
lUiição de horas dc trabalho, náo lhe pres.
lavam o devido apoio.

A canga calejara-os de mais, e elles não
podiam ainda ver o Sol nas alturas, ape-
nas vislumbravam a nesga estreita do lio-
rizonte ainda embaciado e turvado pelas
nevoas do passado; e a posição humilde
que guardaram por muitos annos. lhes im-
pedia de ver a luz 110 zenilh. Contenta-
vam-se com as resleas de luz esmaecida,
que desciam do alto.

Além de tudo, perturbou-lhe a acção o
afastamento suspeito de Artliur Sanches,
que se fez jornalista e deu algumas notus
fortes de revelação do movimento opera-
rio 110 seu periódico, sendo algum tempo
depois nomeado autoridade policiai. A des-
erção do apresentante eivava de suspelção
toda sua boa vontade, toda a sua abnega-
ção.

(Conlimia)

O presidente da Repu-
blica sàiiccionará hojo
alei que instituo a hora
legal
Dentro cie roucas iioras, o preskleii

te da Republica saiícciònara" o proie-
elo do lei votado hontem, pelo Sena-
iio, c c|iic institíie a hora legal, no
Brazil, Je accordo com a Cohy.ençíio
IntentaeioiKil da llnilicavào.

Até aqui a hora era designada pelosol ipie. çollocailo paràlleíam >h"ie ao
Equador, projectava-se ao longo do
gloho.

De agora em deante, o globo passaser dividido em 24 'Itnos, 
cada ura

nespondete a uma hora, que comi
j;i a ser dividida cm Ci) minuios t
ler. em UJíegunrlos. "# '
Assim o ponteiro andai* no respe
ivo mostiador desde uma hora dí
adrugada até meio dia, que se pass;"denominar 

1-' horas, depois segueu'.'>. II, 15, lii, 17 c IS, (|ue correspon.
lem tis antigas 1, 2, :i I, f> e ó hora:

cia tarde.
Um seguida vrem as 19 c'JO, 21. 22

.! c 21, que correspondem ;'is outr'óii
. N. o, 10. 11 e 12 horas da noite.

O mpstrador do relógio còntlnuan
ser o mesmo, havendo, porém, uma

mme ração sobposta a antiga, com-
irehendehdo a primeira de l a 12 e a
egiinda 13 a 24, de modo quando o
lonteiro chegar ás 12 horas do dia,
lassara ás 1 I do dia, que fica colloca-
l.i nor baixo dc uma do dia, ou seja u
.nilgn uma da tarde.

Com a hora legal. íiornrlamehte,
1A0 in mais dia r.cm noite, e quandeie tiver cie, por exemplo, relerir i
im lacto passado ás 9 lio;as e 'M mi-

mitos da noite, diremos apenas ás 21
Iioras c ii;) minutos do dia.

('ra, para se instituir a hora lega1
em um paiz vasto como o nosso, qutfica situado entre oito meridianos, tor
nain-se mister quatro lusos horários
das vinte e quatro claqiícllas em queloi dividido o globo terrestre.

lÀsses lusos sito:OlMUMi-iRo n;so, carácterisad»
pela hora de ürceiiwieh «menos duaihoras», comprehende o archipclagode hernando de Noronha e a ilha dnTrindade.

O SKGU.VPO 1-USO, caracterisade
pela hora dc Grécriwich «menos tre:
horas», comprehende todo o littora'
do Brazil e os Estados interiores (me-nos Matto Grosso e Amazonas), berr.
como parte do listado do Pará deíimt-
tada por uma linha que, partindo dc
monte Crcvaux, na fronteira com a
Güynna Frahcezii, segue pelo alveo dc
no 1 ecuary até o Jary, pelo alveo
deste até o Amazonas, c ao sul peloleito do Xingu aié entrar no Estadr
de alai to Grosso.

O-TIÍRClilRG FUSO, caracterisadfl
pela hora de Clreenwich «menos qua>tro horas», comprehende o listado da
Pará, a oeste da linha precedente,Matto Grosso c parle do Amazonas,
a este de uma linha que une Taba-
tinga a Porto-Acre.

o QUARTO n.'SO, caracterisade,
pela hora dc Grcenwich «menos cinc<
horas» comprehende os territórios dc
Acre, assim como a área a oeste ik
linha lirmada entre Tabatinga c Por«
to-Acre.

.T. Klohalz (Kio dc:s. o.|4 — Série A
Janeir.,) -.. Viam:,, para a Europa 

'c 
cam-in. 11 de l!i ,-ío.O.o,

K. o.i+ _ Série 1) _ D. Carnien Cosia(Rio de janeiro) _ Viagem para a Europae uma cambial de lb e5.o.o. «mopa
SEDE SOCIAL - RUA DA QUITANDAUio de Janeiro

O ministro da Viação, attendendo a repre-sentação cpic os moradores da travessa DiasPereira, na estação do Encantado, lhe diri-
«iram, aulorisou o inspector serai dc iUmni_nação a providenciar no sentido dc serem col-locados ,, combustor.es no referido logradouro
publico.

J&íM^Ma
O dr. Barbosa Gonçalves, ministro da Vi-ação, recebeu o seguinte telegramma, proee-dente de Goya2 :
''Tenho a honra de commmiicar a v. cx.

(pie nes: a data passei o governo deste listado
ao presidente do Senado, o cxmo. sr. Joaquim
Rufiuo Ramos Jtibé. Prevalcço-nic da ojipor-
tüuidadi: para manifestar a v. ex. os meus
agradecimentos pelas cordeaes relações que
sempre manteve com o meu governo, Atlen-
ciosas saudações, -—Hcrado S. Lol>9-

UM PRINCIPIO DE FORTUNA
Cada grupo de cincoen«

ta cabeçalhos d'A EPO-
CA, dá direito a um «cou-
pon» numerado, t|ue en-
trará em sorteio no dia
31 de julho.

O primeiro prêmio i
constituído por dez apo
lices da divida publica de
5GO$000 cada uma.

Além desse, darem o?
muitos outros prêmios
todos de valor.

Pelo iministro da Marinha foram honfero
concedidas as seguintes licenças :

.10 dias, para tratamento -de saude ao í
tenente Tancrcdo Tillemotii Fontes ; 3Cdias, para tratamento dc saude, ao i" tenen-
te Augusto de Azevedo Marques ; ,3 mezes
ao 'sttb-maehinista extranumerario, JosiEiiedino Cordeiro, para tratamento de siup
dc ; 2 mezes, para IratamciTlo dc saude, a;
apontador do Arsenal dc Marinha desla ca
pitai, P-elagio Marques Mancebo ; 1 me;:,
para Iraianieulo de saude, ao apontador dí
Arsenal dc Marinha desta capital, Alt rede
Alvares da Silva ; 3 nuczes, para tratamento
dc saude, ao operário de 5" classe do Arse-
nal de Marinha desla capital, Clemente <U
Carvalho; e 15 dias, .para tratamento de sáu-
de, ao contra-mestre -de 1" classe, Scrgie
Mendes de Oliveira.

O ministro da Marinha de couformidad>
com o parecer do conselho do Almirantadò
mandou addicionar ao tempo de serviço d<
capitão dc mar e Riterra eiigcnhéiro nava'
Bonjamin Ribeiro de Mello, para cffeitoi
dc sua futura reforma, o período de uni an-
110, em que freqüentou com aproveitamento
o extineto Extemato de Marinha.

Ao delegado fiscal 110 Rio Grande, iio .Su!
declarou o ministro interino da Fazenda
que, sendo o numero de -membros da com-
mj-ssiio.de tarifa das Alfândegas fixado pelalei n. Ojo dc- 14 de novembro de 1809 no art
5", alínea XVII, falta ao Poder Executivo
competência para adontar a alteração pro-
posta pela Alfandcga.ds Porto Alegre,
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Nilo comprem sem ver á grande variedadec preços que esta vendendo a" SAIA ELEGÀN-TIí-, única casa especial, onde sc encontram
grande sortimento e uma bem montada otficitiadirigida por um perfeito TAILLEUR POURDAMhS; tem grande sortimento prompto, exe-cuta-se por medida qualquer figurino e tam-bem se recebe lazcnclas a ieitio.

..>_..

KUA Dâ CA.IU.0CA, 48

Saia Elegante

#1 FORÇAS
W ARMADAS
É WaI Ro IO

A fim de seguir a reunir-se ao a" regimento
cnvallariji ajireseiilotl-sc liontem ás alias

ntloridailes milhares, o major Arthur Lauro
ti.. Molln, /

1'elti coiiiuumln d» 1" regimento de ca-
vallaria fui rcinellido A autoridade coinpotcn-
le ii dc (ifficio do 2" tenente José Jauffrei
Iltiillion, afim de ipie llie seja concedida a me-
jalha milhar (|iie se julga com direito.

~— Concluiu a licença pura tratamento dc
lautle ii :?' leiicnle l'edro Victorino Maciel da
Biltíi, (|uc VAC ser stlbmettído á nova in-
ip-cçSo,

—Foi julgado incurável c incapaz para o
üvTvii;-*! du líxcrciío, sem poder prover os
meios de subsistência, o cabo dc esqti.idr;! do
i" batalhão de engenharia José Marques Ri-
beiro.

—Vae ser proposto para o cargo de aju-
d.r.ilc .In Tiro Nacional, o i" lencnte do 12o
regimento de infantaria José Marcellino Fer-
rcira d.i Silva.

Aprc.íeiilaratn'-se'..ai> Departamento da
Guerra os seguintes officiaes' :

capilão Jotjfi da Cruz Zany, do 30 batalhão
le engenharia, por ler vido do Amazonas;

primeiros tenentes Ncslor dá Silva Uriio,
1» j regimento de infantaria,- por ter sido
nomeado auxiliar da llibliollieca (jo Hxercito c
julgado promplu paro o serviço;

Manoel iWuues de Castro Guimarães Ju-
111.r, .Io i.(" pelotão dc estafétas, por ter sjdo
(Iispeu*»ado d,i patrica do ministério da Vi-
ação;

segundos leile 11 les Francisco de Paula ('ida-
de, do .:" regimento de infantaria, por ter sido-la.ssi ficado;

dentista Jàrbas Richard de Almeida, por
er de seguir para Piquei. ;

aspirante .1 official Virgílio \'ianna dc Cas-
ello Branco, da 2" Bateria de Obüzciros, por
cr vindo de Curityba com permissão.--lim nome do ministro da Guerra foram
.•(Olvidados; todos o., generaes e officiaes do

•exercito para cotuparecerem hoje a.-*, n ho-
ris da manhã, cm j" uniforme, á eoninutno-
ração do amiivcrs.irio da Batalha Naval 'do
Kiacluielo, une lera logar junto á. estatua do
glorioso almiraiiU' Harroso.

•Vão ser apresentadas á junta militar de
saude da Ou, para serem iiispecciouadOs, o¦.'" sargento asylrdo Sízcnando dc Albut|ucr-
que que tivera alta do Hospício Nacional dc
Alienados; afim de ser verificado si está em

.eoiulicèes (le regressar ac corpo como dis-
põe o aviso de 5 de inalo de l8p7i ou dc ser
¦¦seluidó, do. A.sjlo, com baixa como .determina
u.avisei ii. 17'ile fevereiro d- 100Ü. ¦•'.

o 'orlerh.no do Ar.saual de Guerra desla ea-
pilai- Antônio José 'Pinto, que requereu dis-
pensa il» serviço:

—ÒbtcvC. oito (lias de dispensa do serviço
o 1" tenente medico dr. Agostinho Cajaty, que
honlem se apresentou ao Departamento da
r.iiena.

—Foi transferido do.. .1" batalhão de arti-
'.liaria df posição para a companhia ile pra-
;as da F.scola Militar o cabo Manoel José de
HaiiCAiina.

—No dia 12 do corrente, rciinir-se'-á, na
secção (le justiça, da o" região, o conselho dc
guerra a"(|tic responde o aspirante a official
Kitiilió dc Azevedo Ribeiro, e do qual são

¦ juizes o capitão Uernardi. de Araujo PádUlia,
presidente; 1" tenente Fernando Coelho da
Silva.e sçgiltulüfj tenentes João Damáscctio
Marques tlias, Pedro Fernandes dc Oliveira,

. Jouviu, Ci.l Carneiro da Fonseca, e Orlando
ile Asais Maplisla, Iodos do 55" batalhão de
caçadores.

Serviço par.l liojc :
Superior dc dia, u capitão José SoUto cie

Aleuczcs Jiuüor.
A 1' brigada estratégica dá o ofíiciaUpara

dia, a o" região, as guardas do ministério da
Cuerra c Hospital Cenlral, patrulhas e scr-
viço de extraordinário.

A brigada mixta dá as patrulhas de Ma-
ilurcira e O. Clara, o official para ronda c a
guarda do palácio do Cattete.

Auxiliar do official do dia, o amanuense
Atilmics.

I>ia ao posto medico da divisão de saude, ;o
dr. Francisco Antunes.

Uniforme, 3".

Ronda as patrulhas, sargento quartel mestreHenrique Caetano ,• nove inferiores.
Ronda o a" dislricto, alteres Lopes de Aze-vedo e uni inferior,
Proiupíidãu [iiermiinenta do 4" batalhão,alferes Oclaciano de SaiifAnua e na cavalla-na,( alferes Daniel Cavalcntc.
Cuidas; da Ainorlisaçãò, alferes VeríssimoNogueira; Conversão, alferes Mello Silva;Ihesouro, lencnte César Harrão; Moeda, alfe-les Silva Carneiro.
listado maior nos corpos: no 1" batalhão,alteres Ignacio de Jesus; 110 2', capitão Anas-lacio Sampaio; 3", capitão Brilhante de Albu-

querque; 4", lencnte Nicoláo Carneiro; 5", ea-
pitão Gonzaga Maciel; na cavallaria, tenentePereira de Mello; e no Corpo de Serviços Au-xiltarcs, tenente Cabral de Oliveira.-Uniforme, S, com pólainas prelas.

Serviço para hpji :
lSsladò maior, capilão Fernandes.
Auxiliar, alfere:; Monteiro.
Proniplitl,-.,, c.i|.ilão Moraes é alteres Kr-uesto.
Manobras, aifer.-s Romano

Ronda; alferes Pinheiro.
Medico dc dia ao corpo, dr. Secilildino.• Emergência, capitão' Ferreira e tenente

lilo.
Uniforme, s".
Commandante da guarda, forriel Silva.Inferior de dia ao corpo, sargento Pessoa.Patrulha, sargento Guimarães c Muller.Uniforme, •".

Guarda Civil

ceber cnrliusiasticos applausos dos Crequen-
(adores daqucllc lltçíttnnlio por 'sessões.

Depois de amanha será a " prellliérc " do"O 
Juiz", revista cm ,i aclos de Adindo

Leal.
A COISA •'' 

OUTRA... - Hoje a chis-
tosa .revista "A cuisa é outra.,." festeja,
uo S. José, o seu meio centenário,

A revista tem agradado tiriniénso aos"habitues" daquella casa de cspcoíaculos.
TOCA l"J'0 ,"A0 - l.éo l.orias c Lttlú

Lorotas, (são pscudouynios de dois iutelli-
gentes escriplores lheairaes) acabam de fa-
zer uma revista a que deram 1. titulo dc" Toca |)'rr> páo !.,. "

Garantiram-nos que a peça é mesmo paraarrancar gargalhadas ao individuò mais si-
sudo c, ¦relativamente ao feitio literário, cs-
ta bom cuidada, contendo versos delicio-
sos.

Essa revista, que pódc assim alcançar um
nudoso suecesso, será brevemente entregue(i 'im dos nossos llicátrilllios por sessões.

CONCERTO -- liffcctua.se hoje, ás 4horas da tarde, em o nosso Iheatro Muni-
cipal, o 5" concerto symphonico, sob a re-
gencia du conhecido maestro Francisco
Braga,

O programma a ser executado é o queexiste de mais selecto pois serão inlcrpre*
lados Mozart, Bee-thoven, Oswaldo, Saint-
Saens e Wagner.

COMPANHIA: HUGUEMET - A bor-
do do transatlântico "Koning I*ricderieli
Augtist", chegará a esla cidade, na proxi-ma sexta-feira, 13 do corrente, a companhia
dirigida pelo grande actor francez Felix
Hiigticnot, que extreará, «o Municipal 110
dia 16 com a peça " Papá", de 1'lers e Cail-
lavet.

E' a seguinte a distribuição da referida
peça : Coiilte de I.arzac, h'clix Huguciict ;Charmenil, Louis Lenhas ; I,'abbé Jocas,Gildés ; Jean IScrnard, Pcyrierc ; Auhiín, |Carpenlier ; Máiirc ycrmiéres, Aimé Si- \mon ; Pierre, Duverncy ; Le Brigádier de 1
Gendarmerie, Gcorges Deyrcus;'; Lc Pirei
Bigorrc, Lavcrne ; Georginc Cotirsan, M.
Genial ; Jeanne Aubrin, S. Rcyonnc ; Cò-
leite Melcòurt, Gtiizclle ; Ltícy, Taldor ;
Jcaniiine, VVareska ; Catlierine, Gitérêt.

NA BRECHA - O sr. Gama e Silva
acaba dc preparar uma revista a que deu o
titulo de "Na brecha".

A nova peça será entregue á direcção do
Iheatro Chantccler, dentro em pouco.

Trala-se de um novo cm coisas de thea-
tro, mas segundo nos informam a revista" Na brecha " está bem feita e se destina
a um suecesso garantido.

Divide-se a peça •ein um prólogo, dois
quadros c duas apotlieòscs, e a musica foi
arranjada pelos jovens maestros Freire Ju-nior e Gustavo Ferreira.

5
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sem debate.
cussões;

Urilcfl do parecer da cominissão de Fi-
nanças n. 15, de 1.913, opinando pelo in-
deferimento do requerimento dc d. Zilda
lí.iincri Ciabotto, pedindo ao Congresso
uma pensão pura, nà Europa, aperfeiçoar
os seus estudos artísticos;

única do parecer da commissão de Jus-
tiça e Legislação n. 8, de 1913, opinando
que seja indeferido o requerimento em
que o sr. Alfredo Gomes Pereira, e.vcon-
ferênte de 3* classe da Estrada de Ferro
Central do Brazil, pede ao Congresso que
autorise o governo a converter em aposeti-
tadoria a sua exoneração, visto ter mais
de 20 annos de serviço publico; c

2" do projecto do Senado n. I, de 1013,
autorisando o poder executivo a contra-
tar, mediante concorrência publica, por
prazo que não exceda dc cinco annos, a
construcção das obras contra as seccas a
que se refere o decreto n. 0.250, de 28 de
dezembro de 1911.

Mòreiríi de

Unge-

Maria

i Gonçalves dc

Serviço para hoje :
Dia a sédc central, fiscal JoséMattos.
Auxiliar dr dia, ajudante NapolefiO

ui.i Leal,
Ronda aos theatros, fiscal losóDias.
Ror.da geral, tiscaes. Angus

Almeida e Barbosa Madureira
Uniforme, ,;.

tarda Nacional
Serviço para hoje. :
Dia ao quarlel general, capiláu Luiz da Sil-va Veiga.
Rondam dois officiaes, sendo um do i" e

oelio do i,i batalhão dc iníanlaria.
Ordens ao guartel general, um .cabo do 10"

batalhão .le infamaria.
As ordenanças serão dos 1 c. \f batalhão

di- infaiUarifl,
Uniforme, </\

Distribuição dc soecorros
A commissfio de lestas da Associa-

Cão das Damas da Assistência ;i In-
lancia lará sabbado próximo ao meio
dia mais uma distribuição dc sòccòr-
ros Is creanças para osso lim matri-
coladas no Instituto de Proteceão e
Assistência ã lnlancia do Rio de );i-
ncira sob os números Í.001 a "".OOO.

Até hoiejií loram icitas 81 distribui-
ções havendo sido contempladas...
19.478 creanças com 20 981 objectos
que em um calculo mínimo, sobem ao
valor dc 67:J15§900.

íi PRINCIPIO DE FORTUNA
Cada grupo de cmcoeii-

fca cabeçalhos d'A EPO-
CA dá direito a um «cou-
pon» numerado, que eu-
trará em sorfceio no dia
31 de julho.

O primeiro 
"prêmio 

é
constituido por dez apo-
lices da divida publica de
5OO$€?0O cada uma.

Além desise, daremos
muitos outros prêmios,
todos de valor.

A tragédia do Ciibaiigó
Está designado o dia II do còrrenfe

&ivm fama smm

Autorisada a íünccíonar na Republica pelo Decreto n. 10.0412 e com o deposito de garantia rcalisado

SE
no Thesouro Federa

3-
Agencia geral

EfiVI
AGEr-JCIAS NOS ESTADOS

RUA DA QUITANDA, 14 -1- andar (Esquina, da rua da Assembléa"}
Endereço tclographico -ACO.N'i'iiNicr*i'r.Ai.i. - Caixa postal 1803

A COI\ l INIiM AL é ;i uiiica sociedade dc auxílios
imituos que, organlsndn em bases sólidas, opera sobre
os mais bem combinados planos de seguros, com va-rias modalidades dc pecúlios e de pensões a prazo lixo,mediante as condições c vantagens seguintes :

Caixa geral
Com uma jóia dc 500SOOO, que pôde scr paga em

prestações seinestraes ou Irimcstrács, tem-se direito a:
Um pecúlio de 30:000$000 pago de uma só vez; ou:Uma pensíio lixa de '.'50,S<WÜ, 

por mez, durante 2<)annos; ou ainda :
Um pecúlio liquidado de 15:0008000 e mais uma, pen-silo lixa de l'J,.i'ofl0 por mez, durante 20 annos (lórmnmixta).

— Quota por Inllecimeirto de sócio, L5$000.
Caixa especial

Joia de 1:0)05000, podendo também scr paga cm
preslaçOes seinestraes ou trimestraes, com direito a :

-??-
Um pecúlio de OOiOOOflOOO, pago de tuna só vez, ou:
Uma pcusfio lixa de 500^000 por mez, durante 20

annos; ou ainda :
Um pecúlio liquidado de 30:0038000 c mais uniu

pensão lixa de 2ü0f000por, mez, duraiue 20 annos (lórma
mixta),

— Quota por Iallecimcnto de sócio, 305000.
A CONTINENTAL ainda apresenta, no seu pi'0'

gramma incgualavcl, mais as seguintes vantagens :
Remissão de 600 sócios em ambas as eaixiiH,

estando completa a série ;
Prêmios em dinheiro, mediante sorteios anntiacb

approvados pelo Governo Federal ;
Iscnçíto de qualquer pagamento, no caso dc In vil-

lidar-se o sócio, cujo seguro continua iiiütcto; além
de outras regalias que na Sede, melhor scr.lo explica-
das aos interessados, que também podorilo entenuet-sc
a respeito, com os agentes da Sociedade

Faz empréstimos aos seus segurados.

Ãg-en-te Geral -- ULYSSES BE MENDONÇA
AceoHnm-so aiild.i DlgUllH ItoilH

gando-.so-lhcs jis

Política do jRio Grande
do Norte

ANCICOS, 0 — Os andicanos, sem dis-
tinccfio dc côr politiea, renderam homena-
geni ao illustre e querido chefe da oppo-

i siciio, J. d;i Penha, recebido com festas
excepcionaos por seus conterrâneos, cuja
liberdade se annuncia próxima.I'm nome do povo e do partido, orou o
estudante Luiz França.

A senhorita Francisca Paula, represeu-
tante da Liga Pró-Leonidas, saudou o re-
eem-vindo, que fallou contra a oligarchia

¦ perante grande multidão, á frente da qualmez, para continuação do summaiio se achavam os drs, Paelante Isigols e Sá.
de culpa a que responde Américo Al- Foram acclamadlssimos o marechal
ves Bcllas, autor da tragédia dó Hermes, general Dantas Barreto, tenente
Cubango, cm Nictheroy. | Leonidas e capitão Penha — Dircctorio.

A inquirição de testemunhas será;- —¦.?.«—
(cita pelo dr. Antônio Soares de Pinho «n-»*—*

Júnior, juiz, de direito da 2' ttani. cm DENTISTAS .^^^ AMERICANOSo sdtlicio provisório da respectiva Car ^fCÇnEOmara Municipal,^:í rua Visconde do

n-iciilci»* o eoiTociorcH, com fismçn
mais rciiiiinür.aditH conniiiiitssuòs

ijw**i>m»ir»j»TiT*j»*i __¦_

grupo do 2'' periodo da Escola pratica do
Exercito, o 1" tenente Marcos Evangelista
da Costa Villcla Júnior.

idônea* i>.*v

_B__g___5_________M_____M_____gM>*l

WÈÊÊftÊ
O ministro prorogoit até o fim do corren-

te mez o praso dó contrato d., pessoal extra-
ordinário ailihittido '[«ra as obras dos cou-
racadus " S. Paulo" e ".Minas Geracs".

U iniiiisl.ro mandou almnar ao ajudan-
te dc "cliãtiffèur" do^ministério a seu cai-
go, Joaquim Velloso Cabral, o valor cm di-
nheiro (ias etapas a que tem direito a partir
tio dia cm que foi admiltido.

Mandou-se abonar a gratificação de
20 "i" sobre os seus venci mentos, ao operário
do Arsenal de Marinha do Eslado dc Mat.to
Grosso, José Hoins, visto contar unais de
<ío annos de serviço.

-- No boletim tio Altnlrantaclo foram
publicados os seguintes avisos';"An capi.lão de mar >e guerra, honorário,
direolor geral de contabilidade da Marinha,
¦ - Tenho a honra dc passar ás vossas mãos
devidamente approvada pelo sr. ministro,
mantendo a caução, a inclusa -minuta do
lernio de ajuste a celcbraixsc com Alfredo
Eltsiairiò da Silva, para o fornecimento dc
unia ¦lancha a gazolina, e accessorios, des-
tinãda ao serviço da Commissão Tcchuica c
Fiscal das Obras dc Construcção do Ar-
Sénal de Marinha, na Ilha das Cobras.""Ao vicc-aliniraule chefe da commissão
naval na Europa — Dc ordem do .ministro,
c como csclareciincnlos, por vós pedidos cm
oíficio dc "iode abril ultimo,'sobre a accc.i-
(ação da proposta da casa Armstrong, de
fornecimentos de estojõs tnelallicos de sal-
vas, completamente novos, na-proporção de
vinte e cinco por cento (los estojos fome-
ridos a esíe ministério, sem omis dc espécie
alguma para o governo, a qual vos foi com-
municada om oíficio confidencial n. 424—
3" secção— de 12 de março próximo passa-
do, lenho a honra dc transmittir-vos as in
clusas copias (Ias informações prestadas so
tire o asiimptò pela Directoria do Armamcn-
to e bem assim a carta de que consta 1 rc
ferida proposta daquella firma."

Professor Tenente-Corooe!
Dr. Silvino Mattos

Cirurgião Dentista pela Faculdade
de Aledicina do Rio de Janeiro

JZaurcado com Çrandes Prêmios,
com medalhas de ouro e de prata,
em diversas exposições Universaes,
Jnternacionaes e jYacionaes a queconcorreu com trabalhos de sua pro»
fissão.

A SESS7VO DE HONTEM
NO SENADO

Presidiu a sessão o sr. Pinheiro Ma-
cliado. . ,,

Approvada a acta, passou-se ao expc-
diente, que constou de: '

Requerimento do sr. 'Joaquim 
José de

Oliveira Andrade, pedindo que o Con-
gresso lhe mande tornar extensivas as dis-
posições do projecto que equipam us pen-
sões dos desembargadores c juizes de di-
reito aposentados aos vencimentos que
percebem os juizes seccionaesj e

officio do sr. Castro Pinlo, governador
da Parahyba, agradecendo a participação
do Senado, de estar reeleita a sua mesa.

Não houve oradores. '

Passando-se á ordem do dia, foram,

Rio Brancq 11. 59, naquella cidade.

LOTBÜIA EílDHOaiâl,
I.iüln í-eral dos prêmios da 5* loteria da

Capital Federal do plano n. 291, c.Ur.tiii h
iioiilein, lí!S' extfãctfiWil.) 1913.
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(1 fiscal do governo, Manoki. Cosmii Pi-.fi
O dirocior pio.sidente, Ai.r.KitToS.vn.Mv.v a

Fonskça.
O director assistente, Atinesi*j lt. M,

CiAt.Lo, secretario.
O escrivão, riitMi:.'õ i>k Cantiiaria.

J)rs. Jjetholdo d'ftrruda e Q. d»
figueiredo

Extracções completamente sem dor c ou-
tros trabalhos garantidos; preçns módicos e
cm prestações; das 7 da manhã ás o. da noite,
rua do Hosnicio 222, canto da Avenida.

O ministro da Guerra, por portaria dc
hontem, exonerou, a pedido, do cargo que
exercia interinamente, dc instruetor do 2"

O major Arthur Lauro da Malta apre-
sentou-se hontem ás altas autoridades do
Exercito, por ter dc seguir a reunir-se no
3o regimento de cavallaria, ao qual per-
tence.

Moveis a prestações sem
ílaclor

Só na Fabrica dc Villicna, Soura & C, á
rua Caldwell 11. 6,|. Não confundir, í n. 6j.
Esta cisa não tem filiaes I tem sempre gran- [dc variedade dc mobílias, sala dc visitas, sala
dc jantar, dormitórios, assim como inoveis
avulsos, pur, preços módicos. Teleplione 4.168,
próximo i Central.

IVISOSFÜJ
Dr. Peruando Maranhen*

se da Cunha

t
correu
horas.

As filhas c netos do dr. FERNAN-
DO MARANHENSE PA CUNHA;
mandam rezar, por sçu repouso, uma
missa, na egreja de S. Francisco de

Paula, hoje, tpiaila-ícira, 11 do
1-, 3-/* dia do .seu paviaini-ntü, á.-i f

Vac scr nomeado ajudante do Tiro Na-
cional o l" tenente do 12" regimento de
infantaria Josc Marcellino Teixeira da
Silva. '

PINHEIRO GUIMARÃES Por 7$000
cxccllentes

intuitivas e permanentes lições de
ESCItlPTUKAÇAO MliRCANTIL
Comprem este mcthodo — A' venda

nas livrarias c .'1 Rua dti Carioca, 73
A 'GUITARRA DU PRATA.

lio e>

; donliis, sem dór, .1
àà vulcanile, cada

r,;0!X)Exlracção d
Dentaduras

douto  55000niilnraçõos du dentes, de 03 a 10S000
Limpeza de dentes,  &!000
Concertos cru dentaduras que-I.radas, feitos em cinco horas,

cada conserto  10Í000
li assim, nesta proporção do pro-çosrazoáveis, são feitos os demais trabalhos

olrúr&jcó.-dóntnrios, previamente ajusta-
dos 110 .consultório da

RUA URUeUAYAHA N. 3,
esquinada rua da Carioca c cm frente
ao largo da Carioca; das 7 horas da ma-
nhã ás & da larde, todos os dias.

TlO£,j!U-IIOIN*r!. N. l._._t_l

Capital Federal

W&® C©-*>A. PE
-THEATRO

Ü-KmPRIGAD4
POLÍCIA.

Serviço paru hoje:
Superior de dia, tenente-coronel graduado

leferino Soares.
Official dc dia á Brigada, capilão Rodri-

ii-s Fontes.
Médicos: de dia ao hospital.tencnte dr. Pci-

Solo Meira; de promptidão, tenente dr Ger-
vpn I.ins; c interno dc dia, alferes honora-'io Avelino Chaves.

_Dia á pjiarmaçia, pharmaceutico Oswaldo
Silva c pratico Arnaldo dos Santps.

Ronda (k-visili, tenente Antônio dc Souza.

Espcctaculos para hoje:
LYRÍCO — "Os saltimbancos".
APOLLO — " Cócórikò ".

RECREIO — "A menina do chocolate".
S. PEDRO — " Exliiblçõcs sensacionaes

dc Maieroni".
CARLOS COMES - "Braga 

por um
canudo".

S. JOSÉ' — "A coisa é outra...".
CHANTECLLR - "Não 

pódc"
RIO BRANCO — "Cú e lá".
CIRCO SPINELLI — Espectaculo va-

riado.
PALACE-THEATRE — Altracçõcs e

novidades.
MAISON MODERNE — Diversões.

Notas de palco
CÕCÔROCÓ — A companhia do sr. José

Ricardo levará á scena hoje, sem falta, 110
Apollo, a revista portugueza " Cócorocó'.',

I'"' provável que 'não fique um único lo-
gar disponível tio theatro da rua do La-
vradio, pois a peça teve um grande suecesso
cm Portugal e está muito bem montada.

A MENINA DO CHOCOLATE - Ho-
je ainda leremos no Recreio, pela companhia
Adelina Abranches, "A menina do choco!**.-
le", e amanhã cm "malinéc", c á noite, os" habitues " do Recreio vão apreciar as duas
ultimas 'representações da encantadora co-
media.

DRAGA POR UM CANUDO -- Conti-
nua em pleno suecesso no Carlos Gomes a
engraçada revista de costumes portugue-
zcs" Braga por um canudo".

CA' li LA' — A hilariante revista " Cá
c lá", como'Sempre, vac mantendo o mesmo
prestigio iio theatro Rio Branco.

NAO PÔDE ! •— No Cliantecler, a deso-
pilante revista (k^Iiâo Só. ooutintia a re*

COLÔNIA DE CAXIAS
25 garrafas, tinto, ÍOfOOO — 12 garrafas, branco, 9f>000

Entregues a domicilio Devolvendo o vasilhame
PRAÇA 'riliADIOWPESí, *J7 — XclcpUone OÍ>8

I?ua JDr, Manoel "Nrictor*lno, 03 — Kiij-fcnlio do IJcntro
wifiniMiimii __g

Jncommoclos de Senhoras
e

jT Saude da jViuIher
Poucas colheras alliviam -

Poucos frascos curam

i/ncQmmQdos da edade critica,

tfegras dolorosas •

Colicas utennas,

flores brancas,

tfemorrhaçfias
Suspensões

níifcáS)-*-"
Küiiw()«ii'0'i«i'ijKa

Saboralorla J)audi & Xagunitla
Hlo da Janeiro

VEHOE-SE EM TOní.8 AB !»K.*.naAGI»S DO SRAZIL

João Baptista cie Medei-
ros

Antônio de. Avellar Medeiros e
Anaiza Medeiros coiiyiiliiii iodos . os
seus parentes e anllçb» para' assisti-
rom á missa que pelo eleiiio descanso
da alma dc seu pranteado irmão c

cunhado mandam celebrar na mal rir. dí. SS.
Sacramento, aliar de N. S. (Ia Piedade, hoje,
d do corrente, ás o ijj horas, pelo 

"que isc
confessam agradecidos,

í
Tenente Gilberto da Sil-

va Reis

t Os parentes do téilblltê GILBERTO
DA S1Í.VA RUIS; contidam os seus
amigos e collcgis paia assislirein a
missa de anuiversario ipie uiandaiu
resar por sua alma, hoje, .piarta-feira,

u do corrente, ás o horas, na malriz do Sa-
craineillo, pelo (pie, desde já ficam gratos.

Joáo Lourenço Barbosa

tMagdalcua 

da Silva IlarbQsa, esposa
do fallccido JÒAO LGURBríÇO BAR-
ROSA, convida todos os parentes c
pessoas dc amlsade para a.sistireni a
missa de 7'' dia, ..pie. será cclchrada

hoje, (juarta-feira, u <lb correntf, ás 9 horaí,
na egreja de Santa Rila. Desde já se inaiu-
festa grata c obrigada.

Antônio Felix tia Rocha
Cecília Figueiredo ila' Rocha c fa-

milia, ;&gra(lc£cin, penhoradissíihns, t\
todos (pie acompanharam os reslos mor-
tacs dc seu esposo, pae, genro c cunha-
do, ANTÔNIO Í-IÍLIX. DA ROCHA", .*

de novo os convidam paru assistirem á missa
de sétimo dia, que mandam celebrar, hoje,
quarta-feira, n do corrente, na egreja de
D....IO A-nl

Í
dns IVibres, á.s y lioras.

Cesalpino Â. Gr. da Silva

tülga 

Pereira da Silva, convida ao»
amigos c parentes para assislirein uma
missa que pelo annivcrsario uatalicio
Lseu frllecido inarido, CIvSAl.PINO
manda resar na egreja do Immacnladu

Coração dc Maria, uo Meyer, ás o horas, de-
claraildo desde já agradecida a todos que com-

| parecerem a este aelo de religião.
¦ iMiniim

Ãos srs. criadores
A diarrhca dos bezerros cura-sc cm tres

dias, com o BÉZERRT.NO.
MALLÊT <fr C. — Frei Caneca, 52,

aaKH

FOLHETIM D'«A EPOOA»

ror Misericórdia, abbadessa do convento
das Descalças Reaes da villa de Madrid. -—
Soube com desgosto «.ue, csqueceiulo-vos
que morrestes para o mundo no dia eitl que
cnlrastes no claiistro, continua.es no mundo
com os vossos pensamentos c as vossas
obras. Cumpre-vos velar pelo rebanho que
Deus vos confiou e. não iiitromeftef-vós cm
assumptos terrenos, c muito menos em cons-
pirações c lutas políticas, que isso, que mm-
ca está bem numa mulher, não se pôde vêr
sem escândalo numa religiosa, e religiosa
que tem o mais alto cargo a que pode che-
gar, c que lhe impõe obrigações que por coi-
sa alguma deve dçsattcnder. — Escrcvcstcs
tuna carta' a vosso tio o duque de Lcrma, c
cntrcgastel-a a Francisco Ma"rtinez Mou-
'linho, cozinheiro-mór d'el-rei, afim deste a
levar ao duque. O sr. Francisco, contra sua
vontade, e decerto bem iiuioceiitementc,
não pódc leval-a ao duque, e importa que o
duque não dê pela falta. Escrevei outra, mi-
nha amada filha ; mas que seja tal, que
nem sc intrometia cm assumptos mundanos,
nem cause damuo a ninguém. — Recebei a
minha benção.— O inquisidor geral".

Ao ler esta carta, a madre Misericórdia
sentiu, primeiro um accesso de cólera, dc-
pois um calafrio de medo ; porque, sc bem
que o tio, como ministro universal d'el-rei,
era um poder quasi omnipotente em Hespa-
nha, a Inquisição não o era menos, c Ler-
111a, que tinha nomeado o padre Aliaga in-
quisidor geral era porque ou precisava dellc
ou o temia.

Eis aqui o que a abbadessa escreveu dc-
baixo de uma cruz e das tres iniciaes dc Je-
sus Maria c José :

" Meu venerando c respeilado tio. c se-
nhor, — Recebi a vossa carta no momento
em que eslava 110 locutorio tomando uma
dupla visita a minha prima c d. Francisco de
Quevedo. E digo dupla visita, porque cada
qual viera por sua intenção : primeiro d.
Catliarina, c d. Francisco depois. — D. Ca-
tharina bem ao contrario do que v. cx. sus-
peitou, vinha com a preterição de afastar-
Be da çôrtc c do mundo, c cnccrrar-sc .tiestel

convento durante a ausência de seu marido.
Eu procurei dissuadil-a, c tanto lhe dis-

se, que afinal renunciou ao seu propósito.
Emquanto a d. Francisco, sabe muito

bem v. ex., porque o sabe todo mundo, que
matou 11111 líomctn, que na egreja deste mes-
mo convênio ousou insultar uma dama. —
D. Francisco, que é multo bom chrislão c
muito cavalheiro, vinha dar-mo uma por-
ção dc ducados, a fim de eu mandar dizer
missas por alma do morto, c celebrar uma
solctnnc funeção de dcsaggravo a sua Di-
vina Majestade, por ler tirado do seu tem-
pio. um homem para lhe. dar a morte. Isto
foi o que aconteceu. Do mais que v. cx. úir.

"na 
sua carta, nada sei, nem me parece que

haja coisa alguma, porque comquanto, de-
pois de ler a carta de v. ex., observasse
cuidadosamente a ambos, só vi que se tra-
lavam como conhecidos, mas sem interesse
algum. — Dou graças a v. cx. pela prova de
confiança que me deu na sua carta, c fico
rogando a Deus pela sua vida. — Miscricor-
dia, abbadessa das Descalças Rcacs na villa
de Madrid ".

— Deus me perdoe pelo muito que nesta
carta minto ! disse a freira fechando a car-
Ia ; a culpa c da Inquisição ; para me não
apanharem uo embuste, será necessário avi-
sar minha prima e Quevedo e gastar ai-
guns dobrões na funeção de desaggravo.
Quem havia dc pensar que o' cozinheiro-
mór era esbirro, ou familiar ou espia da In-
quisição ?

Portanto a madre Misericórdia teve medo.
E não só teve medo ao padre Aliaga, mas

lambem ao cozinheiro-mór, que estava Ire
metido do outro lado da grade.

Era aquclla uma dessas situações comU
cas, que se dão com freqüência quando o
poder faz uso do myslerio, quando explora
o receio de uns c outros, quando os seus
agentes não sabem nem podem saber a que
ater-sc.

Tor isso estavam numa situação quasi
ideiitica a abbadessa das Descalças Reaes c o
coxinlieiro d'cl-rei.

Mas era necessário tomar uma delermfc

O Cozinheiro cf€i i/m
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CAPITULO PRIMEIRO

Em que se vê qnc o cozinheiro d'el-rei nâo
acabara ainda a sua faina daqucllc dia

Ao mesmo tempo cm que o confessor
¦d'el-rei sabia do mosteiro dc Atocha, sabia
<las Descalças Reacs o cozinheiro-mór.

Todo aquelle tempo ; isto é, o que decor-
rera desde a ida dc Francisco Moutinho dc
um para outro convento, passara-o Mouti-
.alio sob a despotica pressão da madre Mi-

fericordia.
O facto de Quevedo ter ficado com a car-

tu da abbadessa para Lertna procurara ao
cozinheiro-mór aquelle novo marlyrio,

Porque, com sobrada razão, cada mo-

jncnlo que passava era um tormcnlo para o
cozinheiro d'cl-rci.

Aturdido, não meditara que necessitava
dar uma desculpa á madre abbadessa, por
áquella carta que lhe levava do padre Alia-

ga. Moutinho não sabia o que a carta dizia :
ia ás escuras.

Isso confundia-o, assustava-o, fazia-o
suar.

Sc dizia que Quevedo lhe tirara a carta,
entala va-se.

Sc dizia que a perdera.-, a carta podia
parecer, e era, um novo embaraço.

Se rompia por tudo c não levava aquclla
carta á abbadessa, nem tornava a vêr o du-
que de Lcrma c sabia dc Madrid...

Isso não podia ser.
Estava entalado com o duque*.
Estava entalado com a Inquisição.
Moutinho achava-se uo estado de um re-

iptil encerrado num circulo de fogo-,

Por qualquer lado que pretendesse sahii
do apuro queimava-se.

Decidiu-se afinal pelo poder mais terrivot
dos que o tinham subjeito : pela Inquisição,

E uma vez decidido, entrou de roldão na,
portaria das Descalças Rcacs, a cuja portj(
parará, bateu á roda, c em nome da Iiiqui-»
sição, pediu para íallar á abbadessa.

Immcdiatamente llie deram a chave dt»
um locutorio.

Ao entrar ncllc, Moulinho encoht.rava-si,
ás escuns ; declinava a tarde e o locittorint
era lobrego.

Para além da grande só sc viam trevas,
Pouco depois dc entrar 110 locutorio, Mott«

tinho sentiu abrir a porta c os passos dutnt'
mulher.

Não trazia luz.
Depois ouviu a voz da madre Mtseijco.»

dia.
O triste do cozinheiro-mór estremeceu.

Quem -5is c que me quereis da parle dfl[
Santo Officio ? disse a abbadessa com a voí
pouco firme, entre irritada e cobarde.

Eu, minha senhora, sou o vosso liu>
millissimo servo Francisco Martinez Mou«
tinho.

Ah I sois o cozinheiro-mór de sua m*.
jestade ?

Sim, minha senhora, sou eu.
—- Mas explicac-me... cxplicae-me..v

porque não posso perceber como vos envia d
Santo Officio da geral Inquisição.

Nem eu tampouco o percebo, minjuj
senhora.

Mas a que vos mandam ?
Pcrdoac... mas quero primeiro dizer»
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Quarta-feira, 11 de Junho do M& A ÉPOCA

PEQUENOS ANNUNCIOS*_

-•«•••©-

sS aannmcios custam 200 rs. por quatro vezes
que mão excedam de tres linhas

Costumes de Caseniira
ingleza

para senhoras. Rua Marechal Floria*
no Peixoto ti. 63.

-•?«•-

Empregos e empregados
A LÜGÀM-SÈ crtados exclusivamente da

¦*¦ roca, pedidos á Agenor 1'orlugal, as pas-
fiigcns e coniinissíes, pedidos para estação de
V.l-ssouraj,

A I.UCA-SK unia perfeita cozinheira para
¦'casa de familia de tratamento, não faz
questão de ir para fora da capital, é. muito
asseadá, ordenado ijn$uno; para tratar na rua
.lc S, Cbristov5o n. a-'.', quarto jo.

A UCGA-SE um colchociro que faz e rc-
forma colchOes; na rua Dr. Manoel Vi-

ctorino n. .|8j, casa n. r.

iLLHJA-SF uma cozinheira para casa de
¦"-família dc tratamento para dormir fora;
Irata-se na travessa do Commercio u. 15 —
F.sl.icio de Sá.

Casas, commodos e ter-
renos

ALUGA-Sli 
a casa 11. 66 da rua Tlieodoro

da Silva, com dois quartos grandes,
ditas salas, dispensa, etc. 566

1 Ll.T.A-SK 1 quarto e parte de uma sala
__. Chal.t rua Arthur Braga n. 2.1, Piedade.

\U.'CA-.SK 
á rua de SanCAnna n. n.|,

casa i-\ um quarto a senhora só, séria
e que trabalhe fora. 5/4-

A MJGA-SK uma moça portugueza para
copeira e arriniiaileira; na rua Kcal Gran-

leza n. -7S, Botafogo.

A l.l'OAM-SF. duas moças, uma para la\a-
c engommar, oulra para cozinhar; i)5í

az nne&tíío dc ir para fora. são de borri com-
portaiiiento; na rua d. S. Carlos n, -7.!.

AU'CA-SI'' uma senhora italiana chegada
¦'lia pouco para todo o serviço, rin ca«a
dc familia de tratamento, falando lambem ai-
Jcnião. Trala-sc 110 Hotel Globo; rua dos An-
(Iradas n. iq.

LUGA-Sfí uma cozinheira de forno e fo-
gão, para pensão e familia; ua travessaA

Maria José n. 58 — O. Clara.

A l.L'GA-SI' uni casal portuguez para qual-
quer serviço; na rua Senador Eiizebio nu-

mero 41-', fundo.', da Fabrica.

A I.UGA-S1' uni marcincirò que concerta,
einpalha e lustra, na rua Dr. Manoel Vi-iif

tiorjno 11. 483, casa ".

* LUGAM-SE esplendidos aposentos, sendo
.A. uni de frente, á rua Conselheiro Salgado
Zenha 41, Tijuca.

V 
LUGA-SE bom quarto para casal, ou J
moços. Cattete 339. Pensão Aliemã. 547

A LL'GA-SE um quarto com 011 sem mobília
a rua Dr. Corrêa Dutra 11. 35,

A LUGA-SE uma casa nova tendo quatro
quartos, duas salas, cozinha, quintal, etc.,

na rua Gonçalves n. 42-A, Cattiniby; as cha-
ves estão na mesma rua 11. 50, e trata-se na
rua da Carioca n. 55 casa dê papeis pinta-
dos.

ALUGA-SE unia superior sala dc frente, a
moços decentes, entrada independente em

casa de familia; na avenida Gomes Freire 11.
45, térreo.

ALUGA-SE por preço módico, a rapazes,
uma esplendida sala de frente; na rua da

Assembléa n. 75, 2" andar.

A LUGA-SE uma boa sala de frente, com sa-
eadas e janellas, a senhoras honestas ou

a casal sem filhos, não pódc cozinhar; rua
Colina 11. 64, Estacio de Sá.

ALUGA-SE escriptorio novo, com optima
•**-s.ila dc .spcra, teleplione e elevador, no
2" andar do "Jornal do Hrazil", tratar com
João no mesmo.

i LUGA-SE uma sala. com duas sacadas, a
™! senhora só, a rua de S. Pedro 11. 51, a" an-
dar, preço commodo.

A I.UGAM-SE quartos sem mobília a moços
do commercio em casa de familia rua de

í>. Pedro n. 71. -' andar

A LUGA-SE a rua Frei Caneca 11. 380, so-
¦'*• brado esplendidos aposentos, com ou sem
mobília, e com 011 si 111 pensão, a pessoas dc-
centrs, Iodos com janellas, luz clectrica e
liam banheiro com água quente ou fria.

A LUGA-SE com 011 sem contrato um es-
paçòso armazém, na rua da Alfândega nu-

mero 173.

A LUQA-SE uma portugueza recém-chegada,
, para cozinhar ao trivial; na rua Assum-

;ào n. 4*^1 casa o, líu-afogo.

' LUGA-SE uma cozinheira de forno e fogão
a familia de tratamento, com pratica, dá

abono de sua conducla; na rua Ur. Campos
da Paz 11. Si — Kio Comprido.

OFFEliFCH-SE 
11111 rapaz com pratica de

seccos- 1 molhados, edade ro annos. Carta
a M. Veiga, nesta redacção.

pKEGISA-SÉ de um pintor de liso. Rua
Visconde de Figueiredo n. 63.

"PRECISA-SE 
dc uma perfeita lavádeira c

engoinniadcira com lustro; paga-se 00$;
na rua General Guanabarro 11. 425.

T)KECISA-SE de unia ama secca de 12 a 13
annos, de còr preta, a rua Affonso Penna

n. 71, (Haddock Lobo). Com ordenado.

1>!'KC1SA-SE de uni perfeito jardineiro, para
tratar de um jardim particular; trata-se

a rua Nossa Senhora de Copacabana num..-
ro lOjt. Não sendo bom é inttlil apresentar-se,

A LUGAM-SE unia grande sala e dois quar-
¦^ tos, juntos ou separados em casa de fanii-
lia. fornece pensão, querendo, não pôde cozi-
nhar, lem cozinha, quintal, tros sacadas para
o largo da Lapa; trâta-sc na praia da Lapa
11. 74.

A LUGA-SE por taojoo; unia casa, com ein-
co quartos, duas salas, cozinha, banhei-

ro e bom quintal, perto do bonde e trem. In-
forma-se na rua Cella n. 106. Todos os San-
tos.

OCAVAIGNAC 
do Arriaga está crespo,

porque só usa Sabão Mágico. Uni, i$5ou;
tres, 4$ooo; nas drogarias e phannacian. 530

/~\ SABÃO .MÁGICO não dá cabello ao-". " carecas, mas evita a sua queda-. Um,
i$5ao; Ires, 4*000; nas drogarias e perfuma-
rias. 530

J3ARA 
ter na unhas bellas e brilhantes

. eomo o sol, em qualquer perfumaria,
comprem o ÍIRILIIOGENOL i$ooo. 570

T> RECISAM-SE alumnos de francez pra-
ii tico, mez 10$; Uegis- de Ia Coloinbiére.
14, rua da Carioca, das 4 ás 9. Tradiicções.

.'T 33-1

Roupas a prestações
para liomcns, senhoras e creanças.
Rua Marechal Floriano n. o3.

Roupas a prestações
Resumiremos o dinheiro ao freguez

que não puder continuar. Rua :Mare-
clial Floriano n. rj3.

Roupas a prestações
Alfaiataria Barbosa. Rua Marechal

Floriano n. ó3

Roupas a prestações
de 1$000 para cima". Rua Marechal Fio-
riano n. 63. ~

A LUGA-SE uma linda casa pere familia de
¦ tratamento, com muito terreno; na rua
Conselheiro Jobin n. .|S; trata-se na avenida
Rio Branco n. 171.

A LUGAM-SE esplendidos quartos a ninhos
distinetos, cm casa séria, de respeito; na

rua do Cattete n. 246,
A LUGA-SE um pequeno quarto do fundo

para homem ou mulher que trabalhe íóra,
na rua de S. Christovão n. 141.

A LUGA-S Epor ico$ooo uma casa a peque-
na familia, com luz clectrica e bonde a

porta. Informa-se na rua de São Luiz Gonzaga
n. -'49, S. Christovão.

LOTERIAS

Capital Federa
EXTRACÇÕES DIÁRIAS

Sob :i tisrcnliRaçfio tio Co-
vei-110 l^etlcral

A's ii l|-ifi horas-aoM Sabba-
tios ás :í lioi-au

Rua Visconde ile Itaborahy, 45

VENDE-SE 
Cravocida para cxtiipaçáo de

verrugas dc qualquer parte do corpo.
Resultado garantido, Avenida Rio llranco *i.
140. pharmaeia Orlando Rangel; Kua Primeiro
de Março n. 3.1, drogaria Estabile & Bastos.

|i-

Agencia d'"A Época", rua Engenho Novo
n. 15 estação do Sampaio, para onde
eleve ser dirigida toda a correspondência
relativa aos subúrbios

T7" ENDE-SE e ensina-se, flores imitação á
V biscuii, palmas, ramos, cestas, etc. Ipi-

ranga, 69. 536

VENDE-SE 
ã rua 22, de Maio 11. 42. es-

taçSo dò Rocha, o preparado " Mnriali-
na", efficaz para cxtlncçSo completa do
copim.

VEXDE-SE 
na Livraria Alves o PEDR'

ALVARES e o COLOSSO, de Ruyltarbo-
sa, versiíicado por um brazileiro. Folheto,
$500. 560

HOJE HOJE
Novo plano —'290—2*

rf

A LUGA-SE o predio da rua Felippe Ca-
marão n. 179, com duas salas, tres quar-

tos banheiro, despensa, cozinha, quintal e
luz elcctriea, ha pouco construído. Trata-se
na rua da Candelária numero 38, escriptorio
da 1 as 4.

A LUGA-SE uma casa por oo$ooo, na Eslra-
da dc Santa Cruz 11. zo.li. bondes a porta,

e próximo do trem, duas salas, dois quartos,
cozinha, água. quintal, e limpa; infornia-sc
na rua Cupertino n. 85, trata-se no largo do
Uocio. Cinema Pajris,

A LUGA-SE uma casa na estação Dr. Eron-
lin, duas salas, dois quartos, água, cozi-

nha, etc, limpa, e quintal proxiujJ aos obndcs
e perto do trem, aluguel 75^000; informa-se
r.a rua Cupertino n. 85 ; trata-se no largo do
Rucio. Cinema Paris.

pKKCISA-SE dc cigarrdro.-
Ihar ein cigarros de palha,

para Iraba-
cigarros ile palha, na rua do La-

\r;ulio 11. 122, casa n. 1, trata-se das 10 as 2
horas *la tarde.
TDREGIS.-.-SE de uni rapaz para aprendi/* de .stuca.l
U. ¦>*>¦ loja.

idor e armador, a rua da Lapa

TORECISArSÊ (lc unia mocinha para aju-
ilar 6 serviço de casa de pequena familia.

Rua Botafogo n. ."jf-. Encantado.

WRECISA-SÉ dc uma cozinheira para o
trivial, a rua D. Anfia .Vcry n. -'18.

pKKCISA-SE de uma lavádeira, a rua D.
Anna N"erv 11. 218.

pRECISA-SE de um official lustrador na
rua Dr. I.ino Tjsieeira, 31. Jacaré, bonde

dc Casacadtira.

l)líl-XISA-SE dc uma (mpregada, na rua
Dr. Lilio Teixeira 11. 31. jacaré, bonde de

Cítsacadura.
"PREGISÂ-SE 

dc uma (mpregada, na rua
Guincza n, 88. Engenho dc Dentro.

jDREGlSA-SE de uma pequena de 1.* a 15
annos para tomar conta dc uma creança;

travessa Bambina 11. ^6, Conde Coinfim.

piti-tClSA-SE de uma empregada para todo-o_ serviço para um casal 'sem filhos na
rua Senador rompeu n. 226, 1" andar.

A LUGA-SE uma sala dc frente, mobiliada
. com ou sem pensão a rapaz solteiro; na-

rua da Lapa 11. 80, sobrado.

A LUGA-S lio confortável predio novo da¦*' rua de Santa Clara n. 100, com accom-
liiodaçõcs para grande familia 011 pensão; as
chaves estão por favor na padaria da rua Nos-
sa Senhora de Copacabana n. 66z c trta-se
no escriptorio da Perseverança Internacional.
Avenida Rio Branco n. 171.

A LUGAM-SE uma linda sala e quarto, sa-
eadas em frente .10 mar, tem todo o con-

forto para casal, predio novo. bem mobiliado,
praia da Lapa n. 74, cr.sa dc familia.

A LUGA-SE uni espaçoso quarto, com luz
clectrica a pessoa do commercio, em casa

familia; na travessa dc Santa Rita nume-
ro .) 1.

A LUGA-SE por 9o$ooò tuna sala bem mo-
biliada para solteiro; na avenida Central

n. 11. _¦" andar.

ALUGA-SE na Pensão Werneck. a rua doA Rezende 11. 56, optimos aposentos c lindas
salas bem mobiliárias, com pensão, a rapazes
v. famílias de tratamento,

VKXDE-SE 
um terreno com *i metros dc

frente por 70 de fundos, logar vistoso,
próprio para linda vivenda, dez minutos da
estação de Todos os Santos. Tratar com Sil-
va, das ,2 ás .*, á rua Senador Euzebio nu-
mero 252, sobrado. Preço, 3 ;ooo$ooo, 565

VENDE-SE 
uma boa casa no Meyer, rua

General Thompson Flores n. 3. Vêr c tra-
tar na mesma, a qualquer hora do dia.

A LUGA-SE uma sala de frente; na rua Uru-
guayapa numero crj, sobrado. Só para

moços.

VEXDE-SE 
em Jacarcpaguá, Porta da

Água, 110 "Sitio Coutinho", 1 lote de
30X.J-.0, cercado e todo plantado com íru-
teiras. Tem água canalisada. Trata-se na rua
Coronel Pedro Alves 11. 159, antiga Praia

í í'*orm'jsa. *•-*.

ALUGAM-SE doisbnns quartos, em casa
de familia sendo um delles mobiliado; na

rua da Carioca 11. 57, sobrado.

A LUGA-SE 11:11 quarto a rapazes do com-
,. inercio; na rua do Hospício 11. '7-, -°

A LUGA-SE a casa da rua Manoela Car-
bos.i 11. _•.); as chaves estão na rua Cons-

tancio Teixeira n. -'j; Irata-se na rua do Re-
zemle 11. lS6.

ALUGA-SE uma sala e querto de frente,
completamente independente, em casa de

familia, a um casal-sem filhos; na rua da
Misericórdia n. 16, j" andar, esquina da dc
S. José.

A I.UGAM-SE uma sala de frente .: um
quarto, com pensão; na rua dc S. José11. 53, sobrado.

^AXUGA-SE o sobrado da rua de São Chris-
tovão 11, 140, as chaves estão 110 11. 38,c trata-sr 110 Hanco do Minho, a .rua dc São

Pedro n. Go, esquina da de Quitanda.

ALUGA-SE uma casa com todas as com-
modidaiíes precisas para familia de trata-

mento; na rua Bomfim n. 145, S. Christo-
vão, e tralar na rua da Carioca 11. 27.

TT LN DK-SF, o predio <!a-.rua Viscondcssa
V Pii-.-.cinunga 45, por 14 contos, Irata-se

com o proprietário na rua Padre Januário agi
Pomo dos bondes dc Inhaúma. =7,

Diversos

A CABEÇA, lavada com Sabão Mágico,
conserva os cabelios e evita de ficarem

brancos. Um, i$soo; tres, 4Ç000; nas droga-
rias. 530

ACA1SF.ÇA, lavada com Sabão Mágico,¦*" fica livre da caspa e outros insectos, tor-
nando os cabelios abundantes e macios. 330

A d. Amélia dc Sabioa, 110 seu "toilette",
só usa Sabão Mágico. Um, i$soo; tres!

4$ooo; nas pharmacias, drogarias c armari-
11 hos. 530

A TEZ linda, os cabelios pretos c abundan-
tes, só com o uso do Sabão Mágico. Um,i$50o; Ires, .)$ooo; nas drogarias. 530

pfNZAS INFERNAES, matam instanta-*U neamente pulgas, percevejos, formigas cbaratas. Lata, 800 réis. Drogaria Mattos. 530

Por '1S-10Ü em quartos
Sú jogam 30.000 bilhetes

AMANHÃ AMANHÃ
Novo plano '291 — 6*

®E|| 

____ ____ ^t_K íik jOS\ o*Sk *sr\

Por 3.s400 cm quartos
Sú jògáiil 25.000 bilhetes

VKNDE-SF. 
uma pharmaeia bem afregue-

sada em Petropolis. Trata-se com P. de
Araujo & Comp., Drogaria, á rua S. Pe-
dro 82. 56.'

QOTIMOT-SE

CORRIGENDA

No artigo hontem publicado, nesta se-

cção, sob titulo o Mambembe legislaih
do. sahiram alguns erros typographicos
que p leitor inteliigente, facilmente corri-
gi"-

A falta de espaço impede que façamos
a reprodução do mesmo artigo, mas pro-
incitemos, muito breve- voltar ao assuni*

sobre construcção e armamento deptO,

Fobre o operário Guilherme da Sil-
Sabbado» 14 do corrents: Z ,::üú,n h°ntem uma ppvaçírçtde: agun

i lervendo. dc que resultou receber o
inleliz queimaduras do 1" yráo, na

! lace, do lado direito.
Depois de recebei* curativos no

, 1'osto Central da Assistência, reco-
lheu-se elle A respectiva residência, a

, rua S, Leopoldo n. 74.

AS 3 HORAS DA TARDE
Novo plano - 289-r-l'

rf
Por 6$600 em oitavos - Só jogam

:». 000 bilhetes

Grands e extraordinária loteria
PARA

- J
EM :í hoktícios

1*, em 23 do corrente, ãs 3 horas—Pre-
mio maior—uüü mil iraiicots.

2', em 24 do corrente, ás 11 horas—Pre-
mio maior—I-íOO mil friiucos,

3-, em 24 do corrente, Â 1 hora —Pre-
mio maior—SOO mil trancos.

Xotai tios li prcniioH maiores

UM MILHÀ0 DE FRANCOS
Preços dos bilhetes :— Tntuiros, 2IÍJ400;

quartos, 0$llO() o quídíngòaünoBj S*"00.
No pt'Ci;o do bilhoto está incluído o sello

oxigido por I.ei.

N, B. — Os prêmios superiores a jíkcJoco
estão sujeitos ao desconto dc 5 °|°. Bilhetes
ú venda cm todas as casas da Capital Pede-
ral e dos listados da-.Norle e Sul.

Os pedidos dc bilhetes do
interior devem ser aconi-
pahliatlos de mais 500 réis
para o porte do C«>i*reio e
dirigidos aos agentes g*e-raes Nazareth &;; Comp.

Rusi do Ouvidor, 94
CAIXA 817—Endereço bdègr.ipliico Xúsvel.

O chefe do departamento da Guerra
nomeou para, sem prejuízo de suas
funeções militares, exercer o cargo de in-
strnctor da sociedade de tiro n. 15, de
Nictheroy, o 2" tenente do Exercito Se-
bastião Pinto de Carvalho, assistente da
8" região militar.

fa. Barnabé

junho; ii.
Nasceu em Chypre e era Judeu.

Bondoso, alfayel. gentil; descendia de
uma familia nobre e rica, que o en-
viou a Jerusalém para ahi fazer os
seus estudos. Poi no seu tempo de
estudante que elle conlrahiu amizade
com outro joven, chamado Saulo,
que loi mais tarde S. Paulo. Admitti-
do ao numero dos setenta e dois dis-
cipulos, Barnabé percorreu muitas
aldêas c cidades, annunciando a sal-
vação, e auetotisando a sua missHo
com grande numero de milagres. Ti-
nha, junlo de Jerusalém, uma fazenda
mui rica; vendeu-a e deu o produeto
aos pobres. Como companheiro do
grande apóstolo S. Paulo, depois de
sua conversão, elle percorreu difle-
rentes terras, pregando o Evangelho:
Salamina. Perga. Pamnhilia, etc, etc.,
lim Pistria loi tai a admiração cansa-
da por pregação e milagres destes
(loi1" santos que os pagãos tiveram a
S. Paulo por fiiptier, por causa do seu
ar magostoso, e a S. Barnabé por
Mercúrio, por causa de sua eloqüência.
Xão faltava ;i gloria deste santo, mais
que coroar com martvrios, os traba-
lhos do apostolado. V, foi morto, ús
pedradas, no anno 70.

FOLHETIM «D'A ÉPOCA» O COZINHEIRO D'EL-REI
on h ecimento com o iiiqui-fos como travei

sid(.r geral.
II' o inquisidor geral quem vos envia ?
li', sim, minha senhora.
Mas sois ou ereis da Inquisição ?

-- Kit não sei se o era, minha senhora,
Como liontem não sabia outras coisas ; mas
hoje, como sei essas outras coisas, sei tam-
l>em qiie sou em corpo e alma da Inquisição;
mas á força, minha senhora, á força, por-
que tudo o que de hontem para cá me está
eilcccdendò é á força que me suecede.

Mas e.xplicac-vos.
Vou explicar.-rne. Sahiu eu esta ma-

nhã daqui com a carta que me havieis dado
para s. cx. o duque dc Lerma meu senhor,
quando eis que tropeço...

Com quem ?
Com um espirito rebelde, que me apa-

nha, me leva comsigo, e me mette na hospe-
daria do... Veado Azul ; e uma vez alli,
tira-mc a carta que vós me dereis para d.
Francisco de Quevedo.

Eu não vos dei carta alguma para d,
Francisco de Quevedo.

Tendes razão : í que sonho com esse
Iicmcm. Quiz dizer ; a carta que me tinheis
dado para o sr. duque de Lerma.

Que 1 tirou-vol-a ?...
Tiroti-ní'a,,. sim, minha senhora.,,

Jão sei como... mas tiroti-m'a... e ficou
:om ella.

Picou com cila !... e porque vos dei-
xastes tirar aquclla carta ? exclamou com
tolera a abbadessa.

Já vos disse que m'a arrancou.
—Mas quem era esse homem que vol-a ti-

/ou ?
Moutinho cobria-se de suor, amargava-lhe

« bocea, estremeceu todo, porque chegava o
momento de pronunciar uma mentira peri-
«fosa.

—O homem que... me tirou a vossa carta,
minha senhora, disse em tom mysterioso,
era... era... um alguazil do Santo Officio.

Um alguazil 1
—Sim, minha senhora, um alguazil, que

me esperava á sabida da portaria. ,

—Vigiava-os o Santo Officio... quer di-
zer que o Santo Oíficio vigia a casa de
meu tio !

—Eu não sei, minha senhora, disse Mouti-
nho assustado pelas proporções que ia to-
mando a mentira. _u apenas sei que 0
alguazil me dissré:—Acompanliac-me. — E
acompanbci-o.

—E onde vos levou ?
Ao convento dc Atocha, á cella do in«

quisidor geral.
—E que vos disse frei Luiz de Alliaga ?,
—Nada.
—Nada ?
—Não, minha senhora, não, alguma coisa

me disíc; — D'ora cm deante ficaes ao scr-
viço do Santo Officio. Voltae esta tarda
—Como com o Santo Officio não ha mais
que calar e obedecer, retirei-me e voltei de
tarde. O inquisidor deu-me então uma carta
c disse-me; — Levae essa carta immcdiata.
mente á sra. abbadessa das Descalças Rcacs.

Ah I trazeis uma carta para mim... do
inquisidor geral ? Onde está ?

—Está aqui, minha senhors.
—Dae-m'a.

Xão vejo... não vejo onde estacs, mi-
nha senhora.

A abbadessa levantou-se e pediu uma luz,
que lhe trouxeram immediatamente.

Entre o fundo illuminado da parte itifc«
rior do locutorio e a grade, ficara dc pé, ri-
gida, immovel, a negra figura da abbadessa,
similhante a um pliantasma sinistro.

Não se lhe via o roslo, em conseqüência'
da sua posição, que a envolvia por deante.
numa sombra densissima.

Tampouco se podia ver o cozinheiro-mór,
que estava de pé na parte interior do locuto-
rio.

O reflexo da luz que atravessava a gradr
era fraquissimo.

Continha isso a Moutinho, porque se i
abbadessa lhe tivesse podido ver o semblan-
te, tivera suspeitado do cozinheiro-mór, que
estava pallidn, transtornado, tremulo.

— Dac-mc essa carta, repetiu a abba-
desssa.

Moulinho metteti a mão com diffictildaile
por um dos intcrvallos da grade e deu a
carta á Madre Misericórdia.

A abbadessa foi lel-a á luz.
Para se entender áquella carta, é neces-

sario inserir primeiro a que o duque de
Lerma escrevera naquella manhã á abba-
dessa, e depois a resposta desta.

A carta do duque dizia:
" Minha boa c respeitável sobrinha. —

Acabam dc me dizer pessoas que me ser-
vem. que viram entrar minha filha d. Ca-
tharina no vosso convento e em um dos seus
locutorios, e atraz delia e no mesmo locuto-
rio, d. Francisco de Quevedo. Nada teria
isso dc reparavel, si não houvesse certos
precedentes. Antes de minha filha casar
com o conde de Lemos., requestava-a d.
Francisco de Quevedo, e cm verdade ella
não se mostrava muito esquiva aquelles
galanteios. Apenas casada, por motivos dc
snmmo interesse, vi-me obrigado a prender
d. Francisco e a mandal-o para S. Marcos
de Leão. No fim de dois annos, pul-o' em
liberdade, e hontem á noite apresentou-se-
me trazendo-me uma caria da duqueza de
Gandia, que lhe entregara d. Catharina, que
estava de serviço no quarto da rainha. Pro-
va isto tres coisas : primeiro, que nãoi.dc-
vem olhar-se com iiidiffèrença ; segundo,
que d. Francisco não ficou escarmentado ;
c terceiro, que esteve honlem á noite' no
quarto da rainha, Portanto, uma vez quetendes neste momento minha filha c Que-
vedo num dos locutorios deslic convento,
observae, vede o que descobris cinquanlo á
amisade mais ón menos estreita em que
possam estar minha filha c Quevedo, por-
que tudo receio, tanto mais quanto peior
marido para d. Catharina c pcior homem
para mim, se tem mostrado o conde de I.e-
mos. Avisae-mc do que averiguardês ou
conhecerdes, dando a resposta ao cozinhei-
ro d'el-rei, portador desta. Deus vos tenha
cm sua santa guarda. - O duque de Ler-•mi".

A carta que em resposta a esta escreveu
« abbadessa, que entregou a Moutinho, e

que d. Francisco tirou ao cozinheiro-mór,
continha o seguinte :

"Meu respeitável tio e senhor. — ReceM
a carta de v. ex. tão a tempo, que quando a
recebi eslava tomando a visita á minha boa
prima e a ri. Francisco de Quevedo. D. Ca.
tharina dissera-me que o seu único objecte
ao visitar-me era fazer-mc travar conheci-
mento com Quevedo. c este fallara-me tão
em favor dc v. cx. que me tinha encantada,
c me fizera perder todo receio. Sem cm-
bargd; a carta dc vossa excellencia veiu pór-
me novamente de sobre aviso, e tenho pata
mim que d. Catharina e d. Francisco sc
amam, não dentro dos limites de um galan-
teio, que sempre fora máo, mas de uma ma-
neira mais estreita. Conheci que d. Franciscc
queria enganar-mc para me inspirar con-
fiança, e que não foi o amor que o levou ,i
fazer d. Catharina faltar aos seus devores,
mas sim os seus projèctos ; porque pos-
suindo d. Catharina, possue na córte, jun-
to da rainha, uma pessoa que pôde servir-
lhe de muito, e por meio da qual pódc fa-
zer a v. cx. muita guerra, e lauto mais quan-
to mais v. ex. nclla confie. A minha humil-
dc opinião, respeitando sempre a que a alta
sabedoria de v, ex. estime por melhor, (
que se deve desterrar da córte a d. Francis-
co, isto não tratando de prendel-p iiovamcn*
te, o que seria mais acertado, porque muito
ganharia em honra a nossa familia. impe-
dindo que d Catharina continuasse nas suas
loucuras, e cm socego e tempo v. ex., por-
que d. Francisco é um inimigo perigosisst-
mo. Não tendo mais que dizer a v. ex., fico
rogando a Deus que guarde a sua preciosa
vida. — Misericórdia, abbadessa das Des-
calças Rcacs".

Agora comprebcmlerão os nossos leitore-
como, ao ler Quevedo esta carta, na pasto-
L"ria do Veado Azul, a guardasse, sahtesi
bruscamente, e deixasse atônito e transtor
nado o cozinheiro-mór.

Vejamos agora a carta que o padre Alia»
ga escrevera á abbadessa, c que esta li;
aquelle tempo :

"Minha boa e querida filha em Deus, so>

prédios nas zonas suburbanas, ide lrajá
para cima), genial idéa. do magarefe. que
alli no Mambembe, está (.'(ir/icn/iifoios di-
reitos Jo operariado.

D. CLARA — O bemqulsto Club Car-
navalesco Caprichosos da Victoria, que
tem a sua sédc .i rua .Maria José, nesta
zona, realisou no sabbaJo. o firande baile
já annuncladOj e que foi transferido, devi-
do ao funeral da dr. Pereira Passos.

Esteve bastante concorrido, apesar do
máo tempo, dnnçando-se ate ao amanhe-
cer.

A sua directoria é composta aetualmen-
te, dos srs. José Simões Ferreira, presi-
dente; José Pinto da Fonseea, vice-presi-
dente; Jayme da Silva, 1" secretario; Hen-
rique Matheus, tlicsourelro; Antônio Lo-
pes da Cunha, procurador, e João Segui,
fiscal.

Em um dos intervallos em que o piano
cessou, magistralmente tocado pelos srs.
José de S. Vasconcellos e Jn*-é L. l?i-
beiro dc Almeida, foi offerecido pela sua
directoria aos representantes da imprensa,
uma lauta mesa de doces,, erguendo-se,
por essa oceasião, diversos brindes, sendo
o da imprensa respondida pelo nosso re-
presentante.

Destacando-se pelas gentilezas, o capi-
tão Antônio Lopes Miranda n.-s cercou de
niuiias provas de carinho.

Entre as pessoas presentes- pudemos
notar as sras. Maria Guerreira. Maria So-
Iara, Antonia Dias, Bruna Claudia, Gtier-
reira Torres, Antonia Dias Júnior, Maria
Gastou, Benivinda Matheus, llaliia Cam-
pos, Carlinda de Souza, Antonia da Silva.
Leonarda Almeida. Etelvina dos Santos,
Latira Gomes, Leonor Situas. Antonia Joa-
quina dc Jesus, Justina Delphim Oliveira;
cavalheiros: Abel de Almeida, Antônio
Julio, Christovão Serrano, Luiz da Silva
Gomes, Henrique Matheus, José Ti-
rado, Pedro Bruno, João Segui, Philo*
gênio Bruno, Manoel Moreira dos Santos,
Orlando Gentil, Martins Rocha, Antônio
Arthur líosas, Dartholoíiieu Cunha, Ala-
noel Moreira, Francisco Pcres Isa, Fernan-
do Ganga e demais pessoas.

O salão achava-se lindamente ornamen-
tado, e os respectivos estandartes ainda
conservavam as palmas da victoria do
Carnaval de 1913.

Reaffirmainos os nossos agradecimeii-
tos- pelas innumeras gentilezas dispensa-
das an nosso representante.

E' incrível; phantastico mesmo, o es-
tado que nestes dias, apresenta D. Clara.

Eni todas as ruas ha lagoas enormes,
sendo difficil atravessar-se, de. um lado
para o outro das ruas.

Alas, até quando esta zona fica assim,
desprezada pelos poderes municipaes?

Não ha palavras com que possamos des-
crever como se encontra esta localidade.

Causa nojo, causa horror.
Realmente, é relaxamento de mais.
CASCADURA - Alais uma brilhante"soirée" intima, realisou ante-hontem, o

estimado Club de Cascadura, notando-se
no vasto salão grande numero de senho-
ras, senhoritas e cavalheiros.

Os distinetos direclores foram, como
sempre, foram gentilissimos com os seus
convidados, especialmente com a im-
prensa.

Terminado o baile, foi offerecido pelos
direclores. farta mesa de doces, vinhos,
chá e chocolate, trocando-se nessn ocea-
sião, diversos brindes, entre os quaes, um
á "A Época", feito pelo tenente Samuel
Durão.

Entre as pessoas presentes vimos:
Anna Hildes Durão, Maria Alves Barro-

so, Amélia Ferreira Durão, Isabel Coelho,
Orphisa Harbosa, Attrelia Simas, Beatriz
Durão, Obdulia Carqueja. Djanira Fialho-
Zuleika Alotta, Alaria Fuentc-s Carqueja,
Salvina Oliveira e Silva, Iracema Passos,
Olga Fialho, Manoela Fagundes, Alayde
Fialho, Dinah Peixoto, Dagmar Guimarães,
Dinorah Tavares, Jupyra Machado, Iara
Lacombe, Amélia Fonies, Alaria da Gloria,
Jurema Fontes, Maria Teixeira Pinto, Ala-
rietta Coelho. Nair Teixeira Pinto, Celeste
Ribeiro, Lina Teixeira Pinto e Leontina
Teixeira Pinto.

Cavalheiros: tenente Samuel Cupertino
Durão, Francisco de Paula Oliveira e Sil-
va, Carlos Coutinho, dr. Acrysiò Pires
Domingues, dr. Alberto Palladine, Álvaro
Souza Lobo, dr. Evandro Pires Domin-
gues, Hcrtnann Ururaby, Joaquim Mar-
quês, Ignacio Rebello, Laffayette Durão.
Álvaro Cyriaco de Castro, João Pestana,
Anaurelino Pires Domingues, Alario Oli-
veira e Silva, Samuel Ferreira Durão, Age-
nor Oliveira c Silva, Henrique Carqueja-
Renato Freitas, Eelmiro Borges, Carlos
Souza Lobo, Mauricio Durão, pharmaceu-
tico Américo Fialho, bacharel Hyggino
Durão, Manoel Guimarães Mello, Jayme
Ferreira Durão, Ernesto de Souza, Camillo
Santos Júnior, Sebastião Vianna, Joaquim
da Silva Freire, tenente Eurico Cordeiro,
Jayme Rodrigues, João Cordeiro, tenente
João Chaves, Mario Monteiro de Barros e
Ataliba Guimarães Alello.

Somos gratos ás gentilezas que sócios
e directores do Club de Cascadura dis-
pensaram ao nosso representante.

Em reunião de directoria do mesmo
club, ficou deliberado que se realise, com
todo o brilhantismo, no dia 12 de julho,
uma grande festa, em homenagem a todos
os sócios.

Da rua Anna Quintão, nesta zona, re-
cebemos uma reclamação sobre o péssimoestado em que ella ficou com as ultimas
chuvas, havendo pontos, cm que ningíem
pôde passar, tal o atoleiro.

Eis porque "A Época" tem incessante-
mente reclamado sobre o abandono destas
zonas; o publico é o único a soffrer, em-
quanto os senhores da Prefeitura gosamde ruas bem calçadas ou asphaltadas.

Quanta injustiça!
Apesar do máo tempo, ainda esta je-

mana, teremos espectaculos no Royal
Theatro.

No Colyseu Cinema, estreou hontem,
uma importante companhia, com o seguinte
elenco:

Srs. César Nunes e Raphael Salvaterra,
sras. Herminia Adelaide, Eva Durval, Lu-
cinda Salvaterra e Judith Reis e os acto-
tes Alfredo Henriques, A. Alachado, Luiz
Pinto, Arthur de Oliveira e Albino Maia.

O publico pôde, portanto, gosar noite?
encantadoras, quer no Royal, quer no Co-lyseu Cinema.

DR.. FROXTI.V _ A irmandade de SSelitiiiuio. ;, rua Nogueira, (estação Dr. Froíi-lin). renlisoii domingo na sua capolla, em cons-tfucção, as festividades do encerramento doMez de Maria.
A's 1 horas da noite, depois da ottvcrtnn"La Fée", de Potsdan, executada pela orches-

Ira sol) a regência do professor sr. Gabriel ili
Almeida, foi feila a coroação pur diversa?
meninas, sendo cantado pelo coro da frinaii-
dado o cântico da coroação, seguindo-se o"Tc-Deum" solemnc de Anacleto de Medei-
ros, por numeroso coro dc vozes, sendo os só-
los cantados pelas sras. d, Latira Multa, Zai-

'a Mtdtn, Ismcnia Poly, sr. Alberto Saldanha,
s acompanhamentos ao liurmoiiiuni pela sr.i.

!, Ida Machado,
Precedido da "Ave Maria", de Carlns Cj.

».lts, cantada pela professora d. Latira Mnlia,
i r-r:I. | vi dre i!r. Alberto NFoguctra, vigário tle
i.viaumii, fez o sermão.

'.=, festfjos externos constaram dc leilão
Jc ;>r-.;i"u!uá locaiiílü tm um coreto ;i bantla <! •
musica '.;. ltscola de Menores, seiido grande
.i coticorriticia de fieis devotos.

A Irmandade tem sidj incansável, não pou-
pando tüíorcos para ;i cÒH3tniçi;ãò tia capd'.,
• pi.' eni tão pouco tempo se acha levantada, ser,-
to ii;- esperar; para muito breve, a sua i:ur.:-
r.ir.Kàu tV-ü-va, para a qual muito tem con-
corriilu a população.—¦ Parece tjue muito brcye .será organiíaíí-.í
um bello conjuneio de amadores dramático,
pie pretendem erguer elegante thcntrinlio ihsm
localidade,

Breve publicaremos o» nomcd tU-iteí distiu-
cios amadores.

lí.WAXTAill» — Vê passar hoje a data .! i•tu anuiversario uatalicio, a cxma, sra. d. Ce-
eilia Maria Garcia, virtuosa esposa do sr. Mr.:-
tiniâiiò Soares Garcia, estimado presidénlc .!<>
Grêmio Pastoril Flor do Xatal.

Por este moino a anniwrsarianU', (pie, v<-\
:W inntmieras syinpathias entre as suas nini-
gás, será no dia de hoje milita felicitada eni sua
residência, onde, logo á noite, haverá unia íú,<
ríé dançante.

Com as ultimas chuvas que lem calii.!*,
as ruas Muri:|uipary, Teixeira Pinto, F.igun-
des Varellii, Herminia e beceo do Ataliba, fi
caraiu completamente intransitáveis, tal a qua:;-
(idade I.1 poços dágua c lama .pu- nas iiicsmi'..»
existem.

Xão haivrá um meio de se acabar com estas
vergonhas nos subúrbios?

Tem a palavra o general prefeito.
Xa rua Paraná, os srs. das Obras Publls

cas abriram lin tempos nina enorme valia pai i
a canali.-íação das águas e até boje lá tv.á
a pobresinlia aberta, sem ter uma alma pi, -
do.s.i que a encha de terra.

De noite, si o transeunte não souber exer-
cicio de gymnasiica tem de se ver atrapalhado
para poder transitar pela eitt.da rua. porip-.'
os moulüt*i ile terra (pie retiraram da vall.it
lá estão espalhado.*; em toda a extensão &.\
rua, mormente entre as ruas 1'rancisco K*,.-
go-'. e 1'npundes Varella. /

F.' o cumulo!...
I'..\'G1\.\;I<> NOVO — Rcalisd-se brcvcmcii*

te o consórcio d.< distinclo moço sr. Hdgar.l
Moreno de Alaga... filho do sr. lirnesto Mo-
mio de Alaglio, da nir.tiiz desla frcguezi.t,
com a Senhorita Antonictta Salvar.
4— O prom.itido calçamento do largo da Mi-'

triz continua sem solução.
Terá o digno engenheiro da Prefeitura d::-

sistirido d.i .-.«presa ?
Pois affirnianios ao digno funccioiiario •! i

Prefeitura, (pie s. s. ganharia muitas or-.-
ções das devotas que freqüentam a Matriz,
ponjue as mesmas e todo o publico ficariaisiy
livres daquelle péssimo e arruinado calça-.'
mento.

RIACHUI5LQ -- Acha-se completamente
restabelecida a vi lieranda >¦ estimada senhora,
d. Thereza Peitai da lincha, vpgr.-i do illiis-
ire deputado federal dr. Rayimuido Penna-
fort Caldas.

A respeitável viuva Rocha esteve longoi
dias prostrada no leito, com um forte res-
friiuricntovtpte felizmente cedeu, tranqitilli-
sando ãs pessoas que tanto apreciam as 1). I-

I lissihias qualidades da extreinosã sogra do úf.
Pejinaforr.

Arrabaldes
¦ — "A Época" reclamou, lia tempos, d.V
Prefeitura, melhoramentos para a travessa da
Universidade, que se cncoiitnty.i.um um esla--
do miserando,

Polganios nu registrar que fòinoa ouvidos
estando já assentados ns meios fios . cm bre-
ve realtsado o calçamento.

Attuideu assim a Prefeitura a uma recla-
ma vã o nossa, justíssima aliás, como todas aa
que fazemos em beneficio da população que
habita estas paragens.

UM PRIMO ÜE FORTIM
Cada grupo de cincoen*

ta cabeçalhos d'A EPO*
CA, dá direito a uni «cou
pon» numerado, que en*
trará em sorteio no dia
31 de jxilho.

O primeiro prêmio é
constifcuido por de*s apo-
lices da divida publica de
SOOuOGO cada uma.

Além desses, daremos!
muitos outros prêmios,
todos de valor.

SfcGílT-96L
^K^BRAZÍL

marítima
O <siòcl-> de calo, ante-lioiitcm, üh

estação acima, era de 12.066 saccas
com o peso de 729.993 lülogrammas.

A renda, em 7 do corrente, attiu-
giu ú importância de 28:7-IOStOO.

S. DIOGO
O movimento de cargas nesta esla»

ção loi ante-hontem de 6.170 volumes'
de mercadorias e encommendas im-
portadas, com o peso de 266.348 kilo-
grammas, sendo a exportação, entre
mercadorias, materiaes, carnes-ver-
des e encommendas, de 1.101.815 kilo.
grani mas.

O movimento dc 7do corrente subiu
a l:f)22S'300.

TRAFEGO
Foram mandados servir: em Gtigéi

o praticante Oynoral SábiilOj cm Cru**
zeiro. o praticante Olivio Itocha; em
Atistin, o praticante Leopoldo Ma-
galhftcs e na Central o praticante Al-
cides Teixeira.

Foram enviadas ás respectivas divi-
soes as seguintes guias dc inspecção
dc saude :

Arnulpho Tavares Ferreira. Adaen-
Uvo Baptista Coelho, Augusto do
Carmo Bittencourt, lizequicl Pedro,
Emüíò Hyppolito, Francisco da Silva
Leite, Isaac de Almeida Pinto, foa-
quim F. de Oliveira, José:Maria'Lis-boa, José da Costa 

"Monteiro, 
Jos.illernardino Covet, Modesto Eduardo

Reis, Manoel José da Silva, Ramitu
|osé dos Santos, P.oberto de Andrade.
Salvador llonorato, Sebastião da Sil-.
va Gama, Asdrubal bisiiindola, Aveli-
no José Ferreira e Carlos llonorio.

Atropelado
O automóvel n. 30S. ao passar hor.>

tem pela rua da Constituição, apa-
nliou uma mulher, de 'J0 annos cU
edade presumíveis, atirando-a ao so»!
Io e deixando-a gravemente ferido
em varias partes do corpo.

Ocliaufleiii* luglu.
A victima foi soecorrida pela Assis-,tencia Municipal e depois, era estadatle coma. recolhida ao Hospital da

Misericórdia.
A policia do -1". distrieto tomou co-nhecimento do lacio.
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Costa e Francisco Joa-
Podem habitar.
— Compareça á

— Xão é cas

Satisfaça a

de

!JG •liDEKAL DOS EMPREGA-
DOS EM PADARIA

Esta associação, mais uma vez, se
vae empenhar pela conquista de urn
cloi mais justos c razoáveis melhora-
«mentos para a classe que reprcscn(a.

i om o iodo oriundo sabe, o domjn_
go é o dia, por tradição, corisafrfadò
ao repouso e diversão dos que ttaua.
Ih.iiii; no emtanto os cmpregados em
padarias desta capital, como la^cndo
uma excepção á regra-não conhecem
domingos!

No dia cm que todos se distrahem,
«aquecendo por uns momentos as
amarguras do trabalho, 1.1 Vae o «pa-
deiro. por essas ruas lórai soffrendo
as inclcmcncias de um soj abrasador,
o!i dc chuvas torrcnciaeSl ievar 0
precioso alimento a todas as por-
tas...

Desgraçada sorte a do padeiro, que
até nos domingos Se vê escravisado
no labor atropiiiante e embrutecedor
que qtiolKliãhatrltíhíe lhe delinlia o or-
ganisnio. preparando-lhe um estado
da mais execrável situação phvsica! le-
vaiitloo ate" ao desgraçado ponto cm
que elle fica impossibilitado de prover
d sua subsistência pelo trabalho hon-
rado!

Será, pois, possível que continue-
mos subjugados a estas misérias como
si fossemos entes captivos?! não;
não podemos acreditar que homens
como somos, nos lalleça a energia
precisa para reivindicar um melhora-
mento já conquistado pelas demais
classes do trabalho-

Em nenhuma parte do Globo o pa-deiro sác aos domingo.'.' para distri-
huir o pão, pois existem mesmo leis
que isso impedem tcrmlnanteinente,
só aqui nesta capital é que se assiste
a esle vergonhoso e degradante sys-
tema. não obstante existir por ahi rc-
colhida nos arcliivos da Prefeitura,
uma lei que impede ««a venda ou cn-
Irega a domicilio do pão depois do
jncio dia. !

Essa lei que se acha incluída nos
artigos e naiagraplios da tão celebre
lei das 12 horas, para os empregados
do coiumcrcio, legislada pelo actual
Conselho Municipal, teve a inlclicida-
de dc não encontrar autoridades ener-
gicas que a fizesse executar, o quese explica muito bem. porque ia re-
sullar um certo benclicio paia aquel-'
Ic- que mourejam sujeitos a um lio-:
nu io mortificante de 16 e 18 horas du
rante as 24 horas do dia! '

Fheram a lei e não tiveram a liom-l
bridade de a lazer cumprir; melhor quenão a fizessem,'9Ò menasjá não esta-
vamos contando com lei alguma e agi-
riamos com as nossas Forças pro-
piias !

A Liga pois, companheiros, que loi
fundada exclusivamente para comba-
ter em prol dos noosos interesses,
vem appellar para vós para que lhe I
dôs o apoio indispensável para a vi-
ctoria da causa por que se vae bater;
esse apoio e constituído pela união jlortc e consciente que deveis formar i
em torno desse abnegado grupo que,se acha ã testa dos seus destinos c I
que agora mais uma vez, vae pôr á |
prova o seu aceneiradó amor fi causa
epie delende, torna sc necessário que
Hão vos deixeis entregues ao criminoso
somno da indolência que tanto nos
prejudica; revistamonos de energia
xnherente a lodo o ser racional e a
nossa victoria será um lacto. etnquan-
ío que si prelerirmos o osirascimo,
nem ao menos lazemos jús a ser tra-
tados como creaturas humanas.

Para iniciar a necessária campanha
em prol do descanso semanal e as-
sentar nos meios a empregar
brevemente daremos uma reunião
yeral da classe, onde devem compare-
cer sócios ou não sócios, O dia dessa
reunião será aiiniinciado nesta colum-
na Portanto, companheiros, A' RE-
UNl.iO)

to que a fabrica lambem adoplot.o syslema dc vales em vez dê di-nlielro, aos seus operários, o quecomo todo o mundo sabe, 6 uma rc-voi ante exploração contra esses ope-rarlos em benefícios de negociantes
pouco excrupulosos. ° ç"

Voltaremos.
JUNTA EDIF1CAD0RA PROLE-

TARIAl or ordem do director. convido atociosos contribuintes a compareceremno «Jia Li do corrente, ás b horas datarde, para se tratar de assumptos ur-
rgjClllCS.

Sede á rua Visconde dc Inhaúma
p« 10°, sobrado.
ASSOCIAÇÃO DOS MARINHEIROS

E REMADORES
De ordem do presidente são convida-«os os associados para sc reuniremna sede social no dia 11 do correnteãs i horas da noite em assemblea ge-ral extraordinária, alim de serem dis-cuiklos e votados os artigos em adi-lamento aos dos estatutos já approva-

mi iC 
riel,!Uivos :'S exigências da lei n.«.«.cie.dejaneiro de 1903para registroaos mesmos estatutos ; I) quanto aoundo social csua applicação; 2') quanto ao modo pelo qual deve ser repre-sentada a Associação cm juizo e emsuas relações para com terceiros; :i )quanto a responderem ou não os as-sociados subsidiaiiamenlc pelas obri-

gações que contrnhirem seus repre-sentantes em nome d'ella.

Con-
a in-

J. d

Prefeitura

Manoel Pinheiro da
quim da Silva Peixoto -

¦Manoel Rodrigues Paes
circuiii-scrip«;ão.

Pedro Moutinho dos Reis
licença,

Antônio Prisco Coutinho
(,'eneia por completo.

Pela s" sub-directoria:
Companhia Braiilelrn de Ininioveis i

slnieeões — Deferido, de accordo com
formação.

Impostos
Impostos dc licenças — Despachos:¦branca & Gomes, J. Ianiagata, JoãoCruz, Klrillino J. Alves, J, Peixoto Guinia-

rães. Carvalho Abrantcs «5 Comp., Manoel J.Ribeira, Thcophilo Robinson èr Cóiiip., Fi-
gueiredo Sr Comp., Alves Pereira & Comp.,
Dias & Irmão, llentj 1. Fernandes, João BiVieira, Pereira fr Comp., Companhia V. dc
Armazéns Geraes, Manoel A. Ferreira, Ma-
noel S. Maria, Luiz Corrêa, Moreira i!r Mo-reira, Sopliia llib, tt. S. Machado, Manoel J.Ribeiro, A. Figueiredo & Comp,, Domingos«V Dantas — Deferidos,

IMo siili-direelor:
Agostinho C. Soares,-Francisco Demici, loãoMendonça & Comp., F, P, de Figueiredo, Cruz«V l.-ibono, Malhurido & Brasa, Afonso C.Percs c outro, José F, Marques, José 11. Du-

jar, M. R. San Pedro, P, Caridade e JoséM. Ilalalha.
Antônio dc Sá & Filhos c J, J. Majliqiros —

Deferidos,
Antônio Diniz _ Sim.
Vieira Martins & C, c Jarha Morano Dé-sebaixa.
José J. Martins e Malliciroa & Maia -

ceda-se de accordo com as infonnai-iVs
Rodrigues & Rocha Xos lermos' damação.
Alberto & C. — Canci-lle se.
Caetano Spiiicllc — Como requer.t ompaulna ltrahma _ Rctrfiquc-se,Manoel Gomes de Oliveira e Ignacio

(•alves da Silva — Certiíii|ue-se.
\ ictpr P. Rodrigues -- Indeferido,i.oiii. s Corrêa, Maria A. ele Oliveira, J.l-ouciiíçy, F.inprcsn II. Amo Viação, Citsçniiro(le Menezes, Duarte dos S. Cordeiro, jdsé F.Goiiveii, Manoel Romariz; Teixeira & UntciraKohalló & |)i;,Sl Jncques I). Coelho di Silva'Manoel .1. Gonçalves 'Ribeiro; Artliur P Si-

queira e Manuel F. das Chagas - Satisfaçamas i xi.tiMicias.

Secção Livre
Candidaturas presiden-ciaes

Lauro Bodré cRny Iturbosa

Rezeiacommeril

- Pro-

infor-

Gon-

Avisos

Kio, 11 ile Junho do

poNlaen

191;

Esta

D rccloria geral de Obras c Viação

Diga

Cenui-

Antônio de Oliveira
SOCIEDADE DE RESISTÊNCIA DOS

TRABALHADORES.' EM TRAPI-
CHIO E CAFÉ'

Reune-sè hoje, r/is 7 horas da noite
cm assemblea gèrali esta associação,
pm sua sede social, á rua Municipal
n. 9, sobrado, para tratar dc in-
teresses importantes para a classe
em geral.

Pede-se o comparecimenlo de to-
tios.
UNIÃO PROTECTOKA DO CO.M-

MERCIO VOLANTE
De ordem do presidente e mais dl-

rectorcs.sfío convidados iodos os com-!
panheiros associados para uma gran- ;de reunião amanhã 12 do corrente, as
7 horas da noite, em sua sede social, ,'i
rua Visconde de Inhaúma n. 10r>, so-
brado.

Pede-se aos companheiros que não
faltem, pois se tratará de assumptos
Ue muita importância para a classe.
U"A FEDERAL ÜOS li. EM PA-

DARIA NO RIO Dli JANEIRO
Haverá hoje, 11, sessão de directoria

c conselho em sua sede á rua Gene-
ral Câmara 313, ás 7 Ii2 horas da
noite.

Pede-se o 'comparecimenlo dc todos.
LIGA DO OPMRARIADL) DO DIS-

TRICTO FEDERAL
Realisa-se hoje, ás 7 horas da noi-

le. a reunião de directoria e com-
missões desta associação, para ouvi
rem a leitura do balancete do thesou-
reiro, do primeiro trimestre da actual
íoinihist.raçflò,

Pede-se aos companheiros diiecto-
res e membros de commissões quenao laltem.
01 i 1C1NAS DA LOCOMOÇÃO, NO

ENGEN.HQ DE DENTRO
De operários desta oflicina rece-bemos reclamação contra o mestreda lundição, que nos dizem ser umsr. Augusto Domingos Bastos, e umseu compadre Uariholomcu dc Frei-tas. que são uns terríveis perseguido-res dos operários, que não são dasSl»is sympatliias, aos quaes vivem aameaçar a toda hora, de os pôr fdra«o portão, cxpulsaudo-os das odiei-

tias.
; amos nos informar mellior c de-

po.ii-os recommcndaremos ao illustre11 r. littilode Frontin que sabemos não
permittir taes perseguições a cheios dewimlia.

Despachos:
Pelo director geral:
Manoel Antônio da Costa Pereira, Keuée

l.tiizan Kizzarelli — Aguardem jupportuni-dade.
Manoel José Fernandes (SS.,)

quanto mier pelos prédios.
Pela i' sub-directoria:
Calos Leal e Gastar. Teixeira -

(picm-sc.
Pela 2' sub-directoria:

__ s" cireumscripcão — José Joaquim Vinhas
Fernandes — Compareça para explicações so-bre a parte calcada, que lem aterro.

Pela 3" sub-directoria:
Companhia Cerâmica Brazileira — SatUfa-

ça a exigência.
Companhia Cervejaria Brahma, Pedro lo-sé .le M.-itlos, Cincinato Nascimento «5- Conip.,I,. Machado .- Manoel Antônio Rauialho Or-Hgão — Deferidos.
Pela 4' sub-directoria :
Ferraz de Abreu cr Comp. —Mantenho odespacho da circiluiscripção.
Theresa Ilozetti Ruy. José Anlonio P, For-tuna, Aniaba Codel, Oscar Guimarães Kodri-

gues, Carlos Frederico de Noronha — Pas-sein-se alvarás. •
Luiz de Menezes Freitas — Satisfeito.Domingos Pereira Gonçalves — Passc-St ai-vara.
i" circimiseripvão — Luiz Cravo — Compa-rcça.
Manoel Pereira d.t Silva Mendes c M. T.Litost Uns (le Almeida — Podem habitar.'Raul U. de Situas — A licença não pôdeser concedida, por esiar em desaccòrdo com alei.
Daniel Bordmari — Satisfaça

cia.
Enrico José Pereira dc Moraes, dr. liduar-

do Pratica e João A. Magalhães BittencourtCompareçam.
.•Emma Rodsert — Passe-se guia.
Capilão Pedro de Andrade Souza

Riachulelo ri. «joO) — Pódc habitar.
Maria de Jesus Gomes — Pague

imposta pelo agente.
3' ciretunscripção — Francisco Gomensoro

João Sérgio Goulart e Carlos Neves TeixeiraCompareçam para esclarecimentos.
G. Seabra Mendes, Coimbra & Rabello cdr. João José de Moraes — Passem-se guias.Abel Sanerbraner Azevedo — Compareça

para esclarecimentos.
•I" circuincripção — João Antônio dos San-tos, Augusto Manoel Martins, Victor Pa-ranbos Domingues c Joaquim Lourenço do Prado Júnior — Satisfaçam a exigência.

exigeil-

(rua do

a multa

lmino-eeis
Adquiriram inmiovefs ':
Caetano Pinto da Motta, prédio,

geiitin.-, Kpls 11, .'fi, por 3:000$;
José Marques Clido, terreno, 110lho, por .ji.nS;
Emygdio Fnriii e outro, terreno,

cisca .llaydéíi, |ior .|oi.S;
Cuiuiiiendador José Gonçalves C.uiuiarãe-

prédio, i rua da Saude n. 273. por 12:000$;
(- Manoel da Costa Pereira, terreno,
Ihcresa, por 500$:

Dr. Carlos Frederico Quadros, pri dio. á, ruaNossa Senhora de Copacabana n. iS, por-5 :00o?; . .
I> -'Rita Pauliua Costa X*ogueira,

rua Senador Üeiaviano 11. 22, por Co
Annibal Nalal Cautponhoiie, terreii

1'etrocoehine, por 1:400$;
> João Manoel de Souza, terreno, á rua Maria

Kugcnia, por 2 :ooo$;
Benjamin Alves Pereira, prédio, á rua Vido-

ria n, 260, por 3 :oooS;

^ Dr. Jovino Marrei da Fonseca, terreno, á rua
Gustavo Sampaio, por 5 :ooo$ ;

Vicenlc Sehirchio, prédio, á rua dn Matto-
so ii. iSe e terreno, á ma S. Salvador ri. B7,
por j.í :ouuS;

Francisco Maia, terreno, á rua liarão de
Mesquita n. 4 :00o:

Vieenzo Arpcjro, prédio, c lirenu,
Nova João Rodrigues, por 800$ ;

Ernesto Graf, barracão, á rua Soar,-.- Cal
deira II. 40, por 1 :50o? ;

Caetano Pinto da Moita, pri dio, ã rua Au-
«uslo Reis n. .'6, por 3 :ooo$ooo

rua Ar-
'edregu-

á rua Fran-

rua

prédio, a
1 ;ooo$;

rua

rua

Bem podiam os nomes que emei-
mam estas linhas servirde base para
uma união politica, com a qual o paiz
muito lucraria ! Ha oiio annos, quán-
do sc via o mesmo cnncam político,
sobre candidaturas presidenciacs.com
que agora novamente nos eslão
brindando os nossos «eminentes^, po-liticos: eu na minha obscuridade fui
escolhido por um núcleo depatriotas,
(apesar dos nossos políticos não ad-
mittirem que no povo haja pattiotis-mo) para escrever uma série de arti-
gos e um manllesto,' que loram pu-
blicados no pequeno jornal a «Relor-
ma>. que então se'' publicava nesta
capital, soba direcção do saudoso jor-niilista, Guilherme Dias, e a cujos ar-
ligos e manifesto j;l.| me lenho relc-
rido cm artigos anteriores.

Por essa oceasião. attendendo fi vo-
lacão obtida, no plesbicito aberto na
coltimnas do «Correio da Manhã.,com-
prehendi na minha humildade queem torno destes dois nomes se
condensava a opinião nacional, e.gui-
ando o meu espirito de accordo com
a opinião nacional, entendi que to-
mando por base principal do pro-
gnmma dos dois candidatos, a revi-
são constitucional, deviam ser sulira-
gados os mesmos candidatos pois,mesmo assim, ainda eu iulgava queestavam perlcilamentc cada um no pos-to próprio que deviam oecupar, poisao eminente juilsconsulio dr. Kuy
llárbosa vinha a caber, como vice"-
presidente, a direcção dos trabalhos
do congresso revisionista, aonde der-
1.1111:1 ria mais uma vez os Itilgorcs
üa sua luminosa intelligencia, proctt-rando dar-nos um estatuto, escoima-
do. o mais humanamente possível, de1Inibas c erros, sendo substituídos os
erros que no actual estatuto se cucou-
irarem e prconcidáfji as lacunas queno mesmo se encontram, em quanto
que na presidência da Rcpubtiica, gui-j.-indo os seus destinos c cuidando
honestamente da sua administração,,, ,,.,. .sc collocava outro brazileiro dlstin- ouro iiacioasí'cto.comoseja-es.se ídolo dos brazi-leitos, (pie sc chama Lauro Sodré ! |A politicagem vçsga c manhosa
1110 consenti.1 que então se rènlisasse
lal tcnlamcm; agora,porém,tudo indi-
ca que chegou o iiiomenio psveholo-
gico dc sc poder 1 causar tal «deside-
r.-itum. :

Perguntarão alguns : Como •'
Muiio simples I

que pensam todos os elementos
divergentes do actual governo ?

Alfasiar da intervenção acinlosa e
I perniciosa do mesmo governo o sr.
senador Pinheiro Machado, não é ?

ois conereguem-se. unam-se,deiem
se as mãos, (oiialcçam-se por um sf>
pensamento, uni srj ideal, concorram Iá convenção, que. segundo declarou o ,c

repartição expedirá hoje, malas pelosseguintes paquetes :

ia,
com

«Àrlãiiza», para Bahia, Recito; Medelra oItiUropa via Lisboa, recobendo impressos
jiló as 8 horas da manhã, cartas para o
íuterlòr até as 8 Jf.', idem com porto duploo paia o exterior até ns 9.

«S. Paulo», para jiortos do norto, roce-bondo impressos até as 10 horas da manhã,earlas para interior até ns lü l|2, iilom com
porte duplo ale as II o objectos para regis-Irar utú as 0,
- <>ltapuoa>,para Paraná, S. Francisco o RioGinndo.liiiprissos até ús 8 horas d.t maulcartas para o int.iioi- aié as 8 lt'.' o
porto diqilo atéa-i 9.
^Cobiire» jiara Bahia, Madeira, Europavia Lisboa, recebendo impressos até an7 da manha, cartas para u interior até as< M-, idem com porto duplo até as 8, car-tas liara o exterior ate as 8.
NOTA— Saqtios para Porlug-al e vales noa'taes para o Intonor o exterior nos dias uleisate ás 2 lis dá tardo,— líecobiiiiento de encommondas para ex-lenoi; nos mesmos di.-n, das 10 horas dá ma-nba as 2 da larib'. até a véspera da partidados pnqnoles, e eniiefra lambem nos mes-mos dias, dus 10 horas da manhã :is '.' datardo.

ItciKlaa liscabs

Apólices raunlc;pao3 (
Kmp. 1007, nom., 70 
Pilo port. 21 
Dito IIO 
Dito, 15 ,,,,' '.

Ilancos
Brazil, 15C 

Companhias
Confiança, 7a... ,
Loi. Nacionaes, I0J a.. ....'.".Dilo 50 
Diio 100 ,,..!'.'.,'.','.'...!','..
Ri íSul iMineira, UUO a....','..'.'.'.'.
Doeas da Bahia, ôõu Dilo -100 n.... ,
Dito v[o du di. Õ0J á,.,,',¦„¦',';,',',

Dohontuioa
Doeas d.: Santos, 25 
fabril Paulistana, '.'d a.....'

ÚLTIMOS PlliíOOliâ
Apólices ostadoaos i

2085500
200}
2001500
VOU

202*
•IISÕÜ"!
d51
.11$
S'.'S
853
'*•)*( i
'Mi

Rio,
Dito
Ksp.

soo.;(o m.
I00J -I •[
.Santo, 0 '

Apólices Mun
J0C, port,'.Kli!, nom., 0 -|
JOJ port., b •(.,

iripaci

805
8701

2,11 i
20l}30i
1374500

Al.PANDHOA
Renda do dia 10 ¦

Kni ouro
Viu pape )-,-';¦

Total
De I a 10 .'. ......Km e/*ual |ieriòdo do Í0I2.,..Dii)ei,.n,-.'i a maior chi [9.13..

175 825Í150
251:7 0J2I5
¦|-.'7:lW5Ç2r.5

.07I:0.')1S2.V>
i.2iri:5i:K:toi',

I7t:'tó?«3i

Cnlxn tio Gonvorauo
uiiienio de liontem .

Entradas Sabidas
Libras...,' I francos..

¦115 J7.0"I3
0JJ .1.070

Ml
.'00$ 2:3105

LASTRO
Oiiio om depòsiló
Ilesponsabilidade doTÍie.

soui-b Lei 2357 e decre-
U 8512

RfiS últ:2CS 913

Tolal.
19.33

331.05

:77G5010

iOÍL'929
15MISSÃ0

Notas em clroiilnçiip.
Moeda subsidiaria-,';, il: I30M03

011$929

Total

ASSÈMUIjKáíj convocadas
rbtirclo do cálcio. As 2 horas—turbiiielo do ca

ra comas e eleiçõ
— Casa Raunier,
nlns e eleições.

81 951 OU 929

de 15

Acçòcs de Bancos :
Diar.ll
Cotnmerclo,... .,',',!„)
Coniinerclal
Lavoura
Mei cantil ',...'.

Pabiicas de tecidos
Alüança
Bol.afo^o..; '..'.
Progresso
Condança
Majreeuse

listradas d-i Perro :
lld.V.li'.
M. S. Jeron.viiio
líede Sul Mineira

Companhia de Sojtii
Ar^os Fiumiiiohsc
Vorofit.HUs
Comi nica
PProprlotarios.....'...,

Dtveisas :
,.Ijr. Cominercial
Carruagens ,,..,
Centro Pastoris. ...'.'.
Industrial Min.'ira
CanUiieira
Docas.da Bahia
Loterias
T. Colonisaçúo

Debcrltires diversas:
Doeas de Santos
S. Felix
Novo Mercado
Carioca
I'"ab. Paulistana
Sapi.liemli.-i
Corcovadp
Confiança ,.,,.

Loiras :

255»
2005

2774

2004
I9SS
2754
208»
1204

ás 2 liof.-ir, de II, para

da: — Cantareira e Viação, rara¦as iiegociajõus cotii o cove' de II.
losolvcr
no, :í 1

obro
hora

Xa Preíeilura Municipal, pag.1in-sc hoje,
as íollias de vencimentos do nic. findo «los
Institutos Profissionacs João Alfredo. Ursi-
na da Ponsecn e Soma Aguiar, Pedagogiuin c
Sllbl i'in;;"i(i. «

Nos
na Pre

lia
Coucurrcuciiis

e -'.', (Io corrent
ocorrências i

(iiccrram-íi
iiura, as cimcitrreiieias para calçaihcn

to, a parallelipipcdos sobre base de macadan
das ruas Oàribaldi, no trecho entre as rua:
Pinto Guedes e Gratidão; Guimarães, no dis
tricío do lingenlio .\'oio: Cardoso, entro a-
ruas Arcliias Cordeiro
de Hizciiiurn, «ntre a
vier e a lustrada de Perro e
de sargetíis; boctros c gnlcrviaes. na rpa D. Manoel.

/ 'arhis

Despachos pelo prefeito :
Alfredo Eugênio de Avillcz.

coxiro, Custa Pereira. Maria
& Cruz, Gonçalvez \ianna &

para COllStrilcÇUÒ |
is de águas plti- I

Alcdo
t C,

Dc

Aprc

Conipanliia Perro Carril Villa Isabel
elare o praso.

Corrêa & Irmão — Retirem a clara-boiados fundos.
Amélia iFortttnáta Carneiro Flore

sente planta de accordo com a lei.
Antônio de Mattos e José Martins Perei-ra — Passòm-si: guias;
José Cardoso Monteiro e dr. Manoel deMarros — Podem habitar.
Octavio Miranda — Indeferido.
5"- eirciunscripcão -- Guilherme Boscíicni

& Comp. — Compáfcçaui.
Januário Marques Barbosa — Compareça no-vãmente.
Associação dos Funecionarios Públicos Ci-vis — Pôde habitar o prédio n. 0,- da rua

Ilacuriissã.
Antônio Rosa dos Santos — Diga ao certoos prédios que quer habitar e junte o alvaráde licença;
6" eirciunscripcão — Joaquiria Èulalia dcAntônio Rodrigues Teixeira — Registre oMenezes Xeves — Passe

i - •!¦'. Sedas si.-,. Helena, para contraliir ume.iij le.-tuno, :i l hora du II.
[ -r.Niic. Sesura M. Contra Po-o, á 1 hora
|de .o. paia prestação de conta.-."
I —Usinas Nacionief, para contas e altera-iÇtlo dos eslstiilos, ás 2 1(2 horas de 18.
; —0. li. ile Avictillura, n l hoin de 20l para a sua coiisiilulçílo,
I —.Molhoranionlii iio Maranhão, ti I boiado1 <á>, para contas e eleções.

-Predial e do Saneamento, para contas elQ.lei.ues, 1 hora .do 25.
I —13, !•'. Minas do S. Jerònvnío, Para con-
jlas e eleienes, ús -• limas deii7.

PAGAMIi.NTus DL 3UR0.S

c>s juros do I' se

Satis-
guia.Ainadciiyieira de Souza Pont.,

faca as exigências.
Pacheco Moreira & Comp. — Passe-se guias.Antônio Pires de Almeida — Pode habitar.
Joaquim de Oliveira — Projecte o muro no

alinhamento da rua.
7* eirciunscripcão — Alfredo Iibens Por-

tes — Compareça á eirciunscripcão.
Guilherme Pereira da Cruz — Junte o alva-
João da Silva Moraes — Pague a prproga-

ção e volte,
rá e projecto approvado;

iiisiiuctu jornalista, sr. (ir. limo
Koclin, se realisar;! em julho próximo,.lagamcntos cos candidato. que nesse coiiçlave na-
eioiial (orem proclamados por maio-
ria absoluta de voto", sejam os caiuli-
datos tpie o povo ínüisiiitctnincnlc
deve sulTrafiar ! O sr. senador Pinheiro
Machado representa neste momento
o papel de vll.lo e o sr. presidente da
Republica presta-se, vergonhosamen-
te. a exhibicão nacional, no tablado
tia presidência, a ser o arlequim da
reira, que obedece cegamente ás or-
tlcris do empresário debochado.' Com que direito 'exige o sr. sena-

e Castro Alves e:Oiio | dop Pinheiio Maeliado. do sr. maré-rua S. Francisco Xa-udial Hermes da boiiseca. que este pa-,troeinc suas idéas sobre candidaturas,1,.", " "'«n.huassii, á 1 liorà de 30, para
quando o mesmo sr senado:- moveu a 

' '" " '"''":""'
major ctierra aos dois últimos presi-dentes. iusiamenlP roranè alienava eme
o presidente da Republica não podeiter candidato -Transporte o Carruagens,-a parti? d-

li que papel representam esses poli-1 
c"::|'"" von.cl.vol.

ticos sabujos. que aconipanharain o
mesmo senador nessa e"xliibÍçfto quesó agòrá se comprehende. que oulros
eram os lins que se visavam, mas quesó agora se vê claramente!? Onde
está a ver-gonha desses homens, si é
que a têm!? Sfio S. S. S. S. repre-
senlantès da naç.lo. ou são simples
capachos do sr. Pinheiro Machado,
para elle limpar a lama das suas bo-
tas, todas as vezes que na mesma se
chalurda, pretendendo limpar-se, paradepois alçar o rebenque, com que fus-
tiga constantemente a dignidade na-
cional!!

O sr. marechal Hermes da Fonseca
não tem o direito dc revoltar-se contra : —".,,-i "'¦</.. ^i.i.^i^m. n.- iu ,-.¦ > (| -;...
a nação, simplesmente porque esla, 

'
laila dc supportar o seu algoz,quer de
uniu vez libertar-se. da sua funesta
tutela, paia poder apparecer no sce-
mirio das naçòe.s civilisadas, occupan- Náo nouve aiieraçao cm nossi me.cadodo o logar a que tem direito, c quesói'i"e ffnccionou sustentado pelo banco do
eslá delle afastada pelos desastres ' 'j1'-'1*-'1' nL'"' l' '"•¦>'s provável que o cambio
que lhe tem acarretado a sombra ne- SíJ». 0WS'Z^u r^" ',""'!vi<|f's .«"ia ciue occultamcnte tem envolvido ? ?, ¦? I'"clsu da Caixa de Conversão
n,„o- ,i çuouiüo .1 üdo lliazil onerava a Kl S|52, mantendodirecção dos negócios públicos, c que ns labellas de 10 l|32 e ir. 3i:u! ò os outrosoutro uno é sinão aquelle que neste saceadores vendiam a lii I|lfi, sustentando
momento sc agarra a s. cx. porque si as tabellaa de lü, lo ijg« c 10 ;j|(j (i
vê inteiramente perdido e por is<-o ! .,!,íU'a ° P irtlciilar rêgnlavam os prnçosde
não o quer largar, pois sabe que si \Ji V / HV1l?víclfl.':i}»lvei«:;-vfferóciflOB1"tcn
s.ex. pÍdelkn"rf;òs próprios que.-tl.ufa l',^''!;'! Sf nlSm,s "-«Poçiõ. banca-
o acompanham serão os primeiros ~" '

!<0S
2SS

200>

UíãOO
8J500

203S
1U8Í
2GS8300
20 lò
P>0)
1P8I-.•ois
30 JJ

20 íí
I8jJ

J08Í
8S5

2110,1
203J&00
180}

2ii:n
2201
20II
25M

2105
ISuS
250J
202Í

11$
80*

H2Q3
1SÕ3
80l

1-i S

823
22 3

2031
sijfidn
¦ns

Ti 500

201$

2ij35

OLMO

Do linlinç-i, em barril.,.
Dito, em I.atn
Dilo, caroço do. aIy. lit.

PIIOSPlIORrjS

Marca 011  ...
Dila, llrilhanto
Dil.i.llanileiiiiili-i
Dita palpite-.... ••Dila pinho da (.'ui.vtiba.
Dita Orlon .'
Dita liai.)  ...
Dila D..uieslicos
Dito éstrnuífeirí
Outras marcas
De cera

PINHO !>K I'1'l'
Aiiiericino, |íi
Ilo/.lná, dn/.ia.
SprilCü, dtiiia
Sueco, branco
Diio vermelho

PINHO 1)0 PAltÀHA
I* (itlaiidad...
8' (pialidad.', dilíi.i. ....

SlíflO
Do liii Griinii'
Dilo dn Maindoiiro
Oito do Itio da Prato....

SÍWi) ;i
!fi2o a
Vo oo 1

DSJooo a

i:ioo a
SQSooo a

SI om) a
S(5,'ooo n

Ifilí/j.
I Solto
S«8o
5Sóo
lafi

I2jono
'l.',Suoo
iljjooo

rlSJooé
«I2Í0Ò0
iiioün

•loSooo
õíõuc

«loSoon
i;oío»)

¦suo
maoo
SlDoo i
SI) loo»
tís.-oor

CS'

f0 .o
J5lu a

^ão ba

foSooo
0o?ooo

kiigr.
ÍOI)

IJoIun <io

VKNOAS
ucar

Mlercadonas

ItKOtSTItAD.vS

)0tll de

Ma-

420 saeeos branco ervs
Pernambuco.

250 saecas demorara homilc d
colo'-'li', saccos iiriM-, iiom de Sergipe...

230 saccos idem idem dn Parahylm;
2,)0 saccos mascavo bom dc Sergipe

<\Lod;io

IIO) fardos de p sorte
selniiihrp

8C0 fardos idem idem
veiribro

300 fardos Idem dom
para sol

hiles

ÍI2I

5:1511
s:u i
$283
$185

Io»10

parado Ceai

idem para no

da Pai.ibvbi

2ü;001

!'Í80(>

WPOü

C. II. de Minas...
•eo» coiTenlüfe

MERCADORIAS DIVERSAS
Vitimas cotnçOes

AC.PAKDliNTU

10 li

a e Armando de

— Ccrlifique-sci
Lemos. -- Satis-

( her
Gomei

Jesuini
Rodrigues Samarão, José F-errcirã; Jacin-
lho Gonçalves Pereira, José Octácílio Lò
pes, João Soares fie Araujo, Jardim Su-
briiiho «é> C, c Nagib & C. — Indeferidos

José llubuer. — DefCTido, píigaildo os
emolumentos em 48 horas.

Oliveira. Almeida & C. —Dcferido, quan-
to á milha. x

Antônio Martins Júnior c Nascimento
Maia & Costa. — Deferidos.

Pelo director geral :
Anna Izabcl da Silveir

Lima (dr.). — Deferido.-
Manoel José Capelleti.
Joaquim Antunes Lopes

faça a exigência.
Por actos de hontem foram nonicadis:

administrador do cemitério de Campo Grau-
de. o escrevente José Tinoco (le Carvallto e
para este logar p cidadão Oscar Peres de
Carvalho.

A Preíeilura niaiiiluu publicar o dê-
ereto cuja resolução foi promulgada pelo
presidente do Conselho Municipal, que au-
lorisa o prefeito 6 mezes de licença, com o
ordenado, cm prorõgação, ao 'medico chefe
do serviço sanitário do -Matadouro de San-
ta Cruz, dr. José Joaquim Rodrigues ile
Sant'Aiina.

Pelo director geral de Instrucção Pu-
blica Municipal foram dasignadas as ad-
juntas Maria Lorotti de Mattos c Luiza Ca-
làzans, para terem exercícios na r' escola
mixta do 4" districto e na ].|"'do 1'.

Directoria Geral dc Instrucção Publica
Despacho pelo director geral :
Alice A, dc Oliveira Cosia. — Indcíe-

rido.
Maria Loretti de Mattos.--- Transfira-se

para a 1* mixta do 4" districto.
Foi concedida aposentadoria, pelo pre-

feito, an administrador do cemitério •der?'!
Campo Grande, Gregorio de Castro Vas-
conceUòs Venerotc, de accôrdò com a lei
11. 1.504, dc 28 dc maio do corrente anuo.

| --Madeiras Nacionaes
mestre desdo já.

I —Tecidos S Pedro de Alcanlra¦ ileaule, o semestre lindo..,
I -Conniaiibia Ilrasilia, os juros dos duben-1 turos, desde já,

—Madeiras Nacionaes, os jmos lencidosdesde ja.
—15. Fi Tlicrezopolis, os juros veneidos,
-S. Bprnaído, os juros das dõbenturos.

om

Do Pnraly
De Aner.i..'..'.'..,..,'..'.
De Campos
De Macei,',
Da ll.-.bia „¦„';

1 De Pcrnambjiço..,',.,.
De Aracaju
Do Sul

ÁLCOOL (cáldOí
De .10 grãos.
De 38 gniosDe SCgrios. ,',

A1.I-A1'.\

Nacional' ;¦
Kio da Prata...•.'.-.'.',!;,'

AlGODÃO em rama
Pernambuco 1» sorto do
sellão

Pernambuco l« sorte,,,
Pflnnmbtico mediano..
Assú, 1* sorte
Natal. Ifsorto ,.
Natal, icg-ular
Mossoró, 1' sorte
MoKsoró, regular
Ceará, P sorto
Ceará, roguhir
Paialiybà, l" sófto
Parali.vlia, regular
Macei-.'., 1'sone

181 lilroa
I8o$uou a 1V0.5 130
17,j!oo.i a 18oí>ooo
17o:ooo a lãüiboo
lloíooo a 175|0oo
Poíooo a liSlooò
líoSooo a líSJpoo
Ilojooo a G53ÓOO

Não ba
iS litros.

20ó"o0o a SooSooo
215Sooo a 28C«tooo
íí(''0,.'euo a 205 000

Itcscnliu tio t'ar«<
Tornavatii-Ba cada rez'rii.ili críticos cs designios du nosso mercado em lace das ovo

luciles, sempie desfavoráveis, dos cenlros.
t) ostado rospèctlvo aclual considera-seappiçheiisivo, mas se consulerni-mos rpK

eiilramos em um período de reveção deli-
miiia i-ontia a valorlsasãõ, mas assustadora
torna-se a nossa Minarão econômica.

Ilõnloni, tivemos o mercado sob a impivs-são de forte baixa nas bolsas, mas deran:os pr.-ços «le s.5.0:) c sssu), contra idons d«síimO, sendo ('ecliulas, na abertura, 1.100 sac•as c no correr do dia 2.000, no toial du
1.0110 contra :'. (í.s de
iiioieaiio frouxo a '.'Siou.véspera, fecbaido o

IKFORMAÇÚ15S

nliad-13 de hòntoill :

DIVKIt;\S

Kslinda de Feiro Ccnlral...
listrada de Peno l.e 1 oldina.
Via iiiaritinia

Tolal
Vendjs

II. nlem
Desde o dia 1. 

'...,'.
Desde P do .ijllio.*. ....,'.,,'
Kxlstcncin

Paula semanal
'Joíal ato hohtein .•

V..V. Cenlral......'
)?. I''. Le.Ò|ioldlna
\ . Marítima'.

1.1

'.Sm
¦\ O

i.non
fl. ino
'I OM)
•mui

4('..'i

Total.,

CO! AC

do Eloclrlcldade,

o dividendo do

—Industrial
desde já.

— Cantareira
findo.

—Tecidos Uun Pastor, es jurosdesde já.
¦ -Tbc Ura/. T. Liight. de 10 em di, o devidendo de l$050 por acção.

| 
»B<IVÍilioi)l<» rlBoiKíJtU-io

'1'AHI'T.i.as du taxas
bouve alteraçá

juros

semestre

vencidos

Por 10
üliô

.tos

ASSUCAR

Divcrs s pre
Branco, usina
liranco, crystal....
Uraneo. 2' lacto.,
Dilo, :;• surte
Róiiioiiõs
Mnscavinl-.o
Crvsial amarollo..
Mascavo bom
Mascavo rogtihir., ,
Mascavo baixo....;

loS-ltoo a llòooo
lo!2oo a loSSoo

Nominal
loSor-o a ln<;",oo'JS800 .1 luíMoo

Nominal
9r8oo 11 Io-üjo

Nominal
loSooo a loSSoo

Nominal
loToor. a loJIloo

Nominal
loíooo a lo$2oo

KiloS

T.vpes
'I ..

J.0I?

51.1-10

arrobas

í)' ÍS H1 p<flii)
!'4"iiVj •> '.i':;)!)'.'i:'.J(l 11 0):'
RíJIJO s>1 1'
S3-IO0 s 40 i
8j:íJ'J 8.I0C

Noillin;
{.'lão a
«Mo o a
f;ilo :,

Nilo
S21o .-.
8í9o i
S185 a
SlOo a
(1Ü0 a

ha

1
142o
Cl o
M2o

fl-too
fòio
S22o
J2oo
SI80

6< 99

FABRICA CORI.JOARIA, EM
INHAÜ'MA

II'«i tempos publicámos aqui umacaria dé uma operaria desta fabrica,azendo acres censuras á irrégularida-
MÇS. abusos.e explorações odiosas quea I; te lazem ; um abaixo assimilado,cujas assigíiatüras loram tomadas sobanycaeas, (òl publicado na sec^ào pãp-àrtestrt loi ha.Nao retrucámos, deixando passarm contiM-protesto esse «protesto..'\j;ora cheo.-i ao nosso conheimeu-

1* prêmio: 10 apólices da Divida
Publica de 500$00 cada uma

prêmio: —Um lindo centro de mesa de E/cc/ro-Si/ver, com 4
estatuetas, representando a do centro um jogador de Raquet.
Essa peça de alto valor e que se destaca egualmente paio tra-
balho artístico 6 oíterta da conhecida e acreditada jcalheria do
sr. Umberto Adamo, estabelecido á rua do Ouvidor n, 98.'

3'prêmio: —Um rico canto de sala de visitas (3 peças), estoiado,
primoroso trabalho sabido das afamadas otficinas dos oflertan-
tes, srs. C. Guimarilcs & C. (Casa Auler), cujos créditos dispen-
sam qualquer elogio.

4- prêmio: — Guarda-sol, coberto de seda, c bengala, ambos com
casulo dc ouro, objectos de alto valor, olíerecidos aos nossos
leitores pelo sr. Vicente Caruso, activo distribuidor d'.J
Época.

5Ò prêmio: —Uma bella estatueta de bronze artístico com peanha.olíerta do querido e popular empresário theatral, sr. Paschoal
Segrcto.

6" prêmio: — Um lindo grupo de terra coita, oiTcrecido pela loja
da America c China, dos srs. T. R. Camões & C, rua do Ou-
vidor 62.
Além desses, muitos outros prêmios, todos dc valor, serão oTfe-

recidos. OppoiTunamcnle publicaremos a relação completa dos
prenios.

Bastam çiucoenta cabeçalhos d'/í Época para dar direito an
coupon numerado, que entrará em sorteio no dia 31 de julho, pri-
meiro anniversario do apparecimento deste jornal.

A troca de cabeçalhos será feita em qualquer dia

. i
cuspir-lhe no rosto: Já uma vez disse
a s. ex. o que convinha lazer paranão arrastar a paçíto a uma luta in-
cloria e (raticida c á'górn novamente
lhe repito, por ver que é o melhor meio
de s. ex. se sahir airosameiite.

l'e(,'a uma licença ao Congresso por
tempo indeterminado, que este im-
mediaiamente lhe concederá c retire-

para onde julgar conveniente, e
entregue o governo ao seu substituto
legal,queeste saberá manter com hon-
ra e dignidade a independência pre-
cisa,que deve manter um ho.uem queseja patriota e que acima de tudo
queira ver a pátria livre de vergonhas
c da politicagem funesta a que tem
sido arrastada, deixando que o povo
possa cscülherlivremeiite dentre sntis
hinos, aquelles que elle julgar mais
dignos e que melhor saibam repTcsah-
lar este paiz, que tem todo o direito
de oecupar o logar primaeia! no con-
lihèrite americano

Não sc illuda o sr Marechal, náo se
deixe seduzir pelos europcis do cargo
que oecupa. e nem íào pouco julgTic
que o glorioso Exercito e a Marinha
nacional se prcsiam a dislrutesincom-
paiiveis com a alta missão a que es-
lão destinados, não; o Exército e a Ma-
rinha nacional mais de uma vez têm
mostrado que são as guardas avança-
das das liberdades publicas.

S. ex. esqueça-se um pouco dos
adtiladores.que a nnica coisa que que-rem dos que oecupam o cargo de
chelc da nação é simplesmente lo-
cupletarcm-se ti custa dos diiiheiròs
públicos; para volver por alguns mo-
mantos o seu espirito para o passa-do c sua ex. encontrará cm pessoa
que lhe deve estar bem patente na
memória o exemplo do que acima
lica dito, e que bem mostra que nem
sempre o capitólio está longe da ro-
cha tarpeia I

L. Barroso

Pieyos:
i-hio Londres...
» Paris
i- Il!inil)ui'ífo,,,
Pi ocos: .,

Dane is Estraoffelroj
a 30 dias

lü 11lõ n 10
ÍWI 5nfi

a Í737
dias

^o..

Londres
P.nis...
11,1101)11!?.
Itália...

I Poiiu.ea'
| iJeRpanhíi
, Nova Vorli
I Tnif|iii.
Áustria

Operações :
n.iircari.is.,,,...
Particulares

Dosconlòs .-
Cònfoinie

li

ir.
15

«rr,fi i
i; 11
S5'.i0
Í'.".'C,

.': 115
7|33 a
7|32 a

15 I3llíl
t6o:i«ti 11
S5'.iS

Alt ROZ
Arroz nacional
Lavado
Mf.lin
Mmfijrofrips
Itliiiioeeioiite
Serra
Leão vermelho

ÜACALUAO
Mm caixa..,,

Km iiiKi;
Onspo

JJATA'1'AS
Nacionaes, liiloj-,..,,,,,

lüslranscira 2/2 caixa
Poilnsuozas (Lisboa)...
Kianccz is, caixa
lng-loza Nova Zelândia)

BANHA
Dc Porl o Alegro:

IN ot ici:iM iio Símios
CnnUhunva mal collocado o nterchdo doc-'fi'', cm Snntosi cujos preços ciliiráin al.asc- d,i 5ÇS.0 por 10 kilcs.
Mnlr.ir.iin atitp liontom S.Ti70. lomlo pas-iailo, liontcni. por Jiindi.'ili,\ s.üHi ililas.
Foram recohldns riosd" )• dn nic/. 7t>.'K,9saecas, na tiiedin dó ft.Wli p desde I- tli' in-Mio S.:il7,171, sentiu o ....toei., dc 1. IJ7.Í'.*

saecas.

O assucar
Nenhuma aUcraçüo acciisoii o nrsso mescado, a não ser rpie i.-.-iilou êslavèl, com

aljiiins tioífocios (lirecios e iniliiectns.
Furam condidos i

le !¦ não conçtiifati
liidas dc 3.Õ70e

'.sii s.-ice,-
entradas.

«.stock« do

, (illiei.-ilnici-
pondo ns .«ri-

210.-771 ditas
PltKÇOS

ha
lo5?lo
OÍOHq

loíRIO
12ÍOOO
llS'oo
II Soeo

— a IC.ooo

Qualid.iilos:

Ui.inro usiii,-,..,.
ciysl-it

» '.•áurte....

» i" jacto.,,
.Soinonoa ,,
Crystal .'ini.'i:vl!u.
Mnscít viu lio
Mascave bom

" leyiil.-u-
banco

Ivllojra ii nu

N"H'in.il
. ,<!"«> 'i -í I7>.

i.'Hitl a S-'tt"
S.SOJ a S3JI

N.-io lia
S-'l (l
S 50
íIÜI)
i 180
Sliltl

13 IC
s:!.'(i
$t>(
tSJi
fláO

•ír.sooo

51-0

Não ha
:';<ooo a l'o}uoo

Não lia

ft hilos
Laia (leíliilos....

SÍ\-à'] Idem, d-> 20 Ui.los
, jjj.jfj l Un Minas Geraes.

C» ir i I'" Sanl i CÀlharin
Lijiunn, laia
Americana, i

oo
7 ISto

lò l|lla hl .||3
10 7p'.l a li íl|3

cpndiçGos.i,.

Danço do llt.v/.il

í"|. a ro «|,

Praças:
i l.óiuhbs 10

l'.'lli-S...
I ílanihuso

¦>{¦> a ir.
S503
5732

íOdiv
li?.-; ir,
a Jãíi;
a !,

|IGa
Bli9
711

I (l|V

10 7
a 001
a 712

peraçi

FELICITAÇÕES - A Sociedade União
os Foguistas felicita ao companheiro Ro-
c-ndó da Rocha Coliares pelo seu feliz an-

.¦ri ii".
Parabéns a exma. sra. d. Thercza Colla-

;s, pela gloriosa data de hoje. Pedimos a
>eus que para o nosso companheiro esta

Jata se reproduza por longos annos,

Mancarias
1'ãi'ticularès

Pcscontos:
ile...Com mais fácllidado

CÂMARA SV.NDICAL

«"urso ollicial de cambio

lò
10

8'l-

1(82

i.

lie

Praças

Sobre

o moo'Ia meta-

|)0 d.' vista

10 3[0I 15 57|.'.l
$50I sooa
S7:in S7I2

tr>o?
S302
."'.51IS
15 U2Õ

I.onilies .,,
» Paris

.. IIniftbiirg'0
i Itália ,
> Portugal
» Nova-Vorl;

I.Uiias r-slerlinas em moeda.
'Juro nacional em moeda
Ouro nacional cm vales, porl 0)'1

Taxas extremas :
Bancarias  10 a lfi
Caixa malriz  10 1(32 a lü

ISolsa <lc ftüuiii-i
OPERACÕHS R15ALISADAS

Apólices geraos
Hmp.delP03, HO  l;0205

Apólices Ksladoaos
llio.de ICO.i, i'i,, 3  88^

i-anilr.
harris

Cõi ;oo a
72.00o a

Não lia
7:'.3-.'.io a 7l>Pii
('.'.'fr.on a 7'.'Soo)

Não ha
ÍUAÇIIA

ibeira d- Mi

LU

Man
miiiü

Americano claro
Kscui'0. por 2So librai

CAEli'
Tipo n. 
Typo n. 
Typo n. 
Typo n. 
Tipo n. O.-.
lisoolha

C1M15NTO
Marcas

Pyr.imid
Saturno..
Dila Alias
Viisngis.. ,...
Picareta
Tios Jacarés.
ICxpOBição
lixeolsior

¦Io OO-l a IS.vjoo
28(i libras

33'ooo
u:)5ooo

10 Kilo»

^ loSoou a
•.'¦Siloo a
|ii2oo a
SsSoo a

toí7oo
loí.Ioo
93Hoo
05500
S.'-5:ü

flanie

Aiiiorirari]
peixelin....

FARINHA

al..,

llallifax.

Dl'. MANDIOCA

12!ooo
1155oo
12:'ooo
llífwo

11Í50 0
lK'5oo
llsSoo
ll$5oo

'Hooo
üOSooo

O algodão

Tivenes esse morcado ainda honlcm bem
collocado, mas s.im nogeeios para' ia, iodas
as operações tendo sido a praso.Vctideram-so 101 fardos de (.'$S00 a 105C0O
e não havia entradas, sendo as sabidas de
120 o o osloch» de 10,207 dilos.

COTAÇÚlii

Qualidades p.-r 10 l,il ,i
Gearn, !• s iflo ni$-.'00 a iÒjSGL
Dilo, 1'Cglllat Nominal
P.n-.ili.vl.a, 1' sorte '.I.-5IJ0 a P):00i
Dito, regular Nominal
Maceió 1' sorte Nominal
Dito rofitl u- Nominal
Penedo, l-sorto M.'I00 a OSSOÜ
^eigiiu jijgoj « 05S0D

¦53 o \

VAI'011

:'.:c:i!i> i

KSP

> 5x1

t.VDDS

I (i

liOSi

3,32
lllü

10 kilos
2oS'.ioo a 2r-r.no

2oStoo
3oo a Is;'.>o)

Nominal
Nomin il

IDSOi
líspeci
Pina..
Idem peneirada.....
Dita, grossa
.Santa Galli nana, gro

PU MOS
Em corda do Rio Novo :

lispecial  HOooa
Dito, superior  1 sc.oo a
Dilo, regular  i«-.'oo x

Dito dc Pomba:

Do primeira,
Dito.U"
Baixo...,,,,.

l?7oo a
ISIoo a
Ulooa

Kilo;-
25000
lí'?oo
ISIloo

lS-^oo
líõoo
l$?oo

11 P.O.Hos (Io «'-:!, (i lí.'ií|ii.v-i.
il Portos do sul, «li.-iiiiiii",...
11 Trioslc •'• eses. «Av.en sioui.
12 |(io da Praia, «Kormòsa».
1.' Itio di Pral.r, uKugcnJa.i,
12 Triesto e eses. « Ailaiila».
12 Portos do norte, iiltaipava».
12 Rio da Prata, «Allantan.
I- Ro. da Praia «Demerarau,
12 Cubodello e eses. Covaz».
13 S. Miitliotis e c-ses. «Mavnii!,..
13 Rio (Ia Prata, " K. !•'. Atlgustu.
lit lhtiiihuigo,«'Santa Lucia".
11 Sanlos. «llai|iaua«i'
11 Villa Nova e eses. n Aymotv.).
II Paianagiiã e ses. «Iguapó»,
II Portos do sul, '.llaptira",
14 Pai-á e oses, njagiiarlbe».
15 Porlos do sul, n.Mr.nliipieira.».
15 S. Mathetis o eses. <Rio ,S. .Matlu

VaPOKIÍS A SAIÍt.t
11 Soulliampton o eses. i..-\i'laii'za.>
II Portos do norle, cS Paulo»
il Uiemon b eses. «Cobiiry...
II Por do sul, «liapucau. '
II Laguna e eses. n.Max»
11 Recife <• eses. Tapuary.i.
12 Portos do norte", «« Itapilhy»
12 Victoria, «Candelária-'.
12 Marselha c eses. «Formosa
12 Porlos do norle, «i.-ear.i».
12 Tiiest • o. eses. « Kugfiniai.
12 Hamburgo u eses. «Niívovia».
IS Soiithiiinpton o eses. «Domorara».
12 Monk vidéo e oses. nTocatitltu.
Pi llremen e eses. « Gollia ».
13 llamburg-o e esc. .. K. F.Augusti
15 Portos do sul, « ltapema».
15 Poitos do norte, «Manaus »¦
15 Rio da Praia, uCap Finsterrü»,
15 Qolhcnburg o oses: «..Suécia».
10 IlDitiburgo e ««ses. ii Pernambuco»,

\í

¦

jjl j I

m
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8 Quarta-feira, 11 do duiiho de 1918 A ÉPOCA

Só não se emprega quem não quer trabalhar. Só
¥©!te<« 0 Proclsa-se : casas, empregos
desde que não excedam de tres linhas.

não aluga casa quem não quer morar. Porque os annuncios de Ahiga-SO
e empregados, custam n'"A Época" apenas 200 réis por quatro vezes

CJaes do Porto
Varie (li-iii.i do atracado.

Dia 10 do Minho do 1013, ils 10 horas
da in ao tiü

EMBARCAÇÃO

CLASSI) I NAOAO

Vapor.,
Chatas.

Vapor..

Vapor,.

16 A

aiioniuo
iiaolaiiaos..

Chatas
Lugar.,

Barca..
Vapor,.

Vapor..

Vapor.,

Vapor..

Vapor..
Clia{às.
Barcí'.;

ISA ... .

São Nicolas
c|C do Tyilfl

Porcnco

Inglcz Tiiian

nacionaos,. c|c do Spàrt
imrloz....:. Ilidd.) Tíierlault

noriioguozn.
francez

allemão..

allomão..
ingdo/....

inglez....

infflfl-:
nacionaos..
italiana....

Aslnnoro
Caravcllas

llahi.l

Leopoldo II
Allalilon

Pascal

Tenn.yson
cie do Wursburg
Mascotto

vago

fiMDARCAÇÀO

.va.; a o

Vapor.
Chatas.

Vapor.

Poiitào.

inglcz ....
nacionaes.

allomão.
nacional.

inglcz...
nacional.

I.iddosdalo
Diversas

Cap Verde
Ma.x
Piraliiiinga
Fidoionso
llrodniount
Esperança

DECLÀllACOES
A «Cruzeiro do Sul» e a

sua distribuição an-
nual de bonificações.

S. Paulo, -'fi de abril dc ioi.í.
lllnins. Srs. dircçtprps ila (..'nnipanliia Cru-

y.eiro do Sul— kio dc Janeiro.
Amigos e Srs.

. Ha poucos .lias fui procurado por uni
representante da Companhia, dignamente, di-
rigida por vv. ss., por quem fui informa-
do, que se achava á ¦minha disposição a
ipianlia dc rs, 3fjt$572, proveniente de lti-
eros, (pie nic cabiam de accõrdo com as
disposições dos respectivos Estatutos.

Tive uma agradável surpresa, pois embora
estivesse convencido do prospero estado des-
sil empresa, lia qual orgulho-me de possuir
O seguro etn beneficio de minha familia, no
entretanto, não podia imaginar que os pou-
ros annos da existência da apólice, já nic
dessem direito u uma importância TAO
1XKYADA, e que representa quasi 12 "|"
da prestação animal, que tinha se vencido c
cujo recibo me foi eguálmentc apresentado.

Congratulo-me sinceramente com vv. ss.
por este Iicllo resultado, e que deverá ser-
vir dc incentivo tios que pretendem, por
meio dc uni seguro de vida, garantir o fu-
luro dos entes que lhes são caros, POIS A
MANUTENÇÃO RESTA GARANTIA
NA CRUZEIRO DO SUL. TORNA-SE
MENOS DISPENDIOSA DE ANNO EM
ANNO, E MAIS SUAVE PELO ABATI*
MENTO DOS LUCROS E KM PROPOR"-
ÇÃO TAO RAZOÁVEL.

Fazendo votos sinceros pela prosperidade
ila "CRUZEIRO DO SUL", tenho o im-
iicnso prazer de stibsòrevcr-irtc. De vv. ss,
ilt., cro. obro. - (Firmado), Armando R,
Pereira.

UMA DAS CLÁUSULAS DAS APOLI-
CES DA "CRUZEIRO DO SUL", RE-
SA O SEGUINTE :
A Companhia pagará nas datas e ocea-

siões opportunas ao segurado, em dinheiro,
ou levando cm conta do .prêmio, a sonima
a que cila couber na distribuição) da quota
de 20 "i" dos lucros líquidos animaes da
Companhia, que os Estatutos desta desti-
nam a todos os segurados quites, cujas apo-
lices contém para mais dc tres annos em vi-
gor.

SEDE SOCIAL
RUA DA QUITANDA N. uo

Rio dc Janeiro

Ministério da Marinha
COMMISSÃO DE COMPRAS DA MA-

Kl MIA
Dc ordem do sr. contra-aliiilrante presi-

dente da Commissão de Compras da Ma-
rinha, faço publico que esla coinmissfto pre-
cisa de preços paru os artigos abaixo men-
cionados, devendo as propostas serem entre-
gues neste gabinete, no meio dia do dia 13
do corrente mez.

As propostas devem ser cm duas vias,
uma das quaes sellada, não sendo tomadas
cm consideração emendas ou rasuras.

Dc accõrdo com a resolução do sr. minis-
Iro da Marinha, 0111 aviso 11. 172 de julho dc
1912, fica estabelecida a multa de 1 "|" so-
bre o valor do artigo u fornecer, por 24 ho-
ras que excederem do praso estipulado.

Capas para almofadas, uma.
Pendentes mctallicftS para uma lâmpada

com haste dc 2.20, completo com abat-joitr
de porcellana e lâmpada incandescente Os-
ram de 25X110 volts, um.

Elcctrical Engincilc Glasgon para correu-
te directa dc ,30 volts acompanhado do com-
pctcnlc rheostato commulador inversor de
marcha cm caixa de ferro, um.

Pneumaticos Daulops anti-derrapants dc
880X120, um.

Ditos lisos idem, um.
Câmaras de ar dc 880X120, uma.
Stcney de 880X120, 11111,
Lavatorio dc ferro com espelho, 11111.
Arco de puii americano dc movimento

dobrado com duas portas broeas c compe*
lente jogo de ferramentas, um.

Campainhas electricas com tympano de
bronze para corrente Continua 110 volts,
uma.

Lâmpadas incandescentes de 1.613X55
volts base de rosca, uma.

Polidor eleetrieo de corrente Iriphasica a
220 volts c 50 periodos, typo Ercole Morei-
li, com eixo de 30 c|m dc extenção, acoin-
panhado de comunilailor triphasico com
fusíveis de cartuchos para 10 ampéres, dc 12
escovas ásperas e de 12 ditas finas de ca-
bello c de 24 discos de feltro comprimido dc
diversos diâmetros, um.

Perflirador eleetrieo de corrente directa
a 220 volts, modelo D, da The Tenco Ele-
ctric C, dotados cada 11111 dellcs dc duas
buchas, um.

Couçoeiras dc pinho dc Riga (3X9) 1;
pés, uma.

Fusíveis Schamut pretos de 40 ampéres,
um.

Vidros aztics para um liir.** um.
Ditos idem, para 1J2 litro, um.
Sala da Secretaria da Commissão de Com-

pras da Marinha, 9 de junho de 1913. — O
secretario, lilpidio Cescr Borges, capitão-
tenente comiuissairio,

Indicador â'*fk Época»

Papelarias e typographias
PAPELARIA E TYPOCRAP11IA - Hei.

.or Ribeiro & C. Caixa do Correio, J57; En.l.
Tclog. — Rlctdó. Kuas da Quitanda, so e na
t Rosário, !!,'.
Fabricas

Alt1 A Ií PTÍ"! 4 ciuc vende maislAlUill/A iVat0 teci_os
de arame, para cercas, claraboias, gal-
linhciros, etc, etc, c na rua da Cou-
stituiçao, SI

Fabrica de Passamanaria—
Pedro M. Basler & Irmão. Endereço Tele-
graphico RETSÁB; Cod A. B. C. 5 ed. Tc-
legh. 11. 973 Central.

Casa fundada .cm 1890.
225, má" Marechal Floriano Peixoto, 223.

— Rio de Janeiro.

Constructores
RAPIIAEI. PAIXÃO — Engenheiro ar-

chilecto, construetor. Escriptorio Uruguaya-
sa .1". Officiua, Visconde dc Itaúna, 110 4
112. Tclephs. 172-1. 2253,

Diversos
RESTAURANT RIO MINHO - O

mais conhecido do Brazil. Camarões, ostras,
badejetes, pescadinhas e outros bons peixes.
Bom vinho sem rival, de todas as qualida-
des. Almoços e jantares. — Rua do Ouvi-
dor n" 10— Rio dc Janeiro. — Plácido, Ma-
theus * C.

ma.r;itíb:i:a.n
¦r^fel^^

Compajnie de Havejation

Cavando a vida...
RESULTADO DE HONTEM:

Antioo -.. 318 Elepliante
Moderno '280 Peni
Rio 701 Avestruz
Salteado  Urso

Rara hoje

J0Í- 970 1- 438
910

Médicos
..DR. CHAPOT PREVOST— Medico e et-
rurgião laureado pela Faculdade de Mediei-
na do Rio dc Janeiro—Operações cm gct.il
e especialmente dos órgãos geriito-urinariòs
dc ambos os sexos. Consultório iQuitanda 15—
das 2 ás 4—Tclcphonc 5.351. Residência: Real
l.randcza 84, liotafouo.

DR. DANIEL DE ALMEIDA—Partos mo-
festias dc senhoras c operações. Cura radical
das hérnias. Rua da Alfândega n. 79 s Fa-
rani 11. 7.

DR. CAETANO DA SILVA—Tratamento
especial da tuberculose pulmonar—Consulto.110 Rua Uruguayíiia n. 35. Das 3 ás 4 da tar-
de, ás terças, quintas c sabbados—Residência
Rua 24 dc Maio n. 152.—Estação do Ria-
chuelo.

DR. MONCORVO—Moléstias das creai-;.*.)
da pclle c syphilis. Consultório: Rua de dão
redro, s<, 1" andar.—-Consultas ás 3 horas.

Advogados
-Tina PriDR. ARTHUR LUIZ VIANNA-

meiro dc Março 11. 88.
DRS. LUIZ NOVAES c MANOEL PIN-

TO JÚNIOR - Escriptorio : Rua dos Ou-
rives, 30 -- Das 2 ás 3 horas.

DR. TACIANO BASILIO — Escriptorio :
Rua do Carmo n. 56.

Companhias
COMPANHIA DE LOTERIAS NAC10-

NAES DO BRAZIL — K.xtracçõc* publicai
60b a fisc.ilisação do governo federal, ás 2 i|j

aos sábados ás 3 heras da tarde, á rus
Visconde de ltaboraliy n. 45.

EMPRESA DE TRANSPORTES — .Toa-
quim Alves Corrêa & C. — Gcrcnle, Seba.i-
tião Torres — Cochciia, rua General Pedra
n. 102. Ponto, rua Visconde de Itaborahy, cs-
quina da de Theophilo Oltoni. — Encarrc-
ga-sc dc quacsqncr carretos, maclii.-tisníos,
etc.

Cafés
CAPE' RIO BRANCO — Especialidr.di cm

lunclis e ceias a todo o momento. Tclcphonc
11. s-791 — Rua São José ti. 93,
Cinematographos

e diversões
EMPRESA PASCHOAL SECRETO — Es-

triptorio central, rua Luiz Gania n. 11—Rio
dc Janeiro.

319 sáM|_ 318
Para o lotto :

88 97 ò

PARAOVARIANTES:
71 83 21

G-arantia
186

Variantes
19 44-65-56-64

Jardim Zoológico
Grupo 22

O IvOPBS
II' quem d;1 a lortnna mais rápida

nas Loterias e offerece maiores vau-
tagens ao publico.

Rua do Ouvidor, 151 c Quitanda, 7
("Tanto Ouvidor;

FILIAL
Rua Rosário, 26

(SÃO PAULO)

iWPHWISMfc

RACHITISMB ETC

LINHA POSTAL
Patiuetcs cor,tios, fazendo a linha entr-.

Bordcaux, Lisboa e Rio dc Jaueiro, indo a
Montevidéò c Buenos Aires.

Viagens rápidas, sendo, cnlrc Lisboa, 10
DIAS E HORAS.

Entre Rio dc Janeiro c Bordcaux, 13 E
MEIO DIAS.

Chegadas da Europa
D1VONA  15 a 16

Sahidas para a Europa
BURD1GAI.A  17 dc junho

O PAQUETE-

Esperado do Rio da Praia, sahirá na ler-
ça-feira, 17 1/0 corrente ao meio dia, para Da-
liar, Lisboa, Ltixões via Lisboa c Bordcaux.

LINHA COMMERCIAL
Partidas quiuzenaoa alternadas com ao dos

paquetes da linha postai.

Sahidas para I;'tropa:
L1GER  a 19 dc juulio

Sahidas para o Rio da Praia
SAMARA .; a, 17

O PAQUETE

Í2Í

wÊ
ÁO SE ll_.B__iJO^gVi !

1'romelter não custa. Cumprir nem totlo.s cumprem. Oo
clubs Barbosa c Mello, ha treze annos, cumprem o que pro-
incitem. Comprar compra-se em qualquer casa. Clubs só sc
subscrevem os experimentados. Os clubs Barbosa & .Mello

1 A loram experimentados durante treze annos por 122.627
prcítamistas.

Clubs tio jolns «*om <5 soi*leIos c ropeliçfjoq

Os srs. prestamistas tem direito de receber tantos pro-
mios em jóias quantas vezes o numero for premiado na
mesma semana. Quer dizer que o numero premiado na
segundn-ioira pôde ser de novo premiado na ii", 4", quinta-
feira, sexta e sabbado da mesma semana.

Jóias, relógios, gramopliones, máchinas dc escrever, m,i«
chinas dc costura, armas, bandolins, violões, bicyclett.ts, ter-
nos de casemira e capas dc borracha -sob medida, guarda-
chuvas, bengalas, chapéos Panamá, moveis, mobílias, etc. etc

JJcceitam-se ageijtes nos €stados

ZZZlOooportitivti Chronoiuctricazr
BARBOSA & MELLO

IN. 154, RUA DO HOSPÍCIO, N. 154
TELEPHONB l.KCÍO Patente n, ¦*<*'

Esperado dc Bordcaux, sahirá no dia 17
de junho, para Santos, Montevidéò c
Buenos Aires.

Oh sr*. passageiros <Ji*i tei»eo3ra'çl;isse <|iio
omharcarciu «os paquetes desta companhia
lêm exeell«iiiles jiceomocla<;ões. IValamen-
to especial c iiniit viagem multo ranida.

IPsxva, ti lijui-opsi :
¦ 4'

Passagem de 3" classe. no$300. Conducção para bordo grátis
Passagens dc terceira classe para o Rio da Prata réis 5ü$joo.

Todos 05 paf|uotc.9 .lesta Companhia tèm n.tiVatlotltfls ace.onimo.l.çõ-js.para passa^íStro»
dc 1 classe, e-* iiitorinidiaria, o alojamentos dotados de iodos os rériiilslfcoi* hyglenluds
para os do 3' classe. Cablnós do luxo, camarotes pari uma só pessoa, etc. Cliiurottts do
duas ca'iio'8 na 2* classe o na intermediária.

Para cargas trata-se com o corrootor da Cuoi|iaiiliia Sr. 0. d* Máoedo.

ANTUNES DOS SANTOS &C

Avenida Rio Branco, 14 e 16 RIO DE JANEIRO
SANTOS-Rua Quinze de Novembro n. 70 S. PAÜLO-Rua Direita n, 41

CAMBIO — Compra e venda de moedas de todos os paizes
cm vantajosas condições Antunes dos Santos & C

l*í o 16 -« A!venida JUüo Branco -- 14 o 16

^T^Í^UI^O

-PEÇAM PROSPECTOS-

Granado
APERITiVAXSTOMACHICA

LEVEMENTE LAXATIVA

Feias Chagas de Christt
Uma senhora, acliando-so doente lia anno!

c Iniposibllllada do trabalhai', como prova
com attestado medico o com duas filhas, es*
laudo uma tuberculosa e n3o podínüo tr.iba-
Ihar o sem meios liara suslcntae-se e as suas
duas filhas, passando as maiores ncccsai.ladc»,
vem, por Isso, pedir as pessoas caridosas, 4
fis almas bcnifazejns, paes c miles dc família,
por amor de seus filhos o por alma de seus
pa.cr.tos o pela Sagrada Palnüo c Morte ds
Nosso Senhor Jesus Christo, uma esmola para
nlliviar os seus soffrlnientos c dc suas íilhas,
pois quo Deus a todos darft recompema. —
rtua Senhor do Mattoslnhos 11. 34, antigo JU
primeira easa, bondes Uo Catuniby o Itaplru'

1 I
€OLL£eiO FIRAGIBE

Pirigido por Francisca pirajibg
957-Rua S. Fraiicisco Xavier-—951

Instrucçilo primaria—Esttido pratico das línguas vivas c scienci.u litii'
daraentaes—Preparatórios para o concurso na Escola Normal.

Acceitam-se meninos menores de II annos e qne se destinem a>
Collcgio Militar e ao CoUe^io Pedro II

Cursos espeeiaes de piano, violino, desenho, pintura e Hore3

As aulas já se acham funecionando

ffc m ^

ft!)o ASTHMftTICOS!...
Kspecilico ora; descoberto, que

tem leito real suecesso na cura da
asthma e bronchite asthmatica.

Uma cura importante:
Illmo. sr. major Bruzzi.--Estan-

do minha filha Clara soffrendo da
•asthma»; recorri a seu produeto,
Elixir anti-asthmatico de Bruzzi; e
com um só vidro obteve a cura
radical, dc t;1o terrível moléstia.
Em beneficio do todos passo o pre-
sente, por gratidílo.

Rio, l-l-U-l-jlH.
lloracio César de Lima. — Kua

Visconde dc Itatina n. 543, casa
n. 7:

Venda nas drogarias c pliarma-
cias e nos depositários BltUZZI
o1: 0. — Rua do Hospício. 133-Rio
tle Janeiro. — Em S. Kaulo: rua Oi-
reita n. 11 - DROGARIA AMA-
RANTE.

tffÇ SONORBJÉA"
Clironica ou recente é curada cm pou-

cos dias c sem injecção com a OPIATA,
remédio rfficaz em todas as moléstias da
bexiga. Vende-se á rua dos Andradas, 85.
Prego 5S000. (Pharmacia e Drogaria Sa-
raiva).

Ouro e prata
Compra-se ouro c prata velhos; concertam-

se jóias c relógios; vende-se jóias barato.Na

Praça Tiradcntes 11. iC. Casa do Ávila.

Exccllcntc preparado de aroma suave c
agradável, do real valor para fazer, desap-
pancer, manchas, cravos, pannos, espinhas,
sardas c todas as erupções do rosto e coito,
tornando-se de tuna inacieza incomparavcl,
substituindo o pó de arroz com grandes
vantagens. Vcnde-sc eni todas as perfuma-
rias — Depósitos : Andradas, 85 — Phar-
macia e Drogaria c rua Uruguayana, 140.
Vidro 3$ooo.

r-ICRDIOir-SIC ;i caderneta
«Ia Caixa lícoiloinica 11
:t:t?'.-í<)*S «ia 3 série;

SEMENTES NOVAS
— io -

Flores naturaes

Del Boscò & Osterwolilt
RUA GONÇALVES DIAS, 17

TELEPHONE 1.970

Importante cultivação de flores
e plantas na

Picada da Saudade, Quartei-
rão Brazileiro

6 rua 15 de Novembro, 56

_U __,

As almas bondosas
Uma senhora, cdosa e doente, com qua-

tro filhos e dois netos menores, não poden-
do, devido ao alqucbrainoiito dc suas forças,
adquirir os meios dc subsistência c se en-
centrando, por isso, com os seus, em estado
de verdadeira mi.icria, pede ás almas gene-
rosas e cm particular ás irmãs do Sagrado
Coração dc Jesus, de cuja communhão faz
parte,, a misericórdia dc uma esmola, por
mais modcsla que seja.

Essas esportulas devem ser endereçadas
á "Irmã do Sagrado Coração dc Jesus",
por intermédio da redacção d'.4 Época.

6lubs de Çutomooeis e Qieyeletteg
I^OTTO

M. F. de Aguiar & C. — Rua da Assembléa n. 45
Autorisados por carta patente n. 37

Kes-jtiltaclo «Io sorteio tle liontem:

1 -5«| eo | ei 12^^ j -S-^rr

O fiscal do Governo, Artliitr dc Araujo Coelho. O gerente, M. F. de Aguiar
Continuam abertas as inscripçòes para os novos Clubs, a extraliir-s

opportunamente.
_X

Sorteio ús 6 Lioras

AOS DESENGANADOS
o o

RHEUMATISMO 10 _>._

A —

Essência Passos
E' a única salvação! Não façais expe-

riencias inúteis I
A ESSÊNCIA PASSOS é o remédio soberano

$tk soixo^^x__*! ^a_sciJE*ii_^o
ESPECTACULOS POB SESSÕES PREÇOS DE CINEMA

NO CINEMA-THEATRO S. JOSÉ'
Xova companhia nacional de operetas, ma-

gieas e revistas. Director de scena — Pedro
Cabral, Maestro director da orchestra — José
Martins.

FESTIVAL Df7ÃÍEÍÕ"CENTENARlO
A's 7 ás S 3[4 e ás 10 1*2 da noite re-

presentar-se-á a engraçadissima
revista

fl coisa éoütpa...
30 CORISTAS SENHORAS

A banana e o café !
O cliíí «Ias cinco !

Sublime apotheose á Republica
Brazileira.

RIR I RIR I RIR I

__¦as*

NQ THEATRO CARLOS GOMES 
"

Companhia CARLOS I/EAL, do operetas,
magiciiH o revistas, cspocialinento õvgani-
sndii oni Lisboa para osta Empresa. — Di-
rooção musieiil do maestro LUIZ FIL-
QUEIRAS,

A's 8 eíís 10 horas da noite subirá a
scena a hilariante revista

Que linda musica
Montagem deslumbrante !

Extraordinário suecesso de toda
a companhia

PETROPOLIS
Amanhtl :

9 CHAPA
Revista em tres actos

Amanha e todas as noites
BRACAPCR UM CANUDO

a seguir:
INTRIGAS NO BAIRRO

IN" O THEATRO S. PEDKO
ESPECTACULO DE GALA para commemorar o grande leito da ARMADA BRAZILEIRA

., A*S S :ti-i DA iNOITB
Loníimia o grande suecesso do celebre illusionista italiano Cav, A. 3IAIEROJNI® IMO CELESTE I

UMA HORA NO MUNDO DAS IL LU SOES
Entre as quaes

A MYSTER10SA MALA DAS ÍNDIAS
GHANDE 1-ÍÍL.ARIDÀiÒE !

O ciuarto do Banho — A MÃO NEGRA
O REI DOS DOLLARS — SUGGESTÃO MENTALTELEPATHIA"Verdadeiro 

assombro — Uma biora a RIK PEHDIDAMENTB

A AMCA 133E0 NOÉ - 80 ANÍMÀES VIVOS líM SílisNA snBREVEMENTE - A VIUVA k^ORE):-^i^^^^ÍZ^,^É^ ™

Theatro Chautecle
Empreza Jfi.io PltAOÁNA & 0.—Com^„iilií

131 V*i D ÂO — Maestro Raul Martins '

HOJE ; sessões
As 7 3j4 o 9 3[l

.1

Ultimas reprcsciilaçõfH

A melhor rcvisla na opinião da imprensa
do publico.

A revista em 3 aetos e 6 quadros e dilS
brilhantes apothcoses, de João Só, niusic* d
Raul Martins!

NâO P0]
Os prineipaes papeis por OLYMPIO N

GUE1RA, CARLOS DE ABREU, SILVEIRA
CINIRA POLÔNIO; CONCIUTA ESCUDEI
c CANDELÁRIA. 

O Clianteeler í hoje o theatro da mo.Ií
pois é freqüentado pelas mais distinclíis U
milias desta capital.

Sexta-feira :
O JUIZ, burleta em 3 actos, de Artínll

Leal.

A seguir:— PAPAS GUILHERME, il
OLYMPIO NOGUEIRA.

W _
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arde os oa/lbeca^llios


