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Sfe AVULSAS

A CRISE MINISTERIAL ESTA LATENTE
¦^i*:-

QUEIMA-SE A "FITA" DO
SR. RIVADAVIA

0 MINISTRO DA FAZENDA
DERROTADO

Restàbélecéin-se as verbas cortadas oh reduzidas, sem dar satisfação á
conmrissiío de Finanças da Caniara

-

O X*.L_*Q'UJdlíl3Jl-'-^S'XO 1>0 SB-. J?3E. 1>I«ÍO-MOAOYK

Quem assistisse á reunião niiinsicn.il

dc liontem teria a impressão nítida; per-
fcitn, da dissolução completa deste gover-
no. que arrasta a sua ultima pliasc por

tmrc o desprezo absoluto de uns e o ri-

dicttlo mais doloroso da grande maioria

da Nação. Ninguém mais so entende: os

ministros divergem, desharmonisani-se, a

Üs srs. Pedro de Toledo, Barbosa Con-

çalves c Lauro Muller defenderam cala-
rosàmenté aquella commissão, achando
que- cila procede patrioticámente, acceitan-
do a proposta integral do governo.

— O que não é patriótico, nem revela

qualidades de estadista, disse o sr, Ba'r-
bpsa Gonçalves, é fazer cortes insensatos
etn verbas que não podem ser reduzidas,

ponto dc levar o presidente da Republica

a assusial-os com a ameaça de renuncia, j como, por exemplo, os que vão originar

sempre a ducha fria cum que se 1 siippressão de cargos públicos, garantidos«que «•'
«bafam as queixas e se contem os gestos
Je independência.

Qual, porém, o motivo das desintelli-
fenciás entre esses homens, que viveram
até agora commungando das mesmas

idéas, que concorreram para os mesmos
crimes, que colUiboraram nos mesmos af
tentados? li' dc um lado a doentia preten-
,-ào do sr. Kivadavia Corrêa de se fazer
iiiuincc-iro da noite para o dia. cortando
sem medida, como si tratasse de ajustar
•is calças de um gigante nas pernas de

,a.-, 4c-w«-rvu u uiÜj-STff dos ci-miais
ninistros dc conservar intactas as largas
verbas onde sc accommodam os intermi-
naveis batalhões tle afilhados. A essas
operações não preside um critério supe-
tior. capaz de bem traduzir o desejo de
servir o paiz no momento ahgtistióso que
elle atravessa. Longe disso, o que se de-
fen-de é o interesse pessoal, o interesse
secundário, graças an que fotíios todos
arrastados a essa situação dc verdadeira
penúria.

Acompanhemos, porém, a reunião ex-
iraordinarla de hontem, convocada pelo
presidente da Republica.

A's 2 horas da tarde começaram a che-
<;ar os ministros, comparecendo os srs. Pc-
tiro de Toledo, da Agricultura; José Bar-
bosa Gonçalves, da Yiação; Yespasiano
de Albuquerque, da Guerra; Lauro Mui.
ler, do Exterior; Herculanò dc Freitas,
do Interior, e Kivadavia Corrêa, da Fa-
zenda.

¦Vs 2 I 2 começou o presidente da Re-
publica a expor os motivos que o leva-
rani a convocar aquella reunião.

—- Vinha observando, desde dias, um
certo constrangimento enire os seus de-
cucados auxiliares no governo. Isso o pre-
oecupava muito mais do que a opposição
violenta que lhe vem sendo feita pela im-
prensa carioca.

No momento delicado que atravessa não

rechal. Não nos devemos intimidar com
essa ameaça. .Mesmo porque (tõxtual)
duvido que o Junqueira largue o osso.

A reunião terminou ás 4 horas da tarde.
O sr. Rivadavia Corrêa sahiu cabisbaixo

e taciturno, ao passo que o sr. Pedro de
Toledo estava radiante como um general
que sane vietorioso de uma grande ba-
talha.

A reportagem esteve toda a postos. A'
sahida, os ministros foram assediados.
«Mandar.v.n-n a ao sr. Kivadavia, que, por
sua vez. num gesto brusco, a mandou ao
mareclial.

Hoje o sr. Pinheiro .Machado será ou-
vido sobre o que deliberou o marechal.
A decisão final depende do visto do chefe
do P. R. C.

Como está podre tudo isso I

APPARF!
,;-ífüoo ( u
Ouvidor, ~i.

.UOS PAKA IANTAR a
pessoas), há «..'ASA MONIZ,
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por lei, e que provocarão indemnisações.
E no-meu ministério, acerescentou o

sr. Lauro .Muller, foram cortadas verbas

que representam compromissos dc honra
do Brazil com varias nações estrangeiras.

Emfim, todos os ministros, excepto o
sr. Rivadavia, apresentaram documentos
confirmativos da sua argumentação.

.0 sr. Pedro de Toledo, por sua vez,
nfio poupou o seu collega da Fazenda, de-
menstrando que os cortes na Agricultura
foram feitos "á Ia .-liabi.r.U.o-c.r. l?ivnda"i.i
olhava "pra'os algarismos c cortava, sem
procurar saber a que fim se destinavam.

O sr. Rivadavia defendia-se, failando
em crises, na necessidade de se entreter
o povo e o.s credores estrangeiros.

A discussão continuava neste pé. quan-
cio o marechal teve um aparte feliz:

Meus amigos, isto não me adeanta
coisa alguma. Já ajustaram contas. Ago-
ra é natural que me orientem sebre o que
devemos fazer. Não podemos continuar
assim. Desde' já affirmo solemnemente
que, ou fica hoje resolvido o assumpto
que originou esta conferência, ou mando
ao Congresso, imrnediâtamente, a minha
renuncia.

Foi água fria na fervura. Restabeleceu-
se a calma.

Entrou em scena o requerimento que o
sr. Pedro Moacyr apresentou hontem á;l11cnt0 e> em j^çao conjunta, pertinaz e
Câmara, para que esta se constitua em continua, buscam estirpar o mal que os
comniissão geral, afim de serem ouvidos I acabrunha, sem olhar sacrifícios, 

"sem 
me-

. i dir as conseqüências que possam advir
_¦¦.-¦¦¦¦¦.' ,, ,, ,, , „ ' do desprendimento c da abnegação com
Os srs. Lauro Muller, Barbosa Gon-: que e;lda qlla, en(ra na lma pe!o bem

çalves, Pedro de Toledo e Vespasiano de conimuiii. Nessas -oecasiões, soffrem go-
Albuquerque manifestaram-se favorável- j 

vernantes e governados, e o soffrimento
mente á idéa dc fazer-se approvar o rc-' os/orna solidários.

' Entre nos, porem, o contrario, agora,

Esta vergonhosa quadra política que va-
mos atravessando têm sido fertilissiina éiii sur-
prezas ciue níífl podemos deixar ile üousiüerar
dolorosas a tlerepcionartíÇi)'

«Homens quo até bem põilCO tempo viviam
cercados du estima o da Jeneraçàii dos 9«:us
concidadãos.pela bravura bom .'l««-' sustenta-
rani, através perigos c sacrifios mil, prin-
cipios os mais nobres ..' patrióticos, vemol-os
lu-je lamentavelmente desgarrados (las creu-
ças antigas, iii-ergiiWiiindõ -nn mesmo alascal de
«pie oiitrora sentiam horror c asco.

Dc entre os «pie no Ceará aviltado pila oly-
garchiã ladra c eynica, dos Acciolys, amar-
Karam dissabores e huiniíhUçSés lia defesa
tio poyp opprlmidò c roiil ndo, nenhum homem
houve «|tie maior inteire/..'! de fibra i-oinbaliva
dcnionstraiSQ nm* o coroi.-.-l Joílo Brigido; Pó-
dc-se mesmo dizer que', < .1 determinados pc-
rioilos «Io jugo opprobrio.v.. da Iropillnt accio-
lynii, õ velho jornalista Consubstanciou, ellc
só, a resistência contra ns dclíipjdudorea do
erário cearense e ferozes perseguidores do
povo.

Baldados foram iodos u.- cxpídicntcs postos
cm cxccuçÜo pelos Acciolys, uo Sentido -tle f;i-
zerem emmiiílecer ai|uella voz quê lhes pro-
flignVn os crimes c quebrai aquella penna «pie,
transformaria cm bisiuri' afiado, impiedosa-
mente lhes rasgava as ptind'.ncias.

Uni dia, o valoroso bii-HtlImlor teve a supre-
ma ventura de assistir ao «j^ba-rroiidamento da
situai;,"!,, odiosa «pie sem ileslallcclmcntos com-
batera. Julgaram todos que çílcj nina vez rea-
lisada a sua aspiração, qae era a morte do
acciolysmo, concorresse com o seu esforço para
despertar o Ceará do ankylosamento em que
jazera tanto tenipoj e enciminiial-o ao pro-
gresso c á paz. Isso, porém, não aconteceu. O
coronel João Brigido, logo aos primeiros me-
zes da administração Franco Tiabello, come-
rou a e.ombatel-a fortemente, com a mesma
rudeza empregada ua campanha contra a oli-
garchiã defunta.

Teria tido .razão o itnti|.'i> batalliador, cni as-
sim proceder ? Admitíamos «jue tivesse.

D que, porém, o fcloriosa passado do coro-
nel João lirigido não' airorisava, era que o
anli-oligarcha irrcdtltlive! passasse a receber
inspirações «I» sr.Pinheirfl -Machado,o patrono de
todos ps satrapas inimoraes que já tem alianda-
lhado o systema federativo,nesta infeliz Repubü
ca.eo mais desvelado amigo «los Acciolys. E o
sr. João Brigido desceu a isso; e, de resvalo
em resvalo, chegou ao c.i|femò de fazer causa
eommiun com aquelles qtjií çtri antes chama-
va de ladrões <: assassinos e dc combinar com
elbs, nesta capital, a restauração da oligar-
chia de que clie, loão .Brigido, fora, tal-
vez, o máximo ilcinqliilor '...

Ilonteni, o velho jornalista ri.-toruou para
sua ferra e no cáes, a o^rcal-o (lcTespalhafa-
tosas ilemoiisiraçiH-5 dc amizade, a abraçal-o c
a dcsejar.lhe boa \ iagciii e breve tritiniphp,
lá eslava toda a execra», ei triliu dos Accio-
lys: o velho pagé, os filho.*, os genros, os so-
lirinlios, os netos e os fâmulos eomo o sr. Fre-
derico Borges c o sr. Thomar í'a"valeanti.

!•'. o coronel João ítritmltt derramava lagri-
mas de eiiternecinieiiio (.:''!«•• saudade, e l-re-
nu-.lo e corcovado, na sira aaeiar.nidade. quasi

niacrobiii, traçava, nq ar, gestos largos, affe-
ctuosaiivente paternaes dirqueui quizesse aben-
çoc.r a corja liontem oiliiííi'«><C hoje querida ...

Que tristes tempos, os de hoje 1 li que desdi-
tosa Velhice, a do sr. João Brigido I
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A Armada nacional de luto
O COMMNDÁNTE ÉVORA ESTÁ EM LIBERDADE

—f>$?Q<=i,3 -

O" Borborema' ja não está | O inquérito na Capitania do
incommunicavel Porto

As exéquias
Um telogranmia do almirante

Alexandrino
O almirante ministro da Marinha tele-

gràphou ao capitão de fragata José Afaria
1'cnido, chefe il«i seu gabinete, coiuinunican-
do terem sido infruetiferos os esforços cm-
pregados no serviço d«- exploração (pie con-
tinúa a ser ícilo diariamente pelos navios
da esquadra c por pescadores residentes cm
S. Sebastião.

O almirante Alexandrino dc Alencar
accresccnta que esteve cm explorações ate
liontcm quando partiu para Santos, onde fa-
rá celebrar exequiar solemnes.

Amanhã, s. cx. irá a S. Paulo cumpri-
mentar o dr, Rodrigues Alves.

No dia io realisar-se-á a entrega da bai-
xclla e da bandeira, sem solemniilades.

Telegrammas -- Outras notas sobre o horroroso desastre
As exéquias na egreja da Candelária I

Na egreja da Candelária, realisar-sc-ão
depois dc amanhã, ás io lioras, as solemnes
exéquias que a Escola Naval vae mandar
celebrar em suffragio das almas das vlcti-
mas do desastre do "Guaraiiy",

Ao acto religioso comparecerão todos os
membros do governo, a maioria dos offi-
ciaes da Armada Nacional, guarnições de
vários navios, todos os alumnos da Escola
Naval c officiaes de outras classes armadas
do paiz.

O commandante do «Borborema» foi
posto em liberdade

O commandante do vapor "Borborema",

Esteve na Marinlia o ministro russe
No ministério da Marinlia esteve liou-

tem o ministro russo acreditado junto ac
nosso governo, que foi levar pezames á Ma-
rinlia pela catastroplic do "Gitarany".

S. ex. esteve com o almirante Gamier
que agradeceu.

Telegrammas recebidos pelo director
da Escola Naval

Acompanhamos v. ex. c Escola Naval, na
dòr profunda que os acabrunha na calastrophe
do " Guarany "—Edmundo .Muniz Barreto e fa
milia.

Acceitc v. ex. expressão do sentimento pro-fundo pesar, horrível desastre que enlutoii a
Escola sob vosso conluiando. — General Fa-
ria.

Lamentando desastre que acaba (lc enlutrt

Belmiii ,'*A R.MMIIA
DASBBAHK.f^cHuvIjAí
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Jamais JDaiz algum atravessou um pe-

riodo de tanta abíceção e infâmia como
este, em que vamos curtindo, desalenta-
dos, as mais fundas amarguras. Em toda
parte, quando uma crise qualquer sobre-
vém, com todo um cortejo de infortúnios,
governantes e governados conjugam es-

ferido requerimento.
Ss. eex. têm certeza de que a Câmara,

acontece. Quanto mais premente é a si-
tuação econômica e fiilanceira da Na-

depois dc os ouvir, não deixará de votar! ção, quanto maior vae sendo a miséria do
os augméntos pedidos. ! Povo> mais fumla lambem se vae tornando

„ 
^ _.,.,, ria separação entre a meia dúzia de domi-

O sr. Rivadavia Corrca oppoz-se e- . - ,w »i. IM........... ^«.««-.1 u^uí >. | na(]ores e a j,rarlí|e massa dominada.
rozmente a essa idéa, dizendo, entre ou-

ió o Brazil, como toda a Europa, a bra- j 'rãs coisas, que este arremedo de par-
ços com uma crise que se pode chamar
de mundial, seria um verdadeiro desastre
si viesse a ser quebrada a harmonia de
vistas entre os seus secretários.

Era, portanto, oceasião de se porem de
lado' resentimentos pessoaes e dc se fal- •
lar com toda a franqueza. I

lamentarismo tem por fim humilhar o mi-
nisterio, levando-o a dar satisfações a
tuna gente que vive pelas secretarias a

E' que o povo sabe quaes são os seus
algozes, conhece-os de perto, aconipa-
nha-os lia longo tempo e está convencido
de que o remedio para os seus soffri-
mentos não pôde vir delles, que, estupi
dos, nem ao menos se dão conta do pc

implorar empregos para correligionários, rigo que correm, entregues, como estão, a
G marechal, que não perdoa á Caniara o uma orgia descommunal, a gastar, sem

não querer votar o Código Civil, approvou

a, ex. não ignora que a causa dessas
prevenções é o corte que soffreram os or-
çamentos dos diversos ministérios, cm
conseqüência da proposta orçamentai "or-
ganisada pelo ministro da Fazenda".

Convidava, pois, os seus auxiliares a
íllvitrarein medidas que puzessem termo
ás divergências existentes no seio do mi-
nisterio.

Paliou em seguida o ministro da Via-
Çao e, com aquella franqueza que o torna
tão sympathico, declarou que não havia,
Pelo menos da sua parte, prevenção ai-
guma contra nenhum dos seus collegas.
Apenas entende que, si o Congresso ap-
provar integralmente a proposta do go-
verno, s. ex. não poderá continuar no
exercício de seu cargo.

Essas palavras foram apoiadas pelos
tícmais ministros, excepto o sr. Riva-
davia,

Desse ponto em deante, começou
• agitação. Os ministros, aproveitando a"•ocasião de se acharem longe de ouvidos
estranhos (pelo menos, estavam convenci-
«OS disto), desabafaram suas queixas, in-
criminando o seu collega da Fazenda.

Este explicava que a proposta teve- por
'im serenar as praças estrangeiras quanto
as noticias das difficuldades econômico-
financeiras do paiz. Cabe á commissão de
finanças, da Câmara, disse s. ex., a rc-
sppnsabilidade desta campanha impatrioti-
" 'íue se levanta contra o governo da
Republica, resultando a descoberta da
nossa verdadeira situação financeira.

as palavras do sr. Rivadavia.
Alvitrou. então, o presidente da Repu-

blica reconimendar-sc a rejeição do re-

querimento do sr. Moacyr e convidar-se a
commissão de Finanças a comparecer, in-
corporada, no palácio do governo, afim de
ouvir os ministros.

Foi ponderado que a commissão de Fi-
nanças não attenderia a esse convite, por-
que ella deseja também acanalhar os mi-
nistros, alimentando a tola pretenção do
ministério comparecer perante ella e
"confessar o seu erro", na phrase do sr.
Mangabcira.

Outro ministro lembrou que o melhor
era deixar a opposição proseguir na ob-
strucção, que visa deixar o. governo sem
lei de meios.

Deus nos livre disso, exclamou o sr.
Barbosa Gonçalves. O melhor, então, se-
ria fazer uma rifa do Brazil.

Bem, rematou o marechal, proponho
o seguinte:

Não se dá satisfação alguma á com-
missão de Finanças, nem a ninguém. Os
srs. ministros mandam apresentar as
emendas necessárias para o restabeleci-
mento de algumas das verbas cortadas ou
reduzidas na proposta do governo. Eu e
o sr. Pinheiro Machado nos encarregamos
de fazel-as approvar. Para isso contamos
com grande maioria.

Mas, asrim, derruba-se a commissão
de Finanças e o Homero já declarou que
toda a commissão sc demittirá, si fòr des-
moralisada pela Câmara.

«-Pois que se demitta ! retrucou o ma-

conta nem medida, o produeto do pesado
labor das classes trabalhadoras e a es-
gotar as fontes econômicas da Nação.

•Ninguém desconhece que a massa po-
pular está sempre descontente com os go-
vernos; mas é preciso não confundir o
descontentamento com o ódio. Nas épocas
normaes, esse descontentamento dcsappa-
rece desde que os governos demonstrem
que estão agindo de accordo com o senti-
mento popular. Entre nós, porém, não ha
simples descontentamento, mas ódio in-
vencivel, ódio profundo, ódio de morte,
que%ó se poderá acalmar coni a substi-
tttição de todos esses malfeitores.

O symptoma mais eloqüente de que es-
tantos em vésperas de grandes aconteci-
mentos é a frouxidão dos laços dc solida-
riedade entre os governantes. Individual-
mente, a linguagem que empregam os ami-
gos do governo não differe da dos oppo-
sicionislas. Para os prop.rios correligio-
narios do marechal Hermes, este infeliz

lações políticas impücafa também .íin
rompimento de relações pessoaes; liojc,
porém, assim não acontece. Em toda n
parte, na rua, nos café-,!,; nas casas com-
merciaes, nos logar*s públicos da cidade-
encontram-se em amistosus palestras ami-1
gos e inimigos irreconciliaveis dos srs.
Pinheiro Machado e Hermes da Fon-
seca a os criticarem em galhofa, a ilics
ridicularisarem os actos e a lhes vatici-
narem uma próxima o estrondosa queda.

O próprio sr. Pinheiro Machado,'na opi-
niao dos seus mais Íntimos amigos, já está
cançadi) de supportar as "pulhicés do ma-
rechal".

Ora, tudo isso revela uma situação in-
sustentável, prestes a desmoronar. Man-
têm-n'a tão somente a mentira, a falsida-
de, o embuste, a hypocrisia,

Ninguém mais confia nas leis, nem
mesmo os próprios legisladores.

•Leis para que ? todís, perguntam. Si
as que j'á existem não se cumprem, si o
governo affronta a sociedade, attentando
contra as leis de costumes, .como confiar
na efficacia das leis do Congresso ?

E o interessante é que, quando se in-
terroga qualquer dos amigos da situação
sobre o fim de todas estas infâmias, elle
dá de hombros e responde muito natural-
mente, como quem nada tem com isso:"'Não sei, nem quero sjiber, porque tam-
bem sou um desilludido"!

E não sabem mesmo, nem.querem, nem
podem saber. O que está na nossa frente
c o imprevisto, mas um imprevisto dè'qtte
ninguém se apavora, porque tudo quanto
nos possa acontecer não será peior do que
o que temos stipportado neste governo
imbecil, malvado e ridículo.

Que importa ao funecionario publico
morrer numa revolução, uu morrer de
fome, quando, amanhã, o Thesouro decla-
rar fallencia e suspender, os pagamentos?

Coíno poderão hesitar o Exercito e a
Marinha entre a revolução e a morte lenta
a que estão votadas essas duas corpora-
ções ?

Que temor podem ter o commerciante
e o industrial de revolução, si inevitável
fallencia os aguarda, e só a revolução os
poderá salvar ?

E as classes trabalhadoras, os míseros
proletários, deverão, porventura, apavo

náo passa de um imbecil, e todos, una-1 rar-se de um movimento revolucionário
nimemente, declaram, na intimidade, que | quando já vivem acampados, em verda-
este governo é de um profundo ridículo, ] deira guerra contra os exploradores do
que o marechal Hermes não deve e não
pôde continuar na presidência da Repu-
blica,. que é preciso uma solução urgente
para tal situação. E, quando se lhes falia
na candidatura do sr. Wencesláo Braz,
respondem, não mais com sorrisos mali-
ciosos, mas com francas gargalhadas.

E, si isto acontece com os próprios ami-
gos e correligionários do marechal Her-
mes, entre as classes populares as con-
versas, sobre tudo quanto affecta ao go-
verno ou delle depende, são mantidas com
exclamações como estas: "Meu Deus, que
ridículo ! que estupidez ! que miséria !
que imbecilidade ! que despudor ! que in-
famia I que canalhismo I"

iMas não é só nas classes populares
que se falia assim; no Exercito c na Ma-
rinlia a opinião é a mesma, e a mesma
é a linguagem dos o'fficiaes.

¦Ha um facto importante a notar: até
bem pouco tempo, o rompimento de n-

seu suor e do seu sangue •?
A verdade é que o Partido Republicano

Conservador já veiu tarde, quando nada
ha mais a conservar. O problema actual
consiste justamente em transformar, mas
em transformar violentamente, por um
movimento que arranque o povo do tor-
por em que está, que o agite, que o des-
perte, que o lance para a frente, na con-
quista dos seus direitos, cm busca de no-
vos ideaes, de uma vida melhor, mais far-
ta, mais livre, mais digna.

E essa revolução virá, vae, talvez, co-
meçar já, para que lambem nâo chegue
tarde. Aviem-se, portanto, os trapalhões da
politica, desentupam o caminho emquanto
é tempo, sitmam-se, raspem-se, para que o
seu sangue não venha iufeceionar essa
nova éra que se abre, pelo impulso ge-
ncroso dos que ainda não perderam a ver-
gonha e a fé nas leis fataes que regem
os destinos da sociedade-

Vario; tripulantes do Borborema. Ua esquerda para a direita o 3o machinista sr. Jerohymo de Brito
Delamare Filho; o immediato sr. João Edmundo de Figueiredo ;

o Io piloto, sr. Jorge Nobrega e o 2o piloto, sr. José Carlos Barcellos. Este ultimo estava de serviço
na occasiíio do desasrte e confirma todas as declarações do séu commandante.

S. ex. pretende aqui chegar no dia 12 dès-
te mez.
O «Borborcman já não está incom-

municavel e vae entrar para
o dique

•O "Borborema" já não está incommuni-
cavei, sendo retirada a vigilância que estava
sendo exercida sobre o mesmo, pela policia
d0 porto. ... , _

Estamos informados que o almirante Gar-
nier nunca ordenou que aquelle navio fi-
casse incomiiuinicavel. Tal ordem partiu
certamente da policia.

,0 "Borborema" está com os seus traba-
lhos a bordo normalisados, desembarcando
antc-lioivtem á noite, parte de sua guaniiçãò,

Hontem, desde cedo começou o serviço de
retirada da carga que sc encontra a bordo
do navio.

Logo que seja terminado este serviço, o
"Borborema" entrará para o dique, afim
tle ser convenientemente reparado.

Ü referido vapor vae reparar a helice de
B e substituir duas chapas da quarta linha
a partir dos trincánes que ficaram inutilisa-
das com a collisão havida.

Um telegramma enviado ao ministro
da Marinha

O almirante Gustavo Gamier, conforme
fomos os tiiiicps a noticiar, telegraphou ao
ministro da Marinlia pedindo instrucções so-
bre o comniandantè Évora da Silveira.

S. cx. coliimünicpti ao almirante Alexan-
driiio o andamento dd inquérito, pedindo
ordem para por aquelle. cavalheiro em li-
herdade.

A divisão capitaneada pelo «São
Paulo»

Segundo um telegramma recebido pelas
autoridades superiores da Armada, sabemos
que a divisão capitaneada pelo couraçado
" S. Paulo ", chegou hontem pela manhã ao
porto dc Santos,, onde está fundeada.

Esla divisão c do commando do contra-
almirante Altitio Elayio dc Miranda Cor-
rea.

O almirante Alexandrino foi a bordo do
grande 

" tlrcadnoiiglit "•

O -director dos Telegíaphòs recebeu o se-
guinlc radiogramma :

"Bordo do " S. Paulo", 9,15 da manhã.
— A divisão da esquadra capitaneada pelo"S. •Páujo", a cujo bortip está o ministro

da Marinha, partiu hoje ás 5 horas da ma-
dragada, de S. Sebastião para Santos'7»

sr. Évora da Silveira, foi liontcm, poslo cm
liberdade.

¦Determinou esta medida o almirante Gus-
tavo Gamier, encarregado do expediente da
Marinha, durante o impedimento do respe-
divo ministro.

Neste sentido foi enviado um offieio ao
chefe de policia que, deante da ordem, inan-
dou deixar o comniandantè Évora em liber-
dade.

O inquérito prosegue na Capitania
do Porto

¦O inquérito relativo ao horrível desastre
do "Guarany", oceorrido em S. Sebastião,
continuou liontcm, na Capitania do Porto
desla capital, sob a direcção do ajudante
daquella repartição capitão dc corveta Octa-
vio Teixeira.

Prestaram seus depoimentos os seguintes
srs.: João Eduardo 'Figueiredo, 

José Carlos
Barcellos, Jorge Nobrega e Jeronymo Brito;
Delamare Filho, respectivamente, inimcdia-
to; Io e 2" pilotos, e 3" machinista; mestre,
timoneiro, vigia e outros homens, todos da
guarnição do "Borborema".

Segundo informações que obtivemos de
alguns destes cavalheiros, os seus depoimen-
tos são a cópia fiel do que diz o comman-
dante Évora da Silveira, sendo que alguns
attribuem o desastre a impericia do com-
mandante do " Guarany ".

Hoje, serão ouvidos o 1" tenente Aurélio
Falcão, commandaule do " Guarany" e ai-
guns dos seus tripolantcs que foram salvos.

Amanhã serão ouvidos os guardas-mari-
nha sobreviventes c que se encontravam a
bordo daquelle rebocador por oceasião do
facto.

O tenente Falcão não apresenta o
seu relatório

O 1" tenenie Aurélio Falcão que comman-
dava o rebocador " Guarany", até liontcm
não havia apresentado o seu relatório ás au-
loridailes superiores da Armada,

Esse olíicial não pediu ainda conselho de
investigação o que é muito estranhavèl em
rodas nayaès.

Os creados da Escola Naval mortos
no sinistro

Morreram 1 bordo do " Guarany ", ' os
creados dos guardas-marinha Gabriel Bra-
ga de Oliveira, cozinheiro ; Abilio Dias dis-
pensciro; Diogcnes Adamastor Ferreira e
Eduardo Ribeiro Silva, creadosj.

gloriosa Armada Nacional, apresento-vos, cm
meu nome c 110 dos ofiiciaes desla Brigada,
sentidos pezames. — General Varo, cominan-
dante da Ia brigada,

Queira acceitar c transmiltir á vossos com-
mandados sinceros pezames, meu nome e rc-
partição dos Correios, pelo desastre que acaba
de soffrer "Marinlia Brazileira. — Ernesto
Siqueira, director geral dos Correios.

Em meu nome e collegas 1" secção sub-di-
rectoria Contabilidade 'felcgraphos, apresento
v. cx. seiitidissimos pezames c solidariedade
dôr alma nacional, pelo lutuoso desastre aca-
ba dc ferir gloriosa Armada Brazileira. —Al-
berto Emílio ilo Amaral, chefe da 1' secção.

Club dc Caçadores do Districto Federal
apresenta v. cx, c a toda Escola, sentidos pc-
zames. — Ângelo ile Andrade, presidente.

Em meu nome e no da Confederação do Th
ro Brazileiro, apresento a v. cx. e á Escola
Naval sentidos pczanios pelo infausto áiante-
cimento que acaba de ciiiutar a nossa pátria.:
— Paulo dc Loram, director interino.

Meus pezames, pela catastrophe que enliilou
a escola — Deputado Sousa c Silva.

Commandante, officialidadc c çqíiipngcni do
".Uenjaniin Constant" enviam sinceras con-
dolencias pelas tristes noticias recebidas. Pç-
ço nome aspirantes fáliecldos. —- Barros Bar-
reto, coinniandãnfa do "Benjamin".

Em meu nome c do corpo docente da Es»
cola de. Odontologia, apresento v. ex., since-
ras condolências pelo doloroso golpe que acâ-
ba de ferir Marinha Brazileira. — Dr. Fio
Maria.tle Paula Ramos, director.

Apresento v. ex. sinccfbs pezames pelo in»
fausto acontecimento que acaba de enlutár
Marinha Nacional. Queira v. cx. acceitar os
meus protestos de estima e consideração, —-
Cypriano dé Preilas, director da Faculdade de
Medicina do Rio de Janeiro.

Apresento-lhe e a todo o pessoal da Escola
Navali sentidas condolências pela lamentável
catastrophe. que acaba dc enlutar a escola sob
vosso conluiando na Marinha Nacional. Tomo,
pois, parte neste luto. Só agora vos envio 01
meus sentimentos por ter estado dois dias lo-
ra. Kcnovo-lhc os protestos de minha estima e
rogo-lhe scientificar ao pessoal que servo sob
vossas ordens dos meus pezames. —- Mar-
qiies da RocliU, contra-almirante.

Apresento pezames pelo sinistro oceorrido
com o-rebocador "Guarany" donde resultou a
perda clc tantas vidas preciosas. — Raymundo
K. da Costa Rubim, contra-almirante,

Outras notas sobre o desastre

As exéquias por alma das victimas do (Tu. .
niiiy serão celebradas na próxima sexta-feira,
¦ o do corrente, na egreja da Candelária, at
to horas da manhã, pur iniciativa do director
d,i Escola Naval, contra-almirante Francisco
de Mattos.

Para esse acto não haverá convite; «p»

ff_
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ciaes, pedindo o contra-ahniranto Mattos a aí-
das familias das vi-cümas e demais

desejarem prestar essa homena-
Ias liclinias do d:ver.

sistencia
pessoas epie
ül-.u ;'i hiciiiotin C

Outras notas
Es— Congregação da Murtiilui Civil .

(ssocitição, epu- continua ele luto por oito dia..,
hasteando suas bandeiras em funeral, pela ca-
last.-i.phe elo " Oiiarany", acaba de e-scolli.i

dtlics dc longo curso, nílm de abrirem
•SOIS CUpuuca "¦- <¦¦"¦(-" -> :*: ,
ó-lgoroso inquérito, para epu- seja apurada ..

responsabilidade naquelle doloroso conteci-
mento ela ilha de . . Sebastião. . _

Kica assim composta a comraissao: com-

mai-.dantes Francisco Uõdrigiies do Naacimcn.
to, 

"Antonio 
Ailgusio de Azeredo, João ,.11-

llieiuie Mullcr, Antônio Muller dos RcJs, loao

Oriiellas lieis e- José Çli r ys.Stomq. -
Oa seis iiuesitus apresentados pela toiigrc-

cação da Marinha Civil são expressos assim :
" Qual foi o navio abalroado e qual o abai-

"'"ílemve 
impericia? ba nua! dos dois conmiai.

dantes, [larliu? „ , . , .,
e) eoiniiiandaiite do " llorbprcma deixou ele

prestar soecorros?
Oual o tempo necessário para serem arri.i-

daYs baleeiras em alto niur, eom nilir-gros-
so e vento fresco, .dcáeiicaiuidoí os salva-vi-

das. íiuni navio como o " Borborema .

Qual elos eommaudanlc c_h-rbitf>U dos pre-
«lios estabelecidos pelas leis de _augaçao?

Encerrando as respostas dos quesitos, a
be a responsabilidade do desastre elo

' nidi-ídc. d.- ri. Sebas-

Hl.'-
.>

m
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NOTAS DA CAIARA.
Os conspirai!',res dirigidos pelo sr, Ri-

.beiro Junqueira haviam deliberado impedir

quc 
'o 

projeclo autorisando o auginento de

intendentes do Districto Federal não viesse,
a discussão a lempo de ser aproveitada.

Neste sentido haviam determinado ao sr.
Porto Sobrinho, membro da commissão de

Constituição c Justiça, pedir vist_a c pren-
der o projecto ate ó elia ela eleição para re-

novação do Conselho.
- ü sr. Porto Sobrinho cumpriu a recom-
menilaçãó.

O sr. Pinheiro Machado mandou avisar
ao sr. Oljveini líptellío quc as obras da bai-

xaela.do Rio dependiam dc certas formali-
elaeles...

O lembrete surtiu tlftitb e hontem ó sr.

15 de junho de 1908, ennumera em seu
art. 3", n, 5, o produeto de loterias como
um dos elementos constitutivos do respe-
divo patrimônio, ora subiuetto o assum-
pto ã vossa apreciação, solicitando, ao
mesmo tempo, os vossos bons offieios no
sentido de ser a mencionada instituição
incluída no numero das contempladas no
beneficio das loterias."

Xa i" pagadoria <lo
boje, ás seguintes folha.
Justiça e Meio soldo.

Thesouro pagam-se
: Montepio civil da

Tosse, a.slhm;i[?I|roitll!
—broiicliilc.—

Visitou liontem o ministro da Fazenda, o
dr. Pedro Matimoro, ministro da Russia, nesta
capital.

proxmi
llllf»

Porto Sobrinho
voto cm separa;1.!

devolveu ei projecto, ce

lo

quem ca-1
" Guaiany
''a' 

cninmis-.ru-) de inquérito envidará toei
os esforços, procederá com o maibr eiudado,
afim de. ser restabelecida a verdade. . .

\ Congregação da Marinha Civil continu a
<m sessáo permanente, encontrando-se cm
sua sede seus directores e crescido numero de
ofliciaes ela marinha lilcrcanle,• o que ja vem
succedemlo, desde a noticia dn sinistro do m-

feliz rebocador da nossu esquadra.

á armada portugueza associa-se ao
luto da marinha brazileira — Ou-
trás demonstrações de pezar

LISBOA, 7- O.s navios ile pucria
surtos no Tejo hastearam a bandeira
a meio pão, cm signal cie pezar pela
catastrophe do <Guarany», sendo
acompanhados pelas demais embarca-
çOes do Estado e por todas as repar-
tiçOes maritimas.

Ao ministro do Brazil nesta capi-
tal, dr. Oscar de Teffé. que continua
enfermo, tâm sido dirigidos de todos
os pontos do paiz muitos telegram-
mas de condolências.

S. cx. lem recebido também muitas
visitas pessoaes,

'*¦¦'+ -

í

COMPRAR roupas feitas ou
mandar lazer sob medida, sq na mais
séria, e alamada Allaiataria Lição do
Ouro. Hospício, canto da dos Au-
dradai.

Do general A. G. de Souza Aguiar re-
cebemos um attencioso cartão de agrade-
cimento pelas referencias que lhe foram
feitas por esta folha, no dia de seu anni-
versado natalicio.

Foi naturalisado cidadão brazileiro An-
tonio Rodrigues da Silva Adrião, natural
de Portugal c residente nesta capital.

Trecho ele uma palestra no. gabinete
presidente :

Mas o Pinheiro nio tem razão. Sa-
liin,.. Abi está a minha carta :u, Alciildo. O

Pinheiro deve convir que cú teria bastante

dignidade para renuncia'-' nem sú a "Icade-

ria" eomo a presidência da commissào dc

Finanças si eu estivesse contra cllc.
isto não basta. Mlle exige declarações

íorniacs, cathcf.or.cas', da .tribuna, afim de

desfazei- as intrigas da imprensa amarella
c ila própria imprensa verde.

Não posso ir tão Ío,rig_ !'- renunciar,
náo renuncio.

Pois então não te admires "»i surgir al-
•mina declaração elo Buetío e ela executiva
mineira ele que não lhe mereces mais con-
fiança.

* * *

O sr. Nabueo de Gouvêa eslá arrependido
dc ter contrariado o sr. Flores da Cunha

quando esle declarou, por oceasião elo re-

conhecimento de um deputado por Alagoas,

quc não sabia quem era o eleito, mas votava
ne} sr. Tibtircio dc Carvalho, por injimcçáo

partidária. t
E o seu arrependimento provém do ia-

Cto de ter ile. votar contra o requerimento
do sr. Pedro Moacyr;._ue' pede para á Ca-j
mara se constituir rm c.mmi.ssã. gcrál^finií
dc ouvir os ministro». • • . ¦ ir - j "

No requerimento idêntico elo sr. GlycCrip,
toda a bancada rio-gratideiisç votara a ia-
vor.

Assim, o sr. Nabueo terá ile -parodiar o
sr. Flores da Cunha : Não sei. como vo-
tou a minha.bancada cm 180; ; sú sei que
hoje voto contra este requerimento, por in-

juneção partidária...

As informações tio gover-
uo sobre as

I Decorrências cie Alagoas
I O ministro da Justiça transmittiu hon-
! tem ao I" secretario do Senado a men-
I sagém cm que o presidente da Republica
i remeti. ã(|tiella casa do Congresso
! informações prestadas pelo juiz

:is
federal

em Alagoas, com referencia ás diligencias
èffectiiadas para apurar as responsabiü-
dades dos attentados praticados contra o
diretor do "Correio da Tarde", Mano;:
da Costa Bivar, e contra a Collcctoria de
Victoria o do assassinato do dr. Ama-
bilio Coutinho.
_. •?•- ——- —— ~

CAFÉ' GLOBO, Chocolaie,
bombons

linos e laíitasla ile chocolate, sei cie |
líheriii» _C Una Sete ilc Setembro .101

As provas do concurso para provimento |
da cadeira de instrumentos de sopro e'
de percussão, do Instituto Bcnjamin Con-
stant, deverão ter inicio amanhã.

O ministro do Interior entrou cm ac-
còrdo com o director daquelle Instituto,
para que sirva no concurso a mesma com-
missão examinadora designada pelo refe-
rido director.

I -

O ministro da Kussiu visitou honíc
o dr. Herculano dc Freitas, ministro
Interior.

Obteve dois mezes de licença a pro-
•fessora de canto do Instituto Nacional
de Musica Camilla Conceição.

Em circular expedida aos prefeitos do
Alto Acre, Alto Purús, Alto juruá e Ta-
rauaoá, o ministro do Interior recommen-
dou que remettessem á secretaria de Es-
tado as segundas vias dos balancetes das
despesas feitas nos respectivos departa-
mentos. i~

¦ O dr. Rivadavia Corrêa, titular da- pasta
da Fazenda, procurou liontem o tir. Her-
culano de Freitas, minisiro do Interior.

BOHE31IA
XJ_f_.TX.LO __¦» O ___,_.__.

l^OOO cm toda a parte

Uma novidade !

Um bom conselho
Vá comprar um bilhete da.I-oteriaFe-

uleral de 200 contos que corre no dia
11 do corrente.

Ao presidente dó Tribunal tle Contas, o

ministro da Justiça declarou que é uma
instituição de grande utilidade e que precisa
da subvenção que lhe dá o Lstado, a Asso-
ciação Proteclora elos Cegos Dezcsete de

Setembro c dahi decorre a urgência
acudir as suas necessidades.

lie

t) capitão-tenente José de Siqueira \ illa

Porte obteve permissão para aperfeiçoar os

seus estudos dc artilharia na Europa.

A' assignatura presidencial submettçrá boje.
o ministro da Fazenda, os decretos que auto-
risam o funecionaínento e approvam, com 1110-
dificaç-os, os estatutos das sociedades 11111-
tuas de pecúlios "A Felicidade", com sede
11a capital de S. Paulo e "A Componsadora "

com seide cm S. João Nepoinucciio, Minas e
"'Patrimônio da Familia", com sédc cm São
João d'Bl Key.

_--.. »_¦¦>- ' '"—'

A 'Recebedoria do Diitricío Federal reinei-
teu liontem ã Procuradoria tlrral* de Eazrmla
Publica para cobrança executiva '-'43 cerli-
dões-de dividas dc-taxas de ¦ consumi) dagira
do 1° e 2" disüicios desta capital, correspon-
dentes ao anno de 1.109 c lyio, na iinportan-
cia total de rs. i;:--50$40i.

O maior cabula do*¦ mundo

.
Tivemos, liontem,

ra, eles poucos gue
dcppi-S qu

Q TEMPO
um bello dia dc p_._ia.ve-
nos tém sido dado fruir,

festejou o inicio da estação.

O céo esteve de um puríssimo azul, epie não

foi, um momento sii|lltr, cnipaiiado pela mais

ligeira nuve-iii.
Temperatura: -.
Máxima, ai", ')
Minima, iS", 5- .''•.-.•:-i-..i"'..-'

oRA»c
SEf»ÍG

Entre os vários boatos que correm de uma

próxima revolução, qiiasi todos elles faliam
Da reforma da Constituição.

Mas que faz a polircsinha?
Achamos que, ao contrario, ella deve estar

entre os revoltados, na qualidade de maior vi-
ctitna do Hermes.

O prefeito vae distribuir pelos institutos ele
caridade os dez contos de réis que recebeu dus
Rolliscbilds, para 03 pobres desta capital.

Ouvimos que 0 Tliesouro Nacional já se
inscreveu na lista das instituições que devem
ser contempladas.

E' justo; aquella casa, além de benemérita-
mente distribuir varias pensões a pessoas ne-
cessitadas, está atravessando uma crise dolo-
rosa. ,

•>'•-?-?
Viste o ultimo livro do Nilo?
Não é novo; é uma segunda edição das

*> Impressões da Europa ".

Ali! suppuz que fossem as "Impressões'

do Ostracismo".

? ?

Foi autorisadu a troca da ilha
Fiscal feio cruzador Andrada,

Ha trocas, trocas aos molhos,
Na lerra das Maravilhas;
ila trocadilhos ás pilhas!
Ji o Hermes faz troca d'olhos,
13 a Marinha Irccu d'ilhas.

? ?
Novo 'desastre na Centra! — annnncia

«m matutino.
¦ Observa um leitor: — qual novo, qual na-

da! é algum desastre velho que o Frontin
«andou repetir para não estar parado.

O desastre do Guarany foi ba poucos dias;
o Frontin ainda não teve"lempo de arranjar
uin, dos bons, para mostrar que não sedeixa

lialer facilmente,

? ? ?
Annnncia ura jornal dc Madrid, que o ceie-

bre toureiro Uombiía vae retirar-se da arena,
tendo feito uma fortuna- dc 1.800 contos;
"Oembita maloit, ao tpdo, .1.000 touros.

Ja é1 Entre nós,-si ninguém faz fortuna
inalando touros, lia quem enriqueça, fazendo-

se, 011 avaofulhando-sc.
/.. jjems

Grande é o numero de cartas que te-
mos recebido, relembrando acontecimen-
tos e desastres attribuidos á cabulosidade
do marechal.

Mal podíamos imaginar que a resenha
que aqui fizemos representava uma parte
minima desse rosário immenso de victi-
mas que o grande cabula vae deixando em
sua passagem.'Eis o que nos conta um dos missivis-
tas:

"O mallogrado tenente Juventino da
Fonseca dedicava-se a estudos de viação
aérea. Parece mesmo que o governo pre-
tendia aproveitar os estudos do néo-avia-
dor, em prol do Exercito.

O tenente J. Fonseca fazia com.enthu-
siasmo as suas primeiras ascensões. Cqn-
vidou o marechal para assistir a .uma
dellas. . .

Este, "sempre solicito em impulsionar
todas as sciencias" (para outra coisa não
veiu elle. ao inundo), compareceu, ouviu
o aviador, viu e examinou o apparelho. ,

—'Marechal I disse o tenente Fonseca,
o apparelho, como vê, está prompto; tudo
funeciona bem; mas eu não. tenho con-
fiança nelle, porque todo o material é
muito ordinário.

Impertigado, responde "sua majes-
tade":

— On sobe hoje> ou eu não volto aqui
mais, para ver "isto" !

O official obedeceu, subiu e... dentro
de cinco minutos, precipitou-se, com o ap-
parelho, de uma altura de mais de 5001
metros, chegando ao sólo morto e defor-
mado !"

Um outro nos lembra que a machina da
Imprensa Nacional, a que deu o sr. Jou-
vin o nome de s. ex., no dia da sua inau-
•f_uração decepou os braços de um ope-
rario.

Ainda outro missivista nos descreve o
grande temporal -que se desencadeou so-
bre a esquadra que acompanhou o maré-
chal ao Estado da Bahia, e o desastre do
viador Curtiss, na bahia de Boíafogo,
quando 

' o seu hydro-àeroplano cahiu
n'agua, ferindo algumas pessoas,

iPara nüo alongar muito, deixamos para
amanhã outras cabulosidades,

na Loteria Federal de .00 contos, quc
corre 110 dia 11 de, corrente, tira-se o
mesmo dinheiro tanto com o final elo
r premio como do J" prêmio.

Vou aproveitar,..

MEDALHAS MILHAKES
Conforme prevíamos, o Supremo Tribunal

Militar julgou, com direito á medalha

militar, os seguintes p.ffciaes c praças do

Exercito . .
Dc ouro, por contarem 

'mais de ..o annos

dc serviço, a.j coronel João Soares Xeiva dc

l.ima e tenente-coronel João de Albuinieiçeitie

Serejo; de prata, por contarem mais ele jo

aunos de serviço, aos majores Tliejniaz !.i>i-

pbanin Guimarães e Uernardinó Antônio do

Amaral; capitães 
-Aristides Tlicodorico de

Pinho, 
'Aíí.onso. Celso de Assis -l-Vririink-s,

Corneli.;.Ol.;o. t-iibn e M.uoel Nu.jyiy(.. -7'i™.

_im,1, „ í/YVneiite itite-ildcii.o. Antônio Je

Souza Aguiar,!- -° .arge-nto do 1" regimento de

cavallaria, l.uiz Anionio Ferreira, c cabo elu

12o regimento da mesma arma, José Maria

Costa; e dc bronze, por contarem mais dc 10

aunos ele serviço, aos capitães Guilliermiiio

Baeta de Farias, Wolnitr Augusto da Silveira;

priiuciros-leiienlc-s Leopoldo Jardim ic Mattos

e Antônio de Carvalho Lima; seguiidos-teiien-

tes Joáo Guedes da Fontoura c Einygdio

Sereia da .Motta; cabo artilheiro do 17° sru-

p0 de artilharia, Roiii,'din0 de Abreu Pereira, e

do 7" regimento de cavallaria
lores Veicira.

Eugênio Uo-

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

Com 16$O00 apenas
pe'ide V. S. no elia 11 do corrente ter
uoo, 100 ou 50 contos- si comprar
um bilhete da Loteria Pédéral.

Ao juiz da 2"' vara criminal, o ministro
do Interior transmittiu, para informação, o
requerimento em que Rosa Coelho da Mat-
ta Machado pede perdão do resto da pena
a que foi condemnado Anionio Pereira Foíl.
tinho, por crime de defloramento.

O ministro da Marinha dirigiu o se'-
guinte officio'ao seu collega da Fa-
zenda:"Sendo muito precário o estado do
fundo de montepio dos operários do Ar-
senal de Marinha desta capital, em vir-
tude da insufficiencia de receita das quo-
tas mensaes das contribuições, para oceor-
rer i despesa, que ultimamente muito sc
tem avolumado com o augmeiUo crescente
de pensões, visto como tem n mesma de
fazer face, não somente ã assistência das
familias dos pensionistas, como ainda á
aposentadoria dos operários, o que já 1110-
tivou a providencia da reducção de 20 0|'

sobre as actuaes pensões e do augmento
de 3 "Io para 5 "I" da taxa dc desconto
dos empréstimos denominados "rápidos";

e como o regulamento do referido mon-
teoio. approvad pelo 

'decreto 
11. 0.9.0, ii

Os amanuenses do Ex.r cito e o
general Vespasiaiio

Um aviso absurdo com que o
pilherico ministro prejudica

' uma corporagão já iudibriada
Quando dissemos, qiíe o general V-èspasiáiip

'_'_.'¦ havia oppdslo á saneção-do-projecto . ele
lei, epie eeiuiparava os amanuenses do l.Xíf-
cito aos escreventes da Armada, pofijíic a pro-
jectada eetuiparação desenrava dos interesses
de meia dúzia de sargentos ajudantes, prole-
gielos de s. ex. 011 dos seus auxiliares, pro-
curou-se interpretar a defesa feita por esta 10-
Jlias.aos esfwçaelos e briosos rapazes que consti-
C.icm o corpo de iinianueuses das nossas forças
èíc terra como simples pretexto para censurar

actual ministro da Guerra. .
Entretanto, ao assumirmos tal altitude, n-

zemol-o com o espirito de justiça que sempre
nos anima, ariilysaúdo os considerando do
veto, um a uni, oppondo razões, sólidas eni-
contestes ás -razões dúbias e mal redigidas
que o general Vcspasiano apresentou á assi-

gnaturá presidencial. Com a própria CqiistiUu-
cãò ela Republica, demonstrámos os motivos de
illegalidade desse veto absurdo, obra do - de-
speilo dc um ministro, por não conseguir, de
maneira alguma estender os benbficiòs do pro-
ie-cto dc equiparação a pus la.ntos ¦ afilha-
dos. . .

.\*ão queríamos e jamais qluzoiiiogv preivo-
car rivalidades entre amanuenses e arreginieii-
tados. mesmo poreme a classe de anianueiises
não é mais do qúé uni prolongamento da classe
dos sargentos arregimentados.

Entretanto; quem se encarregou de provar
de que a razão estava do nosso lado, foi o
próprio ministro ela Guerra, com o seu aviso
n. 747, publicado no boletim do Departamento
da Guerra,'ele sabbado ultimo, uo iiual s. ex
ordena que as vagas que sc 1le.m11 110 iiuadro |
de ainaiuienses sejam prenclüdas interinamente
pelos sargentos ajudantes aggrcgados.

Esse systema de collocar afilhados, parece-
nos, o mais moderno no gênero.

,As vagas de sargentos amanuenses sao
prenchidas por concurso entre os primeiros e
segundos sargentos arregimentados. Feito o

preenchimento, mesmo interinamente; pelos
sargentos ajudantes, ficarão iiquclles linfe-

riores, ele quem até ha poucos dias o general
Yespasiano fingia ser acrysolado defensor,
privados elo accesso (|iic a lei lhes faculta, por-
que d'e>ra em deante não mais haverá con-
cursos para preenchimentos das vagas de ama-
aüeiKies. '

Mas, não pára ali:, o absurdo do aviso 11.
747; os aníanuenses effcçtivos tém a gradua-
ção dc primeiros sargentos e, de accordo com
o alludido aviso, os interinos terão a gradua-
ção ele sargentos ajudantes,

Nestas condições, temos abi o caso de um
funecionario interino ser superior bierarclnco
e ler maiores vencimentos do que um funccio-
nario e.feclivo da mesma cathegoria.

Só o humorístico general Vespasiano po-
dia, por meio de unia acrebacia nunca vista,
conseguir essa maravilha qne despertaria riso,
si não viesse prejudicar indebitamente uma
corporação constantemente esbulhada nos
seus direitos, e ainda ha pouco ludibriada po-

Chegou a Santos a divi
são naval

capitaneada pelo "São
Paulo"

Detalhes sobre as manobras — Exe-
quias por alma dos officiaes e
marinheiros victimados na catas-
trophe do "Guarany".

SANTOS,; 7 (A. A.) — Ao meio-dia,
fundeou no porto desta cidade a divisão
naval de que é capitanea o couraçado
"S, Paulo".

almirante Alexandrino dc Alencar
foi muito cumprimentado, a bordo, pelo
dr. Oscar Rodrigues Alves, presidente do
Estado; pelos drs. Altino Arantes, Eloy
Chaves, . aulo dc Moraes Barros e Sam-
paio Vidal, respectivamente, secretários do
Interior, Justiça, Agricultura e Fazenda;
pelas autoridades locaes, inspector da Al-

i fandego. chefe da saude do porto, mem-
bros da Associação¦Conimei-cial, represen-
tantes da imprensa é u representante da
Agencia Americana.'

A esquadra par,ijra ãs Q horas da manhã
dc S. Sebastião,.depois de tomar carvão
e depois dc sèr»f-tta*á pintura em vários
navios.

A's 11 horas, em marcha econômica, foi
vista- á entrada -àtf barra.

——-Apesar das. innuiucras pesqúizas
feitas pelos navios^na Poma do Boi, não
foram encontrados ns cadáveres das in-
ditosas vitftlinds da catastrophe do "Ctia-

ranv".
Os exercidos da esquadra corre-

ram adr.iiravclmcnte, apesar da enorme
agitação do mar. ,

A esquadra azul; atacante, levava su-
penòritlhdè sobre .1 defensora c, quando
foi dado o avisp; cie suspensão das ma-

, nobras, a divisão do commandante Al-

] tino tinha cbegaio a aprisionar os ''des-

I troyers" -"Paraná" c ¦'"Paraliyba", da es-
I quadra azul;'- -"' »"

As guarnições dos "destroyérS" snfíre-
iam muitissimo,' devido ao temporal que
reinou durante os exercícios, sendo obri-
f.adas a alimentar-se dc bolachas,- por ser
impossível cozinhar a bordo. Apesardis-
so, portaranl-se com toda a correcçáo c
diseiplinadiísim.ts.

— Pela' primeira vez--no Brazil, foi
cffcctuado pela esquadra-nacional-o-exer-
cicio detiomituvdo pclos-inglezcs 

"P _",
que consiste em um combate simulado,

I no oual, em v.z d."tiros, são computada?

| as distancias'êhtré os^ftvloa. pára a de-
I cisão da victoria.

.:— O almirante Al.sandritio dc Alen-
I car, a oificialidade dos navios ca equipa-
í gem dos mesmos mostram-se ánimadissi-
i mos pelos resultados brlllíãntcs das ma-
1 nobras. ••;¦ -_, .'- O ministro da Marinha pretende iniciar

a 7 de janeiro as manobras do verão, que
durarão tres mezes,' devendo ser effectua-
dos os exercidos na costa de Santa Ca-
tharina. '}¦'. ... .

.Oi officiaêi da divisão-aqui fun-
deada 

"confirmam 
a tlescripção feita pelos

jornaffs cariocas ác.-rca do naufrágio do
-'Guarany".

Ouvi diversos officiaes desmentirem
quc houvesse a b*rdo dos vasos em ma-
nobras qualquer falta -i|iianto á marcha
dos couraçados e,outros navios, que foi
magnífica, chegando o "Deodoro" a ul-
trapassar milha - meia da.velocidiidc.eon-
suitada quando ém experiências uai.Eu-
ropa.
..——O almirante.Alexandrino.dc Aien-

car, . conuiiandant. Altino; os demais
cominandantes dos navios e os respectivos
cstados-niatores assistirão amanhã, ás 10

•Horas, ás solemneil":es.'èqi.iias' qüe s.rao-
éffectuádas ná e.^|.-'dõ--:Wml);'.m:-ho-
nicnagem á memória'dos bMvòs officiaes
e marinheiros vicirhias|:aá-cittãXtíoplib do
"-Guarany".

¦Desembarcará por. essa occasiap um
contingente dc 4_- marinheiro'.' de dl-
versos vasos, sob o commando do capi-
táo de mar e guerra" Oliveira Sampaio.

A* tarde, o ministro da Marinha, os
commandantes dos navios e os seus,.esta-
dos-maiores seguirão para S. Paulo, onde
vão cumprimentar o dr. Rodrigues Alves,

presidente do iM.do, regressando depois
de amanhã, á tarde, afim de assistirem
¦1 entrega da bandeira ao couraçado "Sac

Paulo".
No dia lü do corrente, a esquadra zar-

oará com destino' ao porto dessa capital.' —Por oceasião das exéquias que sc rea-
Usarão na egreja do Carmo, em homena-
«em ãs victimãs ,do naufrágio, do Oua-
rany", prestará .continências o 1" h.ata:hao

da Força Publica.
Em S. Sebastião nao ficou navio

algum dc guerra.
A' entrada do "5, Paulo no porto

desta'cidade, 0.. cruzador aliemão "Vine-

ta" surto no porto, sauelou o pavilhão do
ministro da Mátlnb.t, sd.do correspondido

por aquelie "dreadnouglu", conforme- dç-
erminação dot -almirante Alexandrino- dc

obraa voz cheia de horror, respondeu ;
dc um traidor.

O ex-cscrcventc Ramalho qne serviu no
cartório Ibrahim, está lá embaixo, armado
até o céo da bocea c prompto a lhe tirar a
vida ".

S. cx. tremeu, tremeu c quedou, appa-
rentando, calma.

Por que motivo ? interrogou s. ex. •
E' muito simples, e.x.
Comi) pediu-lhe ha tempos uma cdluca-

ção e s. cx. ainda náo a deu, cllc então re-
sulveti assassmal-o.

Poi então quc s, ex. achou melhor coní-
muniear o facto á poliria que loge, depois
mandou tuna " Viuva Alegre" equipada, a
eiual levem o supposlo assassino para a po-
licia ccnlral.

Soubemos depois quc Ramalho tinha tido
uma promessa do elr. Rivaelavia Corrêa pa-
ra, cmprcgal-o, o, quc, não, obteve. Ramalho
foi exonerado elo logar de escrevente tto ]
tabellionatò Ibrahim por ter mam-
festadò svmptomas dc alienação mental.

Tendo sabido do Hospício de Alienados, o
infeii^res.lvctt hontein procurar o ex-mi-
nislro do Interior para pedir a sua pro-
tecção.

Mas, Ramalho começou a dar trela aos
íunccionario.s, contando-lhes as suas desdi-
tas, e, cm, ciado, momento, leve, uma, phrase
mais brusca, violenta mesmo, declarando que
si o elr. Rivaelavia não o attendesse o
mataria. . .
Os funecionarios da portaria do ministério,

ouvindo semelhante coisa, trataram de evi-
sar o dr. Pereiriiiba que dentro cm pouco
sc coiniimnicava com o ministro,
Chegada a policia, foi elle mettido no car-1

ro "Viuva Alegre", acompanhado de sua j
familia que chorava cópiosainentc, constei'-,
nando a todos quc assistiram tal scena. I

Ramalho, ile, construcção, forte, resistiu, a -
foi debatendo nas mãos ela

PEDRO II
A inauguração de sua estatua en_

Fortaleza

pri lá se
diI policia.
D.i policia central, mladoRamalho íi

dc novo recolher ao 1 fospicio. I
-\ssiiu, o elr. Rivaelavia Corrêa pode li-1

vrar-se de uni susto e o elr. Pcrciíijih.a ele-1

iiionstiar a. sua grande dedicação,p.elo seu 
j

chefe, !

1 ;,-!>:> III A RAINHA I
DAS

CER VEIAS;

Em siiluçãi) á consulta do commandante

da 3" companhia dc caçadores sobre: i", si

dando-se uma vaga de um cargo qualquer,
como seja a ele conluiando ou dc fiscalisa-

ção_ 
"embora 

temporariamente; cm unidades

isoladas, a quem compele', a. substituição

existindo oííiciaes o.fectiv.S.Sic ãáddidos

piomptos na mesma unidade', _'_ si. tendo

ofliciaes addidos á mesma unidade, embora

mais antigos epie os oííiciaes, porém, com

praso limitado para servir c sem a cláusula

dc supprir -faltas dc officiaes, ou por con-

veniencia de) serviço, devem estes preterir
át_uel!es nos casos previstos, c 3", *'.

fuce da doutrina publicada na ordem

dia ela extineta repartição do estado-maior

do Excreilo, n. e.ll, ele 1807, c elo aviso dc

23 ele maio ile iejo;, publicado na do Exer-

cito, 11. 30, deste uliimo mcz c anuo, como

harmònisar esses casos, — o ministro da

Guerra declarou quc, de accordo com o dis-

posto nos avisos ele i.. de janeiro, _>5 dc

maio e 17 .dc outubro de 1887] portaria de

22 de dezembro dc 181.7, e aviso 11. -.069, de
-.•o dc setembro de igioi, não devem os com-

mandantes dc unidades, fiscalisação das

mesmas, commandos ele companhias, esqua-

díScs.cu baterias, ser exercidos por oíii-
salvo os casos especiaes nelle
como, a bem do serviço ou

falta de

em
do

jlp,».^'..,,,.,-., Y --.:-¦—-¦¦-':".'";"Y-.';V|:';V; f;
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Dr. Antonio Theodorico da Costa

ciaes addidos;
previstos, taes
jjpr;,pulem', Sitpe''io';,r para suppnr

«{íiciác. 
"ilos~Çí>.r}ios;'llueaIi;5dc 

que um

official ..fè-iiío, de menor antigüidade qi^
uni addido, lenha dc assumir o i-ommando

da 
"unidade, 

est-'•passará a servir cm outro

corpo ela' guarhição.

"Rio

te
Alencar. si., ¦.

No porto entraram primeiro os
troyers", seguidos' do ''S. 'Paulo"

Grande db SUI", 
'"Barroso", "Tamoyo e

"Tymbira". •- .
O almirante Alexandrino de Alen-

car só neste porto teve noticia de(que o
.ommandante do vapor francez ¦-.._bspa-
:gne" presenciara'o desastre do -Guará-

ny"; estranhando'que o mesmo- deixasse
de prestar os soecorros dc que necessita-
vam os itiiiíósos' nau t*ra'go'_.-,

'Quereis enriquecer ?
A Loteria Ketlera! ele -W, íoo e ;o

' conloí, que çcdi'..i_j dia 1,1 elo corren-
lc, • vos farpeeis essa oppeiUmielaele.

"Uiua «tentáti ira áe

um veto absurdo.

Moléstias de olhos, ouvidos,
nariz e garganta.

Dr. Guedes dc Mello, medico c octilista
effectivo da Polyclinica dc Crèanças, da
Santa Casa dc Misericórdia e da Polycli-
nica de Botafogo, chefe de vários serviços
clínicos de sua especialidade. Consultório :
Praça Tiradentes 38, das 2 ás 5- Residência:
Riu Barão de Icarahy, 3-' - (Senador \ cr-
guciro).

A vida do sr. Rivadavia Corroa
. "ameaçada"

Uma "íHa" queimada
Hontem no Í,i-S-tiro íoi uni dia de grau-

dc movimento. . „ i . ' . .
•Os funecionarios, depois dc certa hora. an-

davam á matroca : o.s contínuos não tinham
pouso, emíim, uma lialbúldia medonha, em
cada pby.-ioi-.oiiiia Via-se Cítani[iado o pa-
vór com todo seu rií_or.

Tudo isto molivatie-, pela ameaça <le 11101-
te ao -titular daquella pasta, por üui sim-

pies maluce', qnÇ obrigou o minisiro a
transgrediu uns velhos -hábitos, -pois teve

quc entrar pela porta principal do Thescu-
ro. que elá para á rua elo'Sacramento.

S.cxi entra naquelle irii.mSt.rio pela p->rta
da travessa das Bellas Artes, entre meio dia
e 1 hora.

Hontem, porem, lal 11ao.se deu, porque
queriam matal-n.

S. ex. é um homem ilc coragem, ninguém
o contesta, mas tem comsigo este pensar
" morrer por morrer, morra antes meu pae
que é mais velho".

Eis portanto o motivo pelo qual s, ex.
mudou liont-in ele rytjjò.

Pouco antes dc deixar sua residência, o"
sr. Rivadavia Corrêa recebeu pelo telephone
a noticia dc que queriam niatal-o.

S. cx. não ligou importância a tal coisa,
mas, foi prudente, conforme já citámos aci-

Ao entrar, foi reccbiao p.elq deputado te-
ileral João Simplicio e seus officiaes dc ga-
bi 11 etc.

Dc qne sc trata ? indagou s. ex.
E o dr, 1'ercirinha, stmprc solicito, com

ASSASSINO
Tiro de garrucha certeiro

No Laranjal de S. Goncalo de
Nictheroy

0 assassino foge á cavallo, mas é
" preso

Ki venda de Euzebio Ferreira
do Amaral, no logar denominado
<ilMatalorma do Laranjal», de S. -.on-
calo do Nictheroy. loi hontem as ^lio-
ras da tarde praticado um assassi-
nato covarde, _; -..

¦ E' que alli se achava Oscar Alves
de Abreu, conhecido por «OScar da
Paulina»,- quando entrou o perigoso
desordeiro Jofio Marques Salles, vulgo
.Joáo Thamaz». . . ,-

Depois de ligeira «palestra» em que
contou bravatas, o turbulento, saccan-
do de uma garrucha,- disparou um
tiro á queima roupa no ventre do la-
do esquerdo daquelle que o ouvia e
continuou a provocar ao dono ao
negocio. _ ,

Banhado em sangue.Oscaf de Abreu,

que contava 29 annos de edade e era
um indivíduo pacato, procurou oc-
cultar-se por detraz de uma pilha de
canie secca,-onde caliiu morto.

Ém acto continuo, Jotio Marques
montou a, cavallo e. depois dc cami-
nhar uns cem metros, voltou para 111-
dagar si a sua victima ainda linha
vida. ,

Como a resposta losse de quc 111
nâo existia,o assassino lusligou o ani-
mal para se esconder em casa de
Lourenço Corria, no logar denomi-
nado Kio da Boa Perua.

Perseguido sempre por populares
cm numero superior a cem, iodos
bem armados, loi loâo Marques preso
pelo commissario.loaquim Ayres Mal-
dona.o, não sendo lyncluulo devido a
intervenç-ao do coronel Manoel Pe-
reira Ninho.

Lavrado o llagrante pelo capitão
Antenor Martins, sub-delegaclo do 1-
districto. loi o criminoso recolhido a
cadea local onde até . horas da noite
eram leitos commenlarios destavora-
veis a loão Marques', assassino temi-
do 1: qüe não lia 10 annos matou a ti-
ros Paulino Cearense.

O assassinado que era casado deisa
quatro lilhos de tenra edade.

Hoje, será o cadáver removido para
o necrotério do cemitério da villa de
S. Gonçalo, para o respectivo exame
m.dico legal-

-Damos a seguir o discurso pronunciado na

cidade dc 1'ortaleza, em 7 de setembro de

101.., pelo dr. Antônio Theodorico da Costa,

orador official, por oceasião de ser inaugura-

da iiaepiellà cidade a estatua de Pedro 11.
" Ceará 1 Terra amada I Ter-a do meu

berço!
T», que te desenhas 110 planeta, e-m forma

de coração e altivò.esfoíçadõ, (.cneroso c sem-
pre bello, te -eiiimolduras por entre ondulada,
collimis, alterosas serranias, praias argenti-
nas, emite-, impetuosas, se quebram as ondas
dos "verdes mares";

Tu, epie agasalhas aos teus pés mais de
nm milhão dc habitantes, os yankees deste
llra/il tiiiumpltaiviç, i-mpi>-lieiieTéaores. ac(i-
vos, intelligeiltes e affeilos a todas as lutr.s do
trabalho e a todas as. manifestações do pro-
-n'sso; ,„., ¦ A,

Tu, que .viste- nascer libureio, Alencar c
Sampaio, mais tarde glorias nacionaes;

Tu, que desbravaste a Amazônia, como o

pioneiro valente quc és, c como destemido
bandeirante construiste alli civilisaçôes, cx-
ploraste do seu solo abundante riquezas siim-
pliíosas, o ouro preto de sua extensas e iuíin-
das florestas:

Tu, que nos campos do Paraguay te mostras-
lc coní valor inelomito na elefes.i dos brios
nacionaes; cm llororó, Tuyuty e Lombas Va-
icritinàs. peito a"descoberto, le atiraste ás ba-
Ias afe)guead:is'do insoleiiR- e audacioso ini-
UligO e vencesli'-o, assiguaiailde» iiasinv victo-
rias soberbas liara a 1'atria; '

Tu, terrn Uo.-, f.u.idocn. cariiau'baes. cre-
ctos e perfilados, onde trina o ,„„~;..-i
sabiá só canta amores; lerra das rosas e

jasiiiin.-.. dc iodos os perfumes, 
".como-si o

céo das noites constelladas houvesse derra-

mado 110 iliuribulo das fiòrcs bizarras a .cs-
sencia luminosa e inebriante das esirellas ;

Tu, (pie inscreveste já nos fastos dc tua
Historia lautas -cpopil.-is da luz, qiie redimiste
o escravo e o trãtaslc como irmão;

Tu, e|iie tens filhas tão dilectas, todo sorri-
sos, dedicações c affectos; a caridade, a resi-
gnaçáo, a fortaleza, o heroísmo, o trabalho, o
ideal da liberdade, o syiilbolo do amor, ela paz
e da írale-rnisação, ouve, attento, estes meus
dizeres, applaude-os vivamente, quc sao os
dizeres sinceros da gratidão.

Simt meus bons patrícios, CÚ>VCJ0 r eu di-
viso bem que eni torno deste monumento, onde
vós todos vos congregaes, cm iudisivcl con-
teiitamcnto, para uma consagração do mais
completo c alevantado ideal de jusliça, eu ve-
jo, eu sinto e eu diviso be.m que em vossos co-
rações palpitam fortemente os sentimentos
mais puros e nobres de uma grande gratidão.

Para aqui viestes e aepii estaes sob. 11111 céo
azulado e liinpido.aos calores ardentes desle sol
tTio claro, com o testemunho das cslrelhis.
que, escondidas, nos espreitam; para aqui

' estais apresentando ao mundo

elos

tisticos, percorrendo a gamma do-sititinitnta-
lisino ou nos accordes da lyra poética 011 110»
brilhantes e inspirados phraseádos de •»- ¦ ">

prosador, digam outras veidailcs e uescrcvain
outras facetas que dão brilho e aiigllientçm o
fulgor da vida deste homem incoiiipaiavel, fl-
çam-llic o panègyrico que bem merece, " com
ã imparcialidade que a historia reclama, com a
grandeza compatível com a sua obra, com .
justiça a quc tém direito o seu nome e a s.i:,
honra''; que inscrevam nas palmas vireiitci
e nos muitos louros que aqui depositamos as
impressões desse reinado de meio século, que a
Historia fará justiça de éxalçal-o, que a nu-
nba palavra só não basta para enaltecer a nu-
movia desta individualidade; para recorda-
com altivez e salientar 11111 dos feitos 111.11J ttey
bres deste amado rei com a terra cearense, íci
to nobre, acção digníssima, que ha de perJu-
rar eni nossa lembrança; que faremos passo
aos nossos filhos como unia jóia de rcqwnU
do amor, a' mais beila lição dc eir.ranaaiU
patriotismo,

Senhores. listávamos cm 1S77.
" Começava o nosso Kaniayaii.i — o el.i.-l

In titanico entre ò lioinem e a nalur, ''¦?¦

A nossa desdita era bem grande, ;á
Aqui, em. Portaleza, alli nas -surrai e, nos

sertões, adeante nos c:im|ios e nís várzeas i.d
lellieirp pobríssimo do h-.uiiilde serí.m.j-'. rm
longinfpins paragens e nos mai*-_ escusos rc-
cantos, ém toda a imuiensa sii|ierüe'u; ews cen-
to e sessenta mil K-ilonu-iros ejiuulrie.los ele.sta
adorada lerra ouviam-se gemidos pungentes e
dores laiicinaiiies dos cearenses uue-sofiriam.

A calamidade era o cruel |ib;ui!;isnia, a
wnilíia -u-gra qu- pesava sobre o Urazil -eii-i
Iristicido. —-—

Morrer cearenses dc peste c de fome er» #
nota tristissiina, vibrauti-, que incidia, tlolór',
saniente em toelos os e-.oi".u:ões brazileiros.

De Ioda a parte, ciu-gavam soecorros. para
o pálriciç infeliz e faminto. Km toda a parle
subscrípções se faziam, para amparar a. si'''"
dos nossos irmãos,

Momento houve em que a marte, trir.su-

plllinte i- sempre feroz, de: gtiuliu em punho,
apertava-nos o medonho cerco. .

A nossa desgraça estava em se-.i; inaximi
expoente.'O horror tocaí-ã quasi o apicê de to
dos os horrores. ,

A nossa posição era iiisusLiitaiçl, si ;is Cie-
nieiicias elos Céos iiao baLiàsscin a ferra, ]n
ra salvar-nos.

O govei-nu imperial olhava para nos, con
desvelo e com amor. '.

Precárias eram as condições financeiras ill

paiz. deante de tãe, acerescidas despesas coit
a calamidade publica elas Províncias d,, Norte

lispalliou-se até, im momento, a noiicia d;
siisptnsãò dos soecorros públicos. ^

17, dias depois, em plena sessão ele rrinsí-llK
de iiiinislros, o secretario ela Fazenda dizia:
.- saiba Sua Miigestade, e eu o eligi) com trii-
leza. qiic não podemos mais soecorrer a pro-

:1o Cvará: escasso é o numerário noiviestes e aqui ., .., -. -_ . . ..!,.,„.
inteiro as provas e 'os -Uiestados soberbos dò ^ ^ Naç5o
l-osso mais elevaelo apreço, elos carinlios ela I . ..„ monl„.ciK, tomando ar-.-s e uni
amizade, as credeticiacs íiobtlissinias ele, mais | '.^ 

e-erinliuso. baixou a cabeça, »
sincero - reconliecinieuto a esta estatua que f „'.im.is cai,irirW.-1he- pelas fac
synibolisa a personalidade mais augusta ele sep
lenipo.

Aqui, ciiiiéiilasles piera as^gcraçocs^porvin.
douras uni exemplo; d» quc vill o querer de
um povo agradecido, qitaiielo deseja " pçrpe-
tuar ua Içinorahça das multidões", esta olyni-
pica ligura que foi uma gloria do Brazil, " e
uma honra elo mundo americano!'.

Pois estes cntliusiasníns. estas alegrias, to--
dos estes sorrisos, tantas accb.niaeões jubi-
losas e tantos festejos espl-.nilidos. esta or-
cltestração de hy-innos que vibram intensa-
nicnle, ao longe e ao perto, nas extensões apar
tadas, nas quebradas das serras e nas alluras
dos céos. não são a expressão sincera ejidi-
ma destes seiitiineiiteis? Esta estatua não é
digna do vulto eminente epie honrou a nos„a
Pátria; clòvanelõ-a. ás alturas onde a eivilir
sáção culmina, deu-llie dias felizes. iut;|iie!le
feliz reinado de cincòenta aunos, íel-a bom-
brear com as nações de primeira oiekin, cou-
cretisòu assonibnisaiiientc_uiiia nacional idade
e- '" i-.itüou 'miiinoso, radiante no eco de um
continente''!.

Senhóresf. " l-.nlra n" bronze das estatuas
um elemento indispensável, — a eoilviceão
elos póvbs"-. Sem isto uão se erigem moim-
menlos. ariaujam-se Inailipánçó.".

Esta e|iie ,("Jes aqui e qne está ao vosso
lado foi ubra dei povo cearense, elo pobre e do
rico, elo branco e dp preto, do poderoso e elo
fraco, de todos, sem cores políticas e sem dis-
tineções de partidos, ele iodos, onde quer que

lagrimas
Krguc-a bruscamente,' o eur tom resoluto <

iinperalivo respondeu: si nâo temos mim ai'
nheiro. rendam-se as jóia:, da Coroa, qne ne
nlvun cearense morrerá de- fome.

Isto só foi o bastam, paia lhe dcvotarnioi
tão •ícfyorosas dedicações; Islo só, illustre!
cidadãos, é o bastante para esta imponentissi-
ma c tão grandiosa apotlu-os,-. esla gratidão
pusiliiiiiia do povo ceareiiM- a Pedro It.

17 já que 11 amaines tanto cin vida. ja epie-
vin-.os nelle, sempre e sempre, uin symb
máximo dos nossos respeitos c de todas as
nossas consid.-raçeies, cnnlimieinos a respei-
tar e considerar a sua efíigie que o povo ce.v
rçnsc levanta em unia das praças mais bellas
da formosa Fortaleza, descobrihllo-nos com

funda veneração deante delia, deante dc
ia personalidade que leve tanta dis-

thicção moral e teve nobrezas, que amou a

justiça; porque, para elle. a justiça era a pedra
basilar elas administrações' honestas e bem on-
ditadas, que foi glorioso, mas de glorias \111-
das de si próprio, de sua vida iiuniaculaela ; mu

- - '¦- lli

prol
tão

príncipe querido, um homem de bnu. clu-iu
viri udes e abnegações, soberbameiile grande,
giaiule na vida, grande na morte, grande 111
HiMoria. ainda maior na posteridade, que elle
alcançou e Ião brilhantemente venceu.

Sim! Di-scubi-aniii-ii-is deante deste vulto

que foi para o mundo o maior dos brazilei-
ros e, para nós outros, mais do que isto, a per-
sonilicação da bondade ,- elo Ceará o mau

,1 e o mais prestlnioso dos seus proteclore-s..¦uu,»» uv _,»_"._¦-_ "' •--;¦—. -•¦-- ¦¦--- ¦ ; ,.,-j e 0 „,.,,, prestlniOSO lieis seus pioieeiiM.r-
pulsasse '.1111 coração patrício, e levantada sob w ^ {._lU,,KiL.nk., clnrõc
a iniciativa de distincios eiuitcrraneos que | 

•, 
,1(;rl.llid*a(, ülu,n,!o ,s;as VOzes, esle

muno iraballiai-an. para a rtabsaçap de ..10 ^ 
^ (,o agradccido, _e-sta

deis os problemas que diziam respeito ao pro- ]
gresso ,1a Pátria; paia elle o seu maior i-n-j
levo: s.ia nobilissbllá consciência, sua bonda- -

Emigranlcs quc sc desuna-
vam ao Brazil.

delidos pela policia allemà
BERLIM, 7 (A. H.) — A policia al-

lema deteve na fronteira hollandeza al-

gumas centenas de emigrantes c.us pre-
tendiam embarcar para o Brazil, porque
o faziam á custa do governo brazileiro.

A policia reenviou esses emigrantes

para esta capital, onde foram postos em
liberdade.

Como sc reconheceu que muitos dos de-
tidos não eram' realmente emigrantes, a

policia indemnisou-os das despesas feitas
com o trajecto ein território liollandez..

As autoridades deram ordens para
sc permittir o embarque para o Brazil dos
emigrantes que tinham sido detidos iia
ifronteira liollandeza.

as
generosa ulea. I hbsanilás eiilhu.siaslicas que reúnem farte-

Pedro 11 10, um heroe amado em todo " i ,,,,.,,, ,„-.cos 
¦ f,s,iv(,5 ,. júbilos; nos campos.

B™-" . luas cidades e nas aldeias, em todos oj
Os seus aetos, o seu proceder as ino.tras ^ o_ n,mo, e t..„

I: seu caracter, este devotado interes. e: ato- , ^ ^^ df) aben(-0;lllD torr.o.
 para este povo 111 fiz tudo; elle' '"' 

cearenses, acabam de dllf-mc uma prova _
, ¦ 1 1 iiiieiitis.ima da mais completa, ihdéstriictiv -

dc inuata, como 11111 ins de bonança pairando m-

por sobre o lirazil-rtudo isto deu-lhe um des'-
ta(|ue '.ão huninoso entre os homens que bre-- j
ve lhe veiu mui inereeidaiucnte o titulo de I
Pae dos Brazileiro., 1

Tudo isto lel-o ascender tão alto no concei-
to das nações mais poderosas do Ürbe. que o
seu nome tornou-se universal c o seu reina-
do digno elas grandezas

da mais
iminorrcdòiira gratidão. 

"

Itébani

lodoi
dirá:
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A RAINHA
DAS

CÜl-VliJAS

dos Urazis.
Era uma alma magnânima feita ele doçura

c piedade chrislã, aprendendo na escola do.
Christo, as lições para a sua vida, haitriiulo
assim virtudes que eunastravain o seu .cora- !""
ção, como um diadema reflilgente c .sem egual. lar>.

Até uo próprio exilio, naquella angustiosa Iras A. a S.
situação para onde lhe atirou a sorte ingrata,
alli, naquelle morrer dc todos os dias com sau-
dades da Pátria, alli, deu elle exemplos os
mais vivos desses sentimentos, com aquella
resignação evangélica, quc ainda mais enalte-
ceu o seu nome, deu-lhe mais glorias, fel-o
maia querido.

Eis porque é cllc credor desta suprema con-
sagração* que lhe faz o Ceará, lerra que elle
tanto amou, que elle tanto serviu, que elle de-
sejava prospera e feliz, para figurar com in-
excèdivel deslumbrancia entre as provincias

Na Prefeitura, _iag:uu-se hoje as folhas ei:

nciuu-ntos do mez findo da Superintendeu'
i do Serviço da Limpeza Publica e Particu-

Casa S. José c guardas municipaes dc lc-

FACAS OE CHRISTORUE ejebano.
Dúzia, 12$000, na CASA MONIZ, Ouvi-
dor 71.

Sciencias e Xetras-Uecebemos mais
um numero dessa importante revista

publicada nesta capital, sob a crite-
riosa dirccçíio de d. Amélia Bevila-

quc formavam o seu dilatado império — o in- | c_ua e do ,_»,. QovÍS llevilacqiui. C
termino paiz da pujante e grandiosa Ame- ,. ..,,
rica. Iexemplar que temos presente esta i<--

Illuslrcj conterrâneos: Que outros oradores, ' 
pleto de interessantes artigos, lirilia-

comniais ardor dc admiração, cm surtos mais ... -:„^„*,i., m.
bellos e mais imponentes, em lampejos de elo- <-'os Por escnplores dc IlOllieail.l 1.

'qncucia. sublimada e seduetora, 
'elegantes,' 

ar-: O 110SSO meio literário C ScteiltilicO

. . .- ..-. ,. _- \,'A. ¦¦"'¦
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nA organisação das mesas
para a eleição municipal

Um jurídico protesto do dr. Octacilio Câmara

Ko edifício do Conselho Municipal, teve Io-
.-. uri-homem, a rciiiiiüo da junta encarre-

,_,íi de formar as mesas eleitoraes para a

próxima cUi<;.-io municipal a se realisar a -'6

ilo corrente. .
\o meio dia, asjumiu o cargo Ue

nrésidente da junta ° tlr- Sylvio; Lei-
lo da Ciinliâ, i" supplentc do juiz.-le-

;j,.rai c o ile secretario o dr. '•rancisco

, Vndrade Silva, i" iirocurador dn Republica.
Foi por clle feita a chamada dos membros

da iimu respondendo a cila o sr. Luiz Bar-"holwneu 
'lc Souza c Silva, Pedro Moulinho

dos K is, .1. de Queiroz Vidra e Albenco de
Snni'Aiina. ... , n-

(••aliaram com causa participada o dr. Kl-
vailavia Corria c, sim ella, o dr. Pedro Go-
.iiilio e Evaristo Valle dc Barros.

O dr Octacilio Çainara, pedindo a palavra
ordem, requerei! ao juiz que, de accordo
u oílicio por elle juiz recebido do prest-

i ntc da commissão dt- alistamento, e com o
do iuiz llnarqiii' Lima dissnlvehdo a jun-

mu. naquelle instante, ia entrar em fun-'¦ 
, nn obediência ainda ás deliberações

Poder luüiciario, conhecendo illegal o

pna
com

jcto

lo -il Conselho, que concorreu para a consti-
•uicão da dita junta, houvesse por bem sus-

pender os trabalhos c declarasse tambem dis-
tòlvídá esfa junta.

Pediu a palavra o deputado Thomaz Delphi-

no allcgandõ qiie.si era corto que o Poder Jiuli-
eiario assim havia <delib"érVdo,n5o menos certo
cn nue de modo contrario, o haviam feito o
Poder Executivo e o Legislativo, federaes;
improcedelldo por isso o requerimento do ora-

dor que o precedeu.
Km considerações análogas abundou o ücpu-

«ailo Nicanor do Xascim-.nto.
D iuiz, á visla das explicações dadas por cs-

,cs deputados, resolveu indeferir o requen-
lo ilr. Octacilio Camará.

h; fc politico, pedindo novamente a
documentado o seguinte

I nto oi

ura, apresentou
lesto

de 18 d(

de-

[•'lindado no art. 7', paragrapho o «la

Constituição Federá), vem o abaixo-assignado
representar e protestar contra a reunião da

junta ora aqui em sessão, para os fins cousa-
ijrados no art. -', do dicrtto 10.443
setembro de 1913.

Ussa junta é illegal c nullas, por esse
(rito visceral, iodas as suas deliberações.

As instrucções do minislro, irregularmente
expedidas, reformam a legislação eleitoral vi-

pente, sc insurgem contra soberanas decisões
do Poiler ludiciario. c tendem .1 vilalisar um
órgão, nati-mõrto, do apparelho plebiscitano
municipal. , -.'.."

Não se justinca a incimíbencia, defenda pe-
lo ministro, para a formação das mesas des-
tímidas á eleição municipal, " aos membros da
ctmimissão de revisão do alistamento consti-
«Ilida •!» janeiro do corrente anno. "

O decreto 1.619 A, de ,|i de dezembro de
iooü, que revogou o art. 48, da lei 932, de 29
ile dezembro de ion_, determina que as mesas
, leitoraes sejam " nomeadas com 20 dias de
antecedência pila junta de quc trata o art.
(íi, da lei 1.269. de (5 de novembro de 1904
iart. 1 paragrapho ;).

Esse aruifo, porém; só pôde ser entendido e
-umprido conjugado com o arl. 143, da mesma

•.'.i. quc (JtBpõc'.
" Para :.s novas legislaturas; as me-

>as eleitoraes Serão organisadas na for-
•ua d )s arts. 60 e seguintes, pelas com-
missões que tiverem funecionando na
ultima revisão do alistamento. "

Como se vc, .1 lei subordina a designação
A.» c^miuH-tÃQ •"¦•*"• c/i-Vctivo exercício dc stia
funcçào revisora do alistamento.

Km caso ds não haver funecionado, não pôde
ser chamada a exercer a missão de organisar
mesas eleitoraes,

Kssa exigência de ler exercitado suas altri-
buições semelhante junta tem jusiificado fun-
dainenlo. Só ,1 junta que tiver alistado poderá
w-r sia legalidade contestada e discutida com
a interposiçãp do recurso prnisto no art. 36,
iii !ii 1.969, dé 1904, A não interposição de
qualquer ricurso com semellianle fundamento,
ou .1 interposição c não provimento do mesmo,
dão á junta uma presunipção júris et de jure
de perfeita legalidade.

Na caso de não funecionar, torna-se impôs-
siu-1 estabelecer semelhante presunipção; c
nada mais fácil será de que constituir irregu-
lannente uma commissão de alistamento, im-
pedir que cila se mina depois, para exercer
as suas attribuições, fechando assim a porta, a
quaesquer recursos, e depois íazel-a reunir,
para organisar mesas eleitoraes, para o que a
li i náo consiigroit remédio de imiuediula appli-
tação.

O funceioilamenia dessa com missa o está sub-
úrdinado ás disposições do art. 40 e seguintes
la lei 1.269, dc 'fio.,.

Ora, com a presente junta tal funeciona-
mento náo st verificou.

Xo dia 111 do corrente anno, éra fatal, mar-
cada para o inicio dos trabalhos, a junta foi
dissolvida, ou melhor, não iniciou os seus tra-
balhos, não teve inslallação legal.

Assim, ikío funecionou, nos expressos ter-
..íos do art. 143, da Iii eleitoral, e com tal de-
feito, nâo poderia ser ordenada sua convoca-
ção pelas instrucções ministeriacs; sendo fora
dc duvida que não preenche a presente junta
os requisitos exigidos pelo paragrapho 7, do
artigo 1 do decrclo 1.019 -V de 31 dc dezem-
li.o de 1906,

Mas. quando assim não fosse, e se quizes-
se modificar a semântica da expressão " Esti-
verem funecionando", para lhe dar a synoni-
mia dc "Tiverem sido escolhidas", independen
temente da condicção dc " cffectivo funecio-
naniento", não melhoraria esta junta as condi-.
-.«'les ile sua legalidade.

"elo art. 41 da lei, essa junta sc deveria
compor, dentre outros, " de tres cidadãos ciei-
tos, por voto uninominal, pelos membros do
inverno municipal e seus immcdiatos cm vo-
:r>** ''.

Ora, o governo municipal, a corporação ele-
ttiva que escolheu esses cidadãos, não tem
existência legal.

O Poder Judiciário, c nomeadamente o Su-
premo Tribunal Federal, em suecessivas de-
risòis, tèm fulminado a iiiconstitueionalidade
dos acios que determinaram sua constituição,
iiííirinamlo por outro lado, de modo irrefra-
gavel, a legalidade do poder quc sc constituiu
cm 190,1, _ cujo mandato sc findou cm 1912.

Assim, em 1913, de accordo com taes deci-
sõés, não havia governo municipal legitimo,
capaz de escolher representantes para a consti-
luição de uma junta legal de revisão do alista-
neiuo.

V'surpando funeções quc não tinha, attri-
traições que lhe não cabiam, o chamado Con-
selho Municipal, actual, praticou 11111 acto sem
saneção jurídica.

Foi isso o que reconheceu o juiz Buarquc
Lima, declarando dissolvida a commissão que
sc deveria installar íl fó de janeiro do correu-
te anno, obedecendo assim ao definitivo e so-
berano pronunciamento do Poder JudiciárioFederal.

Por essa fôrma, quando mesmo sc quizesse
ampliar a disposição do artigo 143 da lei 1.260,
dispensando a effectividade do funecionainen-
!o, ainda <iss;/n, não aproveitaria, á actual jun-
ta, tal ampliação, para melhorar suas condi-
ções de legalidade.

Este ultimo vicio apontado é dc tal ordem
¦llie invalida, sem remédio, todos os actos em
que se verifique participação ou intervenção
dessa junta.

Aliás, o 111,111. c honrado presidente actual e
Pro-aclo dessa junta, recebeu coiiimunicação
official do presidente da coinmissão de alista-
mento, datada de 23 do corrente, notificando
a inexistência regular e legal dessa junta, pois,1 tanto eqüivalem os termos de seu officio.

Diz o artigo 27, citado no referido officio,
?c!o juiz Souza Gomes:" A autoridade que houver presidi-

do no alistamento remeltcrá aos tres
supplentes de substituto do juiz seccio-
nal a lista dos membros effectivos c
supplentes da commissão de Alistamen-
to, para a convocação de que trata o
artigo 62, bem assim copia da acta ou
actas referentes á divisão do municipio
¦ in secções e a designação dos edifícios- cm que se terá de proceder ás eleições,

.para.a organisação das respectivas me-

região militar, o major intendente Manoel
Antônio Ferreira da Cunha, sendo dispen-
sado desse cargo o tenente-coronel inten-
dente graduado reformado João Brum Pe-
reira Gonçalves.

lação dos locaes onde deverão funecionar e a
relação das secções eleitoraes; e, cm vez de
remetter a lista dos membros da comniissão
de Alistamento, informou á dissolução da que
deveria ter funecionado em janeiro do corren-
te anno.

Assim, data venia. o acto do honrado pri si-
dente actual dessa junta, convocando a pre-
senle reunião, não está de accordo com o ar-
ligo 27 da lei 1.269 de 1904.

Xão colherá o argumento dc que essa convo-
cação se fez ex-vi das instrucções, porque tan-
to valor, felizmente, não lêm, 110 nosso regi-
nten, o.s actos ministeriais, a ponto de. revoga-
rem leis regularmente votadas c cm vigor.

Além do defeito originário do poder que col-
laborou para sua constituição, tem a presente
junta mais o vicio de se reconstituir, a despei-
lo da invalidado declarada pelo presidente
Buarinie Lima c ractificada pelo presidente
Souza Gomes.

Releva notar qne do acto do juiz Buarquc
Lima recurso algum foi interposto, limitando-
sc apenas, tres dos membros da junta, a um
protesto por, mirabile dictu, " ser indébita a
decisão do Supremo Tribunal, intervindo no
caso do Conselho, quc consideram uma aggrc-
miação politica 

".
Mas, quando ainda se pudesse considerar

esse protesto como uma resalva de direitos fu-
furos, a descontinuidade, nesse protesto, em
outra opportunidade, convence do abandono
desses direitos.

E' assim quc, devendo reunir-se a commis-
são dc Alistamento, .1 qual fôrma a maioria da
presente junta, no dia 10 de julho do corrente
anno (artigo 15 do decreto 2.419. de 11 de ju-
lho de 1911), nesse dia ella não se reuniu; o
,os ülustrcs membros da mesma nenhum pro-
testo ou reclamação apresentaram, relativa-
mente á privação desse seu eventual direito.

E', pois, fora de duvida, quc a junta ora
presidida por v. ex. não teni qualidade hábil,
em face da lei, para organisar, validamentc,
as mesas para a eleição municipal de 26 dj
corrente.

Ainda quando essas circumstancias todas
não influíssem na legalidade da junta, ora ein
funeções, e pudessem ser objecto de pondera-
ção ás contestações partidárias, um outro dc-
feito, de caracter essencialmente processual,
se encontra na formação di junta, inutilisando
suas deliberações e impedindo o aproveiiamen-
ta dellas.

Resa o paragrapho 1" do art. dç lei 1.269.
de 1904, que o presidente da reunião cm que
os membros do Conselho Municipal c seus im-
mediantes em votos escolhem seus .represenían-
tes cabe á autoridade judiciaria competente.

i") Supremo Tibunal Federal, interpretando
os arts. 36 e 37 da lei 1.209, de 1904, tem per-
niittido o recurso contra a validade das com-
missões dc revisão de alistamento, pela falta
de presidência da autoridade judiciaria, nessas
reuniões dos Conselhos Municipaes; e, em rei-
terados c concludentes accordãos, tem annul-
lado as revisões feitas, e proclamando a illc-
gilinii-dade dc taes commissões de revisão.

Quando outr0 vicio não tivesse a presente
junta, bastaria este, que se encontra em sua
organisação, para inquinar dc nullidáde insana-
vel todas e quaesquer deliberações suas, ou de
corporações formadas por sua intervenção.

E não sc argu'a que a não interposição de
recurso já alludido do art. 36 da lei relevou a
nullidáde existente.

Em these seria assim ; no caso da actual jun-
ta, isso não se verifica, porque ella não che-
gou a sc installar, foi logo dissolvida, embora
por outros fundamentos, e não haveria como
recorrer, do quc não mais existia.

For todas essas ponderosas razões de direi-
to, que deixam bem patente a imprestabilida-
de, em face da lei, das dliberações da presen-
le junta, c o irreparável defeito das inslitui-
ções que se formarem por força das mesmas de-
liberações, e, deante lla recusa cm suspender e
dar por lindos os seus trabalhos, o abixo as-
signado, em nome das tradições dc profundo
respeito, e acatamento ás deliberações do po-
der judiciário, cultivadas com carinho pelo
Partido Republicano Liberal, pede que, de ac-
cordo com a lei e a praxe, seja incluido na
acta dos trabalhos este seu protesto, resalvadas
quaesquer ulteriores deliberações do mesmo
partido, deantt da situação de facto, que o
arbitrio creou c o partidarismo mantém, quer
por oceasião do pleit0 eleitoral, quer cm re-
lação ás conseqüências do mesmo decorren-
tes.

Rio, 26 de outubr0 de 1913 — Octacilio Car-
valho de Cantará'.

O.dr. Octacilio Camará, a0 acabar o seu pro-
lesto, entregou com elle, tambem ao juiz presi-
dente, uma certidão do escrivão da commissão
dc alistamento, corroborando suas- affirma::-
vas.

Pediu novamente a palavra o deputado Tho-
maz Delfino, pedindo ao juiz para responder
depois, tambem por escripto, contra-protes-
lando. cm nomeio Partido Republicano Con-
senador, ás allegações do representante do
Partido Republicano Liberal, e o juiz deferiu
esse pedido.

Estendeu-se depois esse deputado em consi-
derações elogiosas á habilidade manifestada pelo
autor do trabalho, teccmlo-Hie rasgados enco-
mios, mas aífirmando não terem fundamento
as allegações, como provaria cm seu contra-
protes-to.

O juiz mandou quc tudo isso constasse da
acta.

O coronel Pedro Reis propoz - a junta ac-
ccitou, que sc fizesse a votação eiiglobadamen-
te, por pretorias e não por secções.

Deu-se então inicio ao trabalho dc votação
c depois á apuração, tendo o Partido Republi-
cano Conservador, feito "mesas unanimes"
em todas as secções dos dois districtos elei-
toraes.

Até a tarde, esteve a sala das reuniões do
Conselho cheia dc chefes politicos c cabos elei-
toraes, pertencentes a0 Partido Republicano
Conservador.

Reinou completa ordem durante todos os
trabalhos da junta.

Privilégios e registro
de marcas, JWtâ^,
rua do Rosário ri. 146-1" - Tcl. 3797.
""" "¦*¦-. -».-___¦¦¦

Como serão distribui-
des os doz contos que
os Rotüsehild deixa-
ram para os pobres

Os nossos illustres hospedes, srs.
Rothschild, deixaram em poder do íjc-neral Bento Ribeiro, prefeito do Dis-
tricto Federal, dez contos de réis
para os nossos pobres.üs dez contos de réis serAo distri-
buidos da seguinte maneira : para o
Dispensado da irmã 1'aula, cinco con-
los ; para o Instituto de Protecçíto e
Assistência ií Inlancia. um conto; paraa Velhice Desamparada, um conto;
para o Asylo do l'om Pastor, um
conto ; para a Polyclinica das Crean-
ças. um conto ; e para as pequenasassociações de caridade publica, um
conto.

CÂMARA DOS
DEPUTADOS

Mais uma sessão esleril

Os pinhelrlsfas continuam a
obstruir o orçamento da

J\_ricultuia

Faltou numero para as
votações

Reunião de commissões
A sessão de hontem, da Câmara, foi

presidida pelo sr. Sabino Barroso.
'NA HORA DO EXPEDIENTE

O sr. Victor de Brito concluiu as suas
considerações sobre a liberdade profis-
sional.

Luciano Pereira fallou sobre o
de soecorro ao commercio de

O sr.
projecto
Mandos.

ORDEM DO DIA

"Mikado" e "Lord"
Silo estes os nomes das novas mar-,

cas dos deliciosos cigarros Lopes,
Sil & C.-j que acabam de entrar em
circulação em nosso mercado.

Agradecemos aos amáveis labrican-
tes as amostras que tiveram a gen-tlleza de nos enviar e recom mentia-
níos aos fumantes os cigarros «Mi-
kado» e «Lord», que silo excellentes
e além disso proporcionam brindes
aos consumidores.

O sr. Pedro Moacyr apresentou o se-
guinte requerimento, subscripto tambem
pelos srs. Mauricio de Lacerda e Josino
de Araújo:"Requeremos que a Câmara se consti-
tua em commissão geral, para ouvir, con-
junta ou suecessivamente, os ministros da
Fazenda, Guerra, Marinha, Interior, Via-
çãão, Agricultura e Exterior, em dias que
a mesa da Câmara com elles combinar,
afim de que se possa decidir e votar, com
unidade de vistas, sobre a situação fi-
nanceira do paiz e organisação dos orça-
mentos." .

. Tendo os srsvMoacyr e Gumercindo Ri-
bas pedido a palavra, foi adiada a dis-

cussão para a hora do expediente dc
hoje, de conformidade com o Regimento.

Anntinciada <a votação do projecto que
torna obrigatória a caderneta de reservista
do Exercito, verificou-se faltar numero,
pelo que não se poude realisar a votação.

MATÉRIAS EM DISCUSSÃO
O deputado pinheirista Faria Souto ob-

struiu o orçamento da Agricultura, impe-
dindo que a discussão fosse encerrada.

Os srs. Nabuco de Gouvèa e Augusto
do Amaral justificaram emendas ao or-
çamento da Guerra, cuja discussão tam-
bem não foi encerrada.

COMMISSÃO DE MARINHA E GUERRA
•Esteve reunida a commissão de Ma-

rinha e Guerra, sob a presidência do sr.
Rodolpho Paixão.

Foi assignado o parecer do sr. Souza
e Silva, favorável á emenda ao orçamen-
to da Marinha augmentando para 15 annos
o tempo de serviço para os marinheiros
provenientes das Escolas dc Aprendizes,
por julgar conveniente o serviço a longo
prazo para os marinheiros de carreira, e
contrario ao augmento de 3 para â annos
de serviço para os voluntários.

Foi tambem assignado o substítütivo
da commissão estabelecendo que o nume-
ro de aspirantes do curso de Marinha da
Escola Naval se comporá dos actuaes alu-
mnos dos quatro annos do curso de Ma-
rinha daquella Escola e de 30 alumnos,
no máximo, do curso de machinas.

COMMISSÃO DE FINANÇAS
Foram assignados vários pedidos dc

créditos supplementares.

QUE SORTE!
Vou daqui direitinho a' Agencia

Nazareth & G, a* rua do Ouvidor
94, comprar um bilhete da Loteria
Federal de 200 contos.

O:
tam-

a, o j-.ilz prèàidcnti da c(imiiii.;s*io dc Alis-
nio icin-iicii com o alludido ofíicio a rc-

Por motivo da Angustiosa Crise Actual
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soo:000#000 EM diversas mercadorias
POR LIQUIDAÇÃO FORÇADA...!

CASA RIO TRIUMPHAL
73 - RUA DO OUVIDOR -- 73

rADJUCTO FERREIRA =

NA

Mais dc Quinhentos Contos em. diversas mercadorias para Liquidar no mais curto praso de tem-
po. como sejam: Fazendas. Roupas leitas e sob medida, Chapéos de Çhile.Panamá e outros, Guardas
chuva, Capas de borracha inglezas, Roupas brancíU e de Cama e Mesa e muitos outros artigos para
Homens, Rapazes e Meninos. Tudo se liquidará nesta Liquidação forçada, incluindo nílo só todo o
grande títock existente em seus armazéns,bem como todas as mercadorias a se retirarem da Allan-
dega e outras ainda a chegar até ao lim dõ corrente anno, sendo todas de primeira qualidade e
ultimas novidades.

Um pequeno resumo dos preços de ajguns artígfls, como sejam :

Ternos de roupas de finas
casemiras inglezas, de 34$ a 54$000

Chapéos Panamá, LEGITI-
MOS, com carneira e fita, a. 193000

Ternos de brim TUSSOR, de
Unho de 1", já molhado, de
20$000 a  28S00O

Chapéos Panamá, francezes,
com forro, fita c carneira .. 10$000

Ternos de diversos tecidos,
pretos e azues, pura lã, de
343000 a  54SOOO

Chapéos de palha, francezes e
italianos, novidade, de 4$ a 8$000

Ternos de brim de Unho, de
côr, j'á molhado, de 20S000 a 28SOO0

Chapéos para meninos, fôrmas
modernas, de 3SO0O a .... 7S000

Ternos de casaca, ultima
moda,  1OSS00O

Costumes de brim. linho pardo
e branco, de 8$Q00 a  22S0OO

Chapéos de feltro, castor, le-
bre e pello, de 4S000 a .... 14$000

Calças de casemirã, pretas,
azues e de côr, de 17S000 a 22S0OO

Ternos de frack, de diversos
tecidos, a 

Capas de borracha, inglezas,
com capuz e costuradas, a .

Paletós de alpaca íòna lisa e
seda, a*.

Ternos de sobrecasaca, ultima
novidade, a 

Chapéos de Chile muito finos,
de 58S 

Colletes de fustão, brancos e
de côr, de 4S000 a 

Sobretudos, capas, capotes, pe>
lerines e mack-farlands, de
12$000 a 

Ternos de smocking a ......
Chapéos de palha diversos

(.grande saldo de mais de
800), a ...a-'.....:....!

Collarinhos de Unho, duplos e
simples, dúzia 

Meias francezas e fio de Es-
cossia, cruas, - protas e de
côr, duzia de 7S000 a 

Punhos de linho de todos os

90SOOO

20S00O

13S000

105S000

119SO0O

10S00O

30S0OO
7SS000

2S000

8S800

32S000

Camisas portuguezas, france-
zas e austríacas, brancas e
de côr, duzia de 40SOOO a..

Ceroulas portuguezas, france-
zas e austríacas, brancas o
de cõr, duzia de 20$000 a .

Collarinhos de diversos feitios
(grande saldo, mais de 500
dúzias), duzia 

Jaquetas de alpaca para cai-
xeiro de hotel, a 

Suspensorios francezes, ingle-
zes e americanos, de $800 a

Pyijamas de zephyr, reps,
percal e flanella, de 4$000 a

Gravatas de retroz, pura seda,
diversas cores, a 

Dolman e calça.de brim para
¦ "chauffeur", a 
Escovas para roupa a 
Cabidcs para roupas a 
Gravatas diversas, de pura

seda, de $400 a 
Palefols de reps para o ca-

lor, a 
i. Vestuários para meninos

90SO00

80S.O0O

3$000

I2S000

3S600

1OSO00

IS500

20$000
l$50O
1$200

4$000

foitios, duzia  ia$800« lor, a  2$700
As roupas sob medida soflrem neste;momento o desconto de 20

sollreni egual desconto, apesar dos seus JÁ baratissimos preços.
Muitos outros artigos serão liquidados a qualquer preço para acabarem nesta Liquidação For-

cada e reduzir o actual e grande «Stocí*» de mercadorias, que licar.*» reduzida somente á Aliaiataria e
Roupas leitas para Homens, Rapazes e Meninos.

Uma verdadeira Chieraa á Horrível Crise Actual

Desmente-se a noticia de um accordo
secreto entre as

clancellarias tnrea e italiana
TCOMA, 7 (A. H.) — A Agencia Ste-

fani desmente a noticia, publicada pelo"Gaulois", de Paris, segundo a qual a
Itália havia celebrado um accordo secreto
com a Sublime Porta.

Nomeações e exonera-
ções uo Exercito

O ministro da Guerra nomeou hontem
sub-director da Fabrica de Cartuchos e
Artefactos de Guerra o major Paulino da
Rocha Freitag, e sub-director da Fabrica
de Pólvora sem Fumaça, de Piquete, o
major Affonso de Carvalho, que foi dis-
pensado de idêntico logar naquelle esta-
belecimento, e, para exercer o logar de
chefe do serviço de administração da 11a

Grande Liquidação Forçada
.SA RIO ¦ TBIUMPHAL

gou honlem
O presidente Poincare che-

¦i capital
hespanhola

¦MiADRID, 7 (A. H.) — Chegou aqui,
ás 10.30 da manhã, o presidente Poinca-
ré, que foi recebido, na estação, pelo rei
Affonso, pelos infantes, pelos membros do
governo e por numerosas commissões da-
qui e das províncias.

As immediações do caminho de ferro
estavam repletas de povo, que, desejoso
de assistir á chegada do presidente da
Republica Franceza, se conservava firme
nos seus logares, apesar da abundante
chuva que cahia na oceasião.

0 novo chanceller mexicano
MÉXICO, 7 (A. H.) — Foi nomeado

ministro dos Negócios Estrangeiros o sr.
Querido Moreno.

porque prefere
umg ?Ça

Feia belleza cios objectos e moclicidade nos
preços. Electro-plate, prataria, porcella-
nas, crystaes e objectos para presentes.

A. I-JiVlA & COMP.
Rua CJO Ouvidor, 71 Defronte do Cate Cascata
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RARíA
Serei anarchista ?

Xão sou anarchista; mas, quando percor-
ro as paginas da historia e contemplo a série
interminável de cxcessos.violencias.crimes e at-
tentados que a paixão, a inveja, a ambição, o
ódio.a soberbia.disfarçados na razão do Estado,
perpetraram em todos os tempos ;as conquistas
barbaras, as repressões sangrentas, as guerras
devastadoras.os assassinatos politicos.os regi-
mens de oppressão, as perseguições.as proscri-
pções.os patibulos.as fogueiras,interrogo-me as
sonibrado.como c que as sociedades humanas
tém podido sobreviver á repetição incessante dc
tamanhas atrocidades e pergunto si não será
o poder o peior dos inimigos do direito e si a
autoridade não será uma tyrannia, cm logar
de ser a tntora dos rebanhos que apascenta?

Xão sou anarchista; mas, ante o espectaculo
da sociedade, tal como a formou a historia:
instituições anachronicas e absurdas, vindas
da velocidade adquirida; a direcçâo comnuim
posta nas mãos dos mais audazes ou afortu-
nados; o cadafalso, como supremo motor do
governo, a força de iodos exercida por uns
poucos que, por esse.facto, c apesar de todos
og convenccionalismós democráticos, são os
donos absolutos dos outros; a razão outorga-
da sempre ao mais forte; as leis de funil eri-
gidas em constituição eterna; a educação trans
formada num meio de formação dos espiritos,
para os adaptar ao ambiente; o sentimento re-
ligioso convertido em monopólio dc uma egre-
ja, que faz delle um negocio e adora um Deus
por lucro; a riqueza adquirida pelo acaso c
pelo descrédito, consagrada a manter a ócio-
sidade e o vicio;, o amor aprisionado, como
que em estreito cárcere, no matrimônio indis-
solúvel..., pergunto si a civilisaçáo não se
terá extraviado, si a liunianidadc não terá fei-

to, como dizem os francezes, falisse route, e
si não era mais fácil fazer dc tudo isso uma
taboa rasa, do que corrigir uma organisação
tão defeituosa, csiabelecendo sobre novas ba-
ses o iinmenso labor de séculos.

Não sou anarchista; mas, em face desse
Levialan, quc se chama o Estado, com a sua
Constituição, as suas leis, os seus códigos, os
scus poderes, os seus partidos, as suas cias-
ses, as suas ordens, o seu orçamento, com a
sua administração, a sua burocracia, a sua for-
ça, os seus tribunaes, as suas prisões, os seus
patibulos c carrascos, ludo tão impotente para
o bem, ante essa instituição que tem por le-
ma o direito, e por pratica a violência, que não
persuade, que não admoesta, que não ampara,
que não defende, mas que impõe, cohihe, re-
prime, castiga; ante esse monstro que devora,
todos os annos, mil milhões para manter os
seus parasitas, c não dá em troca nem instru-
cção, nem protecção, nem socego, nem paz,
nem gloria, nem justiça, nem pão; que rouba
o voto ao cidadão e que depois o encafua na
cadeia; que despoja o contribuinte, fusilando-o
depois, penso no que poderia perder a soeieda-
de si se lhe arrancasse pela raiz tão informe
polypo.

Não sou anarchista... isto é, nunca julguei
que o fosse; mas, considerando bem e fazeh-
do um exame dc consciência, resulta que éu
sou um anarchista sem o saber. Alfredo Cal-
dento.

Decadência
A casta dominante vem caminhando ha

vinte séculos por uma estrada tortuosa, jun-
cada de terriveis obstáculos, onde a cada
passo encontra-se um labyrintho I Mas, a
sociedade rotineira entende o contrario c
não cansa em querer affirmar que a trilli*.

por ella seguida está alcatifada e desobstrui-
da, como si fosse o mais moderno e mimoso
jardim !

Si passarmos, num vôo de pássaro, a vista
na massaiite e fastidiosa Historia Univer-
sal, e fizermos um pouco de justiça, de
olhos abertos, ou temos de atirar para um
canto os volumosos livros ou então corar de
vergonha c chorar dc compaixão, porque
milhões de innocentes, uns martyres da
sciencia, outros heróes c martyres do tra-
balho, foram vietimás da sanha insaciável
do jesuíta, de braço dado com a biirgueziá,
de todos os tempos, passados e presentes.

O que tem feito a nojenta a decantada ci-
vilisação cm proveito dos dominados ?

Onde pairam os benefícios por ella aràu-
teados, que não apparecem, visto que tudo
continua peior ?

Nada; mil vezes nada ! eis o que ella
tem feito. Aqui alguém poderá responder
criteriosamente: "ella tem feito tudo; por
exemplo, apedrejou Platão, quando na praça
publica fazia uma predica da sua sublime
Republica, rodeado por milhares de pes-
soas; condemnou Sócrates a beber a ci-
cuta, porque audaciosamente disse aos buce-
plialos daquelle tempo c dc "' agora ": conhe-
ce-te a ti mesmo; esphacelou a machina a
vapor a golpes de machado, que Dionysio
Papim conseguiu edificar a golpes de talen-
to; encarcerou e cegou com um íerro em
braza o divino e penetrante olhar de Gal-
lileu, em paga delle ter aberto os olhos ao
inundo; assassinou Archimedes, o sábio
geometra, com receio de que elle um dia,,
zangado, com a sua alavanca virasse o mun-
do de gambias ao ar; perseguiu até ás en-
tranhas da terra o genial Guttemberg, roen-
do-lhe as taboas de sua imprensa; esfaqueou
Vesalo, para que o sábio e corajoso medico
não continuasse a retalhar cadáveres, no ce-
miterio, que lhe servia de racional acade-
mia. E Giordano Bruno, Férrer e tantos ou-
tros ? ! Cala-te, consciência, e desvia por ai-
guns dias a penna para escalpelar outro as-
sümplo, antes que minhas lagrimas innun-
«lem as tiras de p.apel.

Vamos aos louros. A torpe e ambiciosa
humanidade crivava de louros, carregando
cm triumpho, o inventor da metralhadora c
esqueceu o inventor da charru'a, que lhe foi
superior. Ao vencedor de cem batalhas co-
briram-no de ouro e atiravam-lhe com mu-
lhercs para o cobrir de beijos e rodeal-o
de carinho. Napoleão tomava-se um cogu-
melo, deante de uni pedreiro. O homem, di-
go melhor, os homens que escreveram c
continuam aperfeiçoando a arte de matar,
tornaram-se asquerosos e indignos em fren-
le de um dr. Garrei, ou de um professor
Erlicke.

Um gênio não é privilegio dc uma Pátria;
nem pertence a uma determinada classe;
tanto nasce na Sibéria, coin cm Paris, por-
tanto pertence ao mundo, posto que é para
a humanidade que elle traibalha. Um con-
gresso na píttoresca Hollanda torna-se mes-
quinho e parvonio ao lado de um Congresso
Operário. Naquelle impera o machiavelismo
hypocrita, neste triumpha o direito e a ra-
zão.

Os senhores do poder perderão a estri-
beira. O barco das nações está mettendo a-
gtta c prestes vae sunimir-se, pois que sua
carcassa não agüenta remendos. Os homens
do poder rilhão os dentes para roer um
osso. O dinheiro que elles inventaram vae
leval-os á ruina ! As pátrias estão sobre um
vulcão de dividas, em cujo fundo ha lama,
pois nunca mais se pagam. Os açambarcado-
res vão esphacelar-sc uns contra os outros.

Lá vem a bancarrota universal, e no f rigir
dos ovos, os trabalhadores, donos da terra,
saberão organisar livremente a " Sociedade
Putura". — Lyrio dc Recende.

CENTRO COSMOPOLITA
São convidados todos os sócios a se reunir

em assembléa geral extraordinária, hoje, ás
n i|2 lioras da noite, para tratar dc regula-
mentar a secção de eolloeação c. mais assum-
ptos de interesses geraes, acliaiuto-.se abertas
as matrículas para as aulas que serão inaugu-
radas, quinta-Icira, ás 9 horas da noite.

MAIS UMA VICTORIA DA ACÇAO
DIRECTA

Sabem 05 operários que a tempos declara-
ram-se cm greve os operários da Fabrica de
Tecidos São Joaquim, por ter sido diminui-
do o seu salário em 10 °|0, e que devia ser
descontado arbitrariamente • dos salários já
ganhos.

Agora, ha dias declararam-se em greve os
operários da fabrica de Barrctos.

Nesta greve não se imiscuíram interme-
diários alheios á classe, nem politicos, nem

I doutores, e não obstante, a greve foi ven-
! cida.

Na fabrica S. Joaquim, conseguiram os
operários abolir o trabalho por peça, esti-
pulando-se o salário de 2$ por tear, de mo-
do que, o tecelão poderia ganhar facilmente
6$ em tres teares. Na Fabrica dc Tecidos
Barretos, conseguiram o augmento de 500
réis diários.

Como se vê, a victoria foi completa, e
isso deve animar o operariado, levando-o a
imitar o gesto dos tecelões fluminenses, pa-
ra tambem conseguir alguma melhoria, tão
necessária agora nessa época dc crise.

Uni-vos operários, tendo por base a acção
directa, que s_liireis tambem victorioso —

Um tecelão.
S. DE R. DOST.EMT. ECAFE-
Esta sociedade reúne se amanha, ás

7 horas da noite, em sessão de conse-
lho e directoria, para tratar-se de in-
teresses geraes da classe.

Pede-se a presença de todos os di-
rectores e conselheiros.

FEDERAÇÃO OPERARIA
Reunem-se, hoje, ás 8 horas da noite os

delegados das associações federadas.
Na ordem do dia consta um assumpto de

grande importância para o operariado cm
geral.

UNIÃO GERAL DOS PINTORES
Devido ao máo tempo não se realisou,

sabbado ultimo a sessão commemorativa
do 1" anniversario (lesta sociedade, a qual
terá logar amanhã, ás 7 horas da noite, a
rua dos Andradas n. 87.

O programma da reunião é o seguinte :
Nomeações das commissões, executiva, dc

expediente, de accidentes de trabalho e de
contas, c uma con ferencia pelo sr. J. Gon-
çalves da Silva, que desenvolverá o thema :
"Syndicatos e Cooperativas, cm torno da
questão operaria".

Convidam-se desde já os pintores c nao
associados a tomar parte na referida sessão.

BENEFICÊNCIA E ACÇAO DIRECTA

E', este o thema da conferência qiie.oopc-
rario José Borobio, dèlegadp das associa-
ções operárias da Argentina e Uruguay,
junto ao 2" Congresso Operário, ultimameii-
te realisado nesta capital, fará na sede da
Federação Operaria, domingo próximo, as 8
horas da noite.

TREZE DE OUTUBRO
Como um signal de protesto contra o fu-

filamento do grande livre pensador que foi
Francisco Férrer y Guardiã, assassinado na
fortaleza dc Montguich, (Hespanha), pelo
governo desse paiz, realisar-sc-á na sede da
Federação Operaria, uma sessão de propa-
ganda, para a qual fica desde já convida-
do o publico e o operariado em geral.

G, D. CULTURA SOCIAL
Ao quc sabemos deverão começar por to-

do este mez, os ensaios das peças sociaes,
com que sc estreará, em dezembro vindou-
ro, estaaggremiação dramática, composta por
trabalhadoreíj»

WãPôílT
TUi.*.*

Manoel Fernandes de Aguiar e Manoel
Souto, proprietários do potro Amazon, ven-
cedor do " Grande Premio Imprensa Flu-
minense'', realisatlo domingo ultimo, no'
prado Fluminense, offerecem hoje, ás 7 l|a
horas da noite, n0 Palace Club, um jantar
aos redactores sportivos, em regosijo pelavictoria do seu valioso parelhelro.

Vencido no "Grande Extra", devido ao
modo porque foi conduzido por Lourenço
Junior, o bravo filho de St. Sinionmiml ti-
rou não ha muito, na mesma pista e distan-
cia, brilhante e estrondosa "révanche" so-
bre Invejado, que o teria deixado distancia-
do, caso quizesse o seu piloto — Pablo Za-
bala.

Domingo ultimo, Amazon patenteou as
suas qualidades de "racer", derrotando,
em estylo impressionante, o melhor repre-
sentante da turma de nacionaes de 2 annos
— Góliáih.

BOLO
Mario de Oliveira
139. Rua do Ouvidor. 139

Sport-Bank
Esta conceituada casa, que cada dia

mais e impõe pela seriedade de suas
transacções, fechou hontem com as se-
guintes cotações:

"Jnitium" — 1.000:

Elah . 1003
Donau 35S
P. do Sul 25S
Minuano 1005
Dilemma 100$
Expedictus 18$

"Extra" - 1.500i

Monico 70*5
Reconcile 30S
Inventor 100.$
Heliotrope 100$
V. Chaste 20$
Furriel 30$

"Seis de Março" — 1.500:

Flor de Liz 70ÍÜ
Tuyo-Cué 70$
Guerreiro 25$
Dianiant 15$
Domlnation 703
.Cicero 30$

"Excelsior" — 1.609-

Sans Dessous 255
Fuzil 20$
Farrapo 50$
Make Aloney 1005
Cacilda 50$

"Dr. Frontin":

Werther 353
¦Biguá 35$
Vóltige 40$
'National i00$
Ornatus 15$

"Progresso" — 2.400;

Astro MS»
Clarim 70$
Caiman ..... 200$
Cangussu' 12$
Amazon 200S
Togo 25$

"Dois dc Agos,"*"-'

Bohème SOí»
Floran «^0$
Tatuhy 35S
Turqueza 30!í
Felicito 60!»
Orvieto 7031
V. Spark 50$
Veremos 40$
National 40$

"Cosmos":

El Negrito 30!»
Simonian ..... 50$
Ranzinza. ...... 30$
lei ..... 30$
iMarujo  25$
Arlanza 30$

Combinaçces

Em 4 pareôs 70$
Em 5 pareôs 160$
Em 6 pareôs 350$
Em 7 pareôs 800$
Em 8 pareôs  2:000$

Sem Ornatus e Cangussu':

Em 4 pareôs 120$
Em 5 pareôs 300$
Em 6 pareôs 800$

Sem Ornatus, Cangussu' e Dianiant*.

'Em 4 pareôs 200$
Em 5 pareôs ..... 500$

SFORT BANK
RUA DA ASSEMBLÉA »»

A i° casa em cotações de pari-á-la-côtt_
combinações, accumulaçõcs, etc.

Faz o movimento de poules pelo prado-,
acompanhando a realisação dos parcos, coS"
todas as informações precisas.

Uma infinidade de prêmios:
2oo -• loo — 5o — Io contos
5 — 2 — 1 conlo — 5oog e 2oog

distribue a Loteria Federal de 11 do
corrente

Encerramento do con-
correncia, na Prefei-
tnra

Na Directoria de Obras Municipaes.,
encerrar-se-ã, no dia lõ do corrente,
íis 2 horas da tarde, a concorrência
para construcçâo de íiO.OOO inetros
quadrados de calçamento a paralleli-
pipedos sobre base de macadam.

PINHEIRO- aüÉRÍES AH?'
intuitivas e permanentes lições de

ESCRIPTURAÇÂO MKRCANT1L
Comprem esto hièthodo A- venda

nas livrarias e a Rita dà Carioca 37,
GUITARRA Dl! PRATA.
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,_ r< rí resolução, disse o dr. Vargas que, por VIAIANTES ILLUSTRES

nmxnrraMfq

A policia cio 21° districto nada tem
feito-O ajudante de motorista

César Augusto apresenta-se á poli-
O motorista Hilário

resolução, di:
oceasião do

sc o
ultimo

Vargas que
pleito eleitora!,

por
os

cia

deputados esthdoaes do município de Ca-
choeira, adeptos dos dois candidatos, pro-
curaram fazer com que um delles fosse
excluído da chapa, votando no restante.

Tambem em S. Borja os seus correu-
Ejonarios votaram numa chapa especial,
contendo só o seu nome.

Uma vez que o dr. Borges de Msdei-
ros adoptou o critério de que os dois can-
didatos renunciassem, sentia-se obrigado
a proceder da mesma fórma',

O coronel Izf-oro Neves tambem re-
nuneiará.

VIAJANTES ILLUSTRES
i

tiu iíiplümat.1 norte»
americano

une visita o Rio
A bordo «Ju paquete " Araguaya", cdíegou

Chile' etc, regressando
pelo isthmo du Panamá.

•I

O clfk-cndo do '-'1 úlslrknp. tl.i. |
Gaita Preta siclitv-se cm r.alposcle stiii-j
nhii com o assassinato do .noto...*. U

o •.Alves, ofceonido na noilo de
lahbndo rara domingo, no Umiuhp
ila Gávea.  '..'_,

O dr. Cana Preta n.lo pi ' ; '
ria d.i rata uma prolissão mati com-
nòd para estar L-uiado burocrática-
K&Pem um ítnbltietc. ™™ffr*?

espera que llio sirvam
cornos nrtTljíO-v

ia o t pnra qualquer caivo

Senado

contínuos
café i- n cavaqii.cai

Parn palie.—
onde* s«'in precisa nçtiyWaci
completamente perdido,

.s.s. esta

Desde o dia t
m« ate im e n
tricto nada (CZ.

Anda As tontas.

i ücscòberth do
'òliclá daquelle

Cl i-
dis-

um ado para-o .siqueroulro, sem ter dado nm pas
trcsinin acerto na

Dilo islo. sahju, (oi ti avenida Hei-
ra-Miii' e dahi tomou rumo ignorado.

liontem.pela manha, ioi elle ao largo I
do Machado, onde se demorou em pa-
icslrar com vários motoristas sobre o
iissiimpto; c a todos que lhe lallavam |
i,a rclerciicia a seu nome leita pelos |
jornaes; Ccsar dizia que ia á policia, o
que. nào fez incoutinciiti, só compa-
ieoendo ú delegacia do 'JI- districto a
1 hora d,: tarde.

Aprescntoií-sc ao conimi.-.sirio de
svrviço e disse-lhe quc. sabendo cs-
lar o'seii nome envolvido em noticias

: dos jornaes sobre o crime, que alli ta
para provar a sua nào co-pai ticipa-
cíio no iroScdiit.

i o cbmmis-ailo. depois do ouvil-o,
Id-o recolher a um quarlo, tomando-
lllé antes o nome e o mais necessário
para o livro de parles, chamando em

éltir'seguida pelo teleplione o delegado.onde se veia ou se.
uma lentallvo provável do c.Uto
cldallvo. ! p.VlS.lO-UA COMPANHEIRA DE

Hbntemrcomoante-hontem, o-.com-1 ci-SÀR

t^L^^lo^»c]£\ Assim que a policia do 6- districto
•oi e"có tnuò o automóvel com p sot.be que César tinha-se apresentado"'.,''. ._iio2l', tratou do lazer unia fita.

Olharam ram todos oi lados, eu- Prendeu a companheira dc César.
e voltaram raia a de» j Maria Cardoso e lel-n conduzir íi pre-
iiadíi irazor quc ittlean*.snnçn do dr. Caita IJretn.

I Ahi checando; depois de
in ''!• di.--.- ' mora. loi c

curta de-
treolharam-sc
legaria sem
"T C 

acorro ¦'. i policia do 21* dis- j r.ora, loi ella Ir... i .".•¦. ...da.
/rlcto por vel-a ás tontas, veiu a do I lJi.se chamnr-se Mana Cardoso c vi

' iàbídó pelos jornaes que
seu

rc-idenlc
ho

sc collo-
eile cOitti-

I,, por ter st
José Alves, iís vezes, tomava : -ir.
ajudante César Augusto,
em Latanieiras. ,-¦•--, ¦

lmraedjatarnentc o dr. seaprn i
mandou que-vários .'mentes
cassem nos pontos onde
ma passar para scguial-o.

Assim ficaram de tocaia agentes uo
iiirgó do Machado, no betequim n.
281, da rua Laranjeiras, onde guarda-
va César o «boiíet» e nas prox imitia-
lies da sua residência.

Nada disso, porém, deu res
Ccsar apresentou-se á policia.

;esak augusto, na delegacia
O ajudante César

suspeito pela ,mtu
seus habiios,
mais o lilho

(pie
ane.i

a ponto de nfio levar
.cjilofio á casa onde a

mulher eslava empregada, complico;-
ainda mais a sua situação, com o seu
modo de proceder, Depois de ter co-
nheclmeritoil.i morte do seu cnníara-
da, não loi ao vntctTO, nào foi vcl-o
ao necrotério e, alim disso

ver com Ccsar lia muitos .'inuos-, que
seu compAnliòiro se acha desempre-
gnüo mis que saiiia iodos os dias
parti trabalhar como ajudante.

No sabbado. disse cila. voltou., elle justado do Kio
a meia noite para casa. lodo molha-
do, accrêsccntandQ ter eslado no lar-
go do Machado, á espeta de- |õsc Al-
ves.

Na segttuda-feira. sailiti pela mannfi,
s»i appareceudo-liie á lardc pata di-
zci-lhe que o nilo esperasse.

UMA CONTRAIMCÇ-AO
Antes-Je se dirigir .1 del;*gacia. Ce-

sar foi ao encontro dc seu conhecido
José Corrên de Amorim. contou lhe o
qué havia h pediu-hc para que. si

se lüiiiara cije nào voltasse-atèra.lardc, o losse
lapida dò-|procurar na-ãelégriciá; lc-vnndo-lhu o

almoço e quc na volta procurasse o
motorisla Hilário, do auto N. A. G.

Sob a presidência do sr. Pinheiro
Machadoellectuou-se, liontem. no Se-
nado, a sessão secreta sobre um tra-
tado de limites eom a Republica üri-
ehtíil do Uruguay.

Compareceram 35 senadores.
Realisou-se, após, a sessào publica.
1 oram lidos uo expediente: uma

mensagem do presidente da Republi-
ca comnuinicahdo ao Congresso a
nomeaçào do senador Coelho c Cam-
ros pára o cargo de juiz do Supremo
Tribunal Federal c um ollicio tio mi-
nistro da Justiça enviando ao Senado
as Informações requeridas pelo sr.
Kn.V inundo de Miranda, sobre aconte-

icimentos de Alagoas.
Na ordem do dia loram votados ¦:
Iim segunda discussão, a proposição

coucedendo uni anno de licença, com
dois terços dos vencimentos, ao sr.
Vicente Ferreira, trabalhador da
Central;

Hm terceira, um credito de 39 rou-
tos ao ministério do Interior para
pagamento dc uma lancha; a proposi-
ção que antorisa o governo a conce-
der ao engenheiro justino Norbert. pri-
vilcyio por 70 a unos para a coiistruçção
uso e goso de uma estrada dc lerro
entre ijuaiaiingiieiã e Paraiy-Mirim,
e a proposição concedendo um anno
de licença, com ordenado, lt Bçniino
de Souza Goulart, liei do thesouieiro
da administração dos Correios do

lontcrh a esta cidade o sr. Roberto Bacon,
fex-embaixãdbr des- Estados Unidos da

( America do Norte, em Paris eex-secretario
i dc Estado do ministério do Exterior.

A cpccón Hp hnntpm tini ° illll5trc diplomata, que vem acompanha-
/¦A b»-. oòdU U t 11 ü 111 -, i 11, 11U | dQ de Slla c%?m t {ilha; et;a aguardado a

bordo pelo embaixador • americano sr.
I Eihvin Morgan, pelo primeiro secretario da
í embaixada sr. l.BuÜeí WriKht e pelo sr.

Hélio Uobo, este-ultimo como representante
do sr.. Lauro Muller, ministro das Relações
Exteriores.

O sr. Roberto Bacon vem ao Brazil de-
sempènhar-sc duma missão «pie lhe foi con-
fiada pela ''.Garhc§fe Eudowraenf • fçjr In-
tftiuicional Peace''1de-que é j».-wideiite o
sr. Elüui Root.

Esta instituição destina-se prhiçipalincnte
á fazer propasar.da du ideal da 1'az Univer-
sal, irradiando a-sti-jucção na América e na
Europa, em cujos paizes tem emissários.

lnterpcllados por ;um jornalista sobre a
sua viagem, cxpripiiu-se assim :

A minha missão nada teni de so-
nho; coiiiciiianto fallar dc paz nos tempos
(jue correm pareço um sonho. Nós iraba-
lhamos pela paz, sem fallar muito nella.
Cosíamos mais de/dizer que trabalhamos
pela approximai-ão dos povos, para manter
as boas relações entro. as.nações.

Esse é, sem duvilla, o começo...
Vamos fazet-.!be-uma pergunta, cuja

resposta está fora de seu programma : o ca-
minhp de unia solução pratica na actual cou-
fla_ras_o balkanica.;.

E' mesmo íórá do meti alcance. Por-

quanto eu venho do Ecítrenjo Oriente, onde
passei tres mezes sem ler um jornal Nao
sei mesmo até cm que pé estão as coisas.

E essa sua viagem ao Extremo Orien*
lc foi* cm missão de paz ?

Ali! não. Foi.de assumpto todo par-
tiçuiar, jíitimç ate. Fui lá visitar um filho

trabalha rias Phílip.Inas. Por isso eu le-

:i primeira cidade que piso, desta parte
'Ontinehtc americano.

retende demorar-se muilo :
— Infelizmente, não. São Ires mezes para

toda America do Sul. Aqui ficarei uns
dias. Daqui irei a Buenos Aires, Móntevi*"
déo, Santiago do
pela Cordilheira e .
pelo novo caminho, Tendo vindo do Extre-
mo Oriente, pelo Transibcriano e, depois de
atravessar a Europa c esta parte da Ameri-
ca, regresso ao meu paiz, depois de ter fei-
to a volta completa do inundo !

O sr. Bacon fará amanhã, ás 4 horas dá
tarde, na embaixada americana, lima confç-
rencia sobre o papel que desempenha boje
em dia a " Carnegie Endowment for Inter-
nacional Peace ".

A Agtncit! Americana forneceu-nos as se-
guintes informações: .

A vinda do sr. Roberto Bacon a America do
Sul, como representante da FundaÇ-0 Carne-
Stic, |iara a paz internacional, faz parte* de um
plano geral dc permuta de \isitas por homens
representativos dos differentes paizes. Esse
plano foi iniciado pela visita de eminentes eu-
ropéas aos Estados Unidos e pela troca dc vi-
sitas entre distinetos representantes do Ja-
pão e dos Estados Unidos.

E1 de esperar que a visita do sr. Bacon
inaugure um dorattdoru -intercâmbio entre a
America Latina e os Estados Unidos, o qual
terá como resultado o estreitamento das re-
lações de amisade entre as republicas da Ame-
rica.

Esta primeira visita d.* um representante
da Fundação Carnegie, terá como prmeipal
objecto explicar a-organisaçao e o trabalho
da Fundação e soücirar a collalioração da Atue-
rica Latina.

Deve se ter cm vista que, íi 14 ue setembro
de 1010, o sr. Andrew C-tncgie entregou a
.•S administradores a somma «le dez milhões
de dollarS, cuja renda animal é, actualmente,
empregada na manutenção da Fundação, a
cujos direetores se deu os mais amplos e dis-
dicionários poderes. _

Mas, apesar de ser o objecto principal da
visita do sr. Bacon, a qual é de caracter intet-
ramente particular, a explicação dn trabalho
daquella Fundação e a solicitação do valio»o
auxilio e conselho dos homens representativos
da America do Sutr sobre o melhor modo de
levar 11 cabo essa empresa mundial,'-'vem elle
ainda com a mensagem de saudações e de
bôa vontade do sr. Elillll Kont, presidente da
commissão de administradores da Fundação;
cuja r.r.-mde amizade para com a America l.a-,
tina foi tão bem exprimida por elle e por sc.-|

BALKAhS
LONDRES,

Mai!" publica
7 (A. H.) — O "Daily

um telegramma de Vienna
dizendo que, segundo informações alli re-
cebidas, reina grande agitação em toda a
Bulgária, provocada por uma forte cor-
rente de opinião publica, quc se_ matii-
festa cm desaccôrdo com os preceitos do
tratado de Bucarest e quer, a todo transe,
que sc faça a revisão do mesmo, de fórma
a que voltem a ficar sob a jurisdicção da
Bulgária as regiões de Istlb, llotcbana,
Kavalla e Seres.

'Segundo telegramma de Constan-
tinopla, publicado no "Times", nos cir-
culos políticos daquella capital** conside-
ra-sc pouco provável que a Grécia acceite
as propostas da Turquia para inicio das
negociações de paz, visto exigir-se iiellas
que as ilhas de Chios e Mytilene voltem
ao domínio otfomajio.

Nos mesmos centros necrescenta-se que
o governo turco espera que as potências
intc-rven.iam no sentido de manter as pro-
postas offerecidas, que servirão de base

para as negociações.

Viuvem ao sr. Poincaré
á Hespáiiiia

China
Foi eleito vice-presidente da Repu

blica o sr. Li-Yuan-Hong
1 eleito vice-prcü
•Li-Yuan-liciíL».

PEKIN,7 (.A H.) -'.Fi
dente da Republica, o sr,

Estados-Unidos
NOVA YORK, 7 (A. H.) - Teltgra

pilam de Eaglepass, na fronteira norte
americana do México, que as tropas le
deraes do presidente lluerta tomaran
Piedras Negras (CittJaJ de Porfirio Diaz»
sem terem necessidade dc disparar ua
só tiro.

CETTIONE, 7 (A. II. 1 -- Os albane-
zes realisaram hontem unia incursão no
districto de Djakova c atacaram as lio
pas montenegrinàs.

üm?. ent/tvista com o sr.
Romanones

Argentina
HL-HXOS AIRES, 7 (A, À.) - Notl

cias procedentes dc Comodoro Rivadavii
informam quc foram alli descobertas iio.-as
jazidas de petróleo, muito abundantes.

Essas jazidas foram encmitradas na pro
fundidade de -67 metros, em uma camadi-
subterrânea dc 14 meiros de espessura.

As novas descobertas foram recebidas
com júbilo pela população local quc cspeii*
menta uma verdadeira transformação 110 sci\
commercio c nas suas industrias.

irevista .'íue ve-tn

que '.
vei minha esposa e minha filha, para abra-
çarcni o rapar, A. minha missão é SÓ para a
America do Sul. E.esto é o primeiro paiz e

Ita-.lo.

1.77.-?. alim tle quc esle fosse ;i dele-
i'ga.cla do 21- districto. pnra dizer quc
iestlvérii elle a trabalhar no sabbado &
í noile. como seu ajudante.
i Amorim assim lez; foi ;i delegacia

.tibcnilo-!e contou-.o quc.se havia passado. O
nue aliítins jornaes lhe lazlam rcle-. coiiímlssario mandou vir Hilário
rcuciasum lanlo duvidosas. u;1o sei sun presença c este intenogado sobre,
apressou em irá presença da aulorida- 0 caso,declarou tcrmiríáiitèinehte que j•le. cxpllcar-àc. o-.t prestai csclaieci-'cesar nunca liniia trabalhado no seu;
mentos. Icarro. Quc cia mentira, porquanto •

Ante-liontcm. á tarde, ao entrar no _fii!)bado mio o havia visto. |
botequim n- -81. dá rua I.aran- ¦ Esteve, sim.com César 110 Ugmlngçj. ;
jeiras. o dono do estabelecimento o p.isseando num outro automóvel, com |
chamou da porta e o avisou de quc -duas mulheres, correndo as despesas
lhe haviam*p.edjdq itiiorniaçõcs suas. |-or ,Hi_% conta, sonda nessa oceasião

. presumindo tratar-se de gente da po* (¦•,-_• Ccsar lhe contara ter sido assas
licia.

César, depois de ouvil-o. disse Íue
que iria ú polícia e. sahindo foi ;í ca-
sa onde sc acha empregada a mulher
p declarou-lhe que o nao esperasse
porque elle nao a iria buscar, por ter
ile ir fi delegacia lallar com o dele-
gado, sobre o assassinato de José Al-
ves.

Jncommoáos üe Senhoras

jÇ Saude da Jtfulher
poucas colheres aUiviarr, •

poucos frascos curam ¦

Jncomrnodos da edade r.ritica

ftegras dolorosas.
'lolicas uterínas.

flores brancas,
tfemorrhagias,

Suspensões.

Banquete a. presidente ila Republica
Franceza

- P\RIS, 7 (A. H.i — A "-Liberte", publica
uma entrevi*!.*! que um dos seus teciie.otes
teve eom o conde de Romanones, presidente
do conselho dc ministros de Hespanha, etl-

lançar U12 sobre o alcance
rei Affonso XIÍI do sr.

Pólne-ró; presidente da Republica.
Segundo essa entrevista, o conde.de Roma-

BOlies declarou que,a opinião publica HcSpa-
uhola acceitaria i-tie na» futura., relações tran-
co-hesaaubolas fosse incluída a formula da
intrrídução definitiva da Hespanha na poli-
tica da " entetíte cordcal" auglo-franccza, mas
ltão mais do que isso,

Ko nue diz respeito a Marrocos, accresccnta
o redaclor da "Libeíté", o chefe;<lo -isoverno
hc-iianliôl disse que não se pediria a 1;rança
mais que uma "vuter.te" moral, permiuindo
aos dois goíeriios uma acção independente mas
harmônica.

Tambem "Le Tcnips", pela voz do seu cor-
rcspo-dclitc em Madrid, afíirma ter ouvido ao
•-'adi de Romanones que a visita do presi-

significa uma

Uruguay
de

drama
um

dente Póitícaréi á Madrid nuo
"entciite", politica mas s-.m uma attirmaçao

nutua svtr.pathia dos dois povos, que devetr
em toMa as circtiuistaiictas

se guiam pelos ditames da
como

ra-

sm.ido José Alves e quc linha ido até
o local, nfio mais vendo coisa algum;».

A CARTEIRA DO M3RT0
A policia e.iícontrou na gnrage a

carteira de losé Alves Auqitsto, quc
tem o n. l'-"II."'e mais dois requeri-
mento.» íi policia sobre a sua profissão,

(por elle lirmadòs.

MINAS CIVIIISA-SE
colle de imprensaUscrevc-nos o 1

Ktistnchiò Ah'est
" Caros collegas:
A certeza dc que " A Época", nas suas pon-

iferaçõcs c íihalyscs dos actos públicos c polui-
<:os não teín outro interesse sinão o de bem
informar o publico, atacando os prepotentes e
c.nsuramlo as mis acções, é (pie me leva a
fèbiltcr, por meio desta, insinuações pérfidas
feitas a uni amigo distante, que.não tem meios j
de as receber iiiimediatáincnte:

Refiro-me á local inseria, hontem, nesse
jornal, sob o titulo '-Minas civilisa-se", na
qual vem uma carta do sr. Joaquim Noble,
que diz terem sido expulsos dc Serranos de
Ayüruoca, vários turcos alli estabelecidos.

Como se vê por essa carta, o autor tem o
maximo":iíiteresse c-in que sc:.fa.çu,Sobr_e o caso
escândalo pela imprensa.

Não quero, d»> modo algum, contestar o fa-
cto, porque ainda não tenho dados para isto,
mas já escrevi a este respeito para Serranos,
pedindo informações.

O quc pretendo, desde já, é desmascarar cs- _
se missivista que pinta o sr. Còruelio Milward 1
de Azevedo (e náo Corhclio Welevaril). como ;
iim tyranno, um prepotente, alicindor de ca-1
çiangas, para enxotar negociantes daquella 1
freguezia mineira. !

Conheço-o ttuiiiu bem c. como eu, toda a
população do districto de Ayurtioca c sei que
í incapaz de praticar um acto bárbaro. |

Não duvido que esses turcos tenham sido j
realmente, expulsos de Serranos, porque sei 1
o quanto são elles audazes c dignos os meus 1
conterrâneos. |

Já assisti K expulsão dc um c não conde- |
ninei os que assim procederam, porque o cri- j
me praticado por elle só merecia essa pena.

Elles, em um logar como Serranos, onde !
não ha policia c quc (lista tres léguas da co- I
marca de Ayurtioca,abusam, muitas vezes, ilu _
ingenuidade e, sobretudo, da hospitalidade de i
meus conterrâneos. _ , |

Pode ser quc sc trate dc um caso muito se- !
rio. »

Desde já, entretanto, posso a!urinar que, cm
Serranos, existe effectivamcnte civilisação, e, .
lauto assim, que os bárbaros lá não sc sen-
tem bem. j'feria muita «raça, caros collegas, os ttir- ,
cos virem civilisar os serranenses...
¦ Para espalhar a sua civilisação, elles não
precisaram vir tão longe: a Itália fica mais
perto...

Quc civilisem a Itália e nos deixem em paz,
«: o ((ÜC deseja o CÒllega, sempre grato, Etisltt-
-hio Alves.

Rio 7-10-ÇH3. "

to nn cabeça, um 110 braço esquerdo
e outro no joelho do mesmo lado; Ma-
noel. com um lerimenlo inciso ao ni-
vel da arcada zigomatlçn direita c
Firmino, com talho na mão direita.

1 Todos os coiucndores. depois de
medicados pela Assistência, estiveram
na déleg icia do !.-'' districto, onde lo-
ram auto.idos.

f) l-»*"p^ •*-i**t_t_5Í__- '^
KwMWitfjC-isiií.í'!
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Hio de Janeiro

distinetos amphylriões, durante a memorável ! político da visita ao
visita do sr. Root a este paiz, chi igod.

O sr. Hacou vem ajuda renovar os laços de j
amizade com muitos cidadãos deste continente,
a quem teve o prazer de conhecer em outras
partes'do r.uiiiüiie apreciar, "de visti"»a; ma-
ravilhas da civilisação e do progresso do bra-
zil, os quaes já têm motivado, alogios dc esta-
distas c viajantes. A attenção do mundo 111-
ieiro está voltada para-ã America do Su! e.
de ha muito, que o sr.. Bacoo linha desejo dc.
cmprehender esta viajem. Só o que Sento e
quc a sua estada terá de ser aqui muito breve,'
por não poder se afastar, sinão por poucos me-
zes, dos seus deveres nos Estados Unidos.
Acaba de terminar uma viagem ao redor do
mundo e breve terá de voltar ao seu paiz.

Para que melhor se possam compre-
hender a natureza do trabalho dos ad-
ministradores da fundação,¦_ para_ a Paz
Internacional, será nccesjario referir ai-
gumas das suas principaes acttvidades, , amj.gcts quc
especialmente aquellas cm que _o sr. La- | _,_-,„_ ,
cou espera conseguir o valioso auxilio de emi- , MADRID. 7 (A. H.) -- O sr. Ppincare, pre-
nentes sul-amcricaiíòs. sidente da Republica Eranceza, almoçou hoje

(Mélil do plano para a permuta de- visitas de ! 110 palácio dc, Oriente, cm banquete de gaia.
homens representativos, acima referido, espe- Assumiu' a presidência da mesa a ra.n.ia
cá-se organisar sociedades nacionaes de direi- Victoria; que á sua direita rollocou o sr. tom-
to internacional filiadas ao Instituto Ameri- car.; cm frente sentaram-se o rei Allonso
cano'de- Dircilo Internacional. Ê' crença que XII! c a rainha-vtuva Cliristma. _
0 sr Root. cujo talento se te... dedicado tanto Assistiram ao banquete o sr P.cl 10IV m.ms-
ao estudo desie assumpto, quc nâo ha modo \ tro dos -Negócios listrwgeiros de
mais seguro de desenvolver as boas relações _ todo o séquito do presKleu.e ua
entre* o. diversos paizes, sinão pela dissemi- [-'ranceza. 
nacâó 1 vúliàrlsacâò dos prinepoa de d:re:'.o As quatro horas da-tarde, üeti o
na-,.iü 1. .uifc.i*....-.-u uv= 1 recc-poão á colônia franceza, 110 piinternacional. Co"- '•-••:w-

Relaciona-se ao mesmo assumpto o encargo da embaixa Ia. r..,nc3o 
a- corn0 di-

quc deu , sr. Root ao sr. .Laçou de expor aos | A,- ho.a, ho -, 
/« P^^J0^-..

governos dos distinetos paizes que visite a op- | P'!»""»' "°J 
, 

Pu 
ministro da Guerra,

porttttitdade de participar na projectada Aca-! recendo o (,.1« d 
^ c0..,

de-mia de Direito Internacional, em Haya, eu-» P'- -g^^™'
viaitdo, cada governo, um ou mais estudantes , un rui anun• „
áquclla açadcpi-a, no. caso. de chestar cHa^ _.{m.1,.1,a.. ,.M,isa-Se' il' 

tlndo !lcdo'

da
I procede
I amigos

Republica

Poi n-
lacio

Fallccou o deputado Avegno, quc lia
dias tentara contra a oxistenoia

MUN"rii\"IDl*:'U. 7 (A, A.) ~ Não 0bs'.r-i
te a solicitude médica ,e os -desvelos da ."».ti
familia, falleccu hoje o deputado Avegno, qu-."
antcrho.iitcm tentar.-, contra a existenoia.

A sua morte causou profundo pesar.
Membro üinstrc de familia de tiuiit-.i desta-

que na nossa sociedade, gosava o extinevç1
¦de elevada estima e limita conside-ração.

¦ Ao paiz prestou o deputado Avegno rcic
vantes" serviços como legislador e no desem-
penho de outros encargos a que o s.ti prvsti-•glo político lhtj deu justo titulo.*

N. da R. —¦ O dt-putado Avvgno suicid»ju-sc.
em conseque-ncia de* profundo -desgosto,'..susci-
tado pelas falcatruas de sua filha que -teatí
ticandalo produziram,

Peru
LIMA. (Ai A.) — Continua a desperta

vivo enthusiasmo ao commercio da Republi-
ca. a noticia da próxima inauguração tio
Canal dn Panamá.

'O sr. Billiiiglmiít, presidente da Uepu-
blica, interessa-se vivamente para que se
realise esse grandioso inclhorainente num
dial que diz constituir para o Peru. um ver.
dadeiro acontecimento ua sua vida commer-
ciai e industrial.

Diz o presidente da Republica que cütv, :.
abertura do Canal do Panamá ao cõniinèrcia
do mundo, o porto dc Calláu virá a ser,
dentro cm breve, o primeiro porto do l'aei-
fico na America do Sul.

LIMA, 7 (A. A.) - Os liberaes conti-
miam cm franca campanha cm favor da
idéa dc separação da cereja do Estado.

V£MUE-SE EM TOD-S U PH-W«-«0lt- 00 -B«-IL, J
n -».i,u.,tm,;„in ,|P5-, ¦»  .calUs-se' uma e-Cureão

mia, qm: deveria reunir estudantes do rmu-uu ----- 
_ A>g ( . j^,..,. jj- noite comcçon

Inteiro 
"sob à direcção dos mestres de direito 1 ,. . ^ Òríeiít*- o banquete cm honrii do

ihteniaciüiial, depende, cm grande parte de 11 ' 
p°__lc_ír>- nresl-dente da Republica I;ran-

saber-se si os governos do mundo, sentem bas- | _;t'___
lanie a necessidade de uma instituição desse i ' 

^.' (i_;rcil;1 da rainha Victoria scntaraiii-.se
molde, para dar-lhe o seu apoio formal e en- [ p . ... x^ítrlic 11. ministro dos Kegocios
viar estudantes que os representem. _ . trangeiros do gabinete francez;

A America Latina tem tomado interesse tão ! 1.aj!1_ir! scnlou-sc n rei
activo e oecupado um posto tão adeantado Qs brinde '

%WÍ"^'(SWf=1Síj^==-. f

»Nftililn/il1''Í

Professor, Toíionto.
Coronel

Dr. Silvino Mattos
Cirurgião cientista pela

Fat-nüdade tle Mediei-
na do Rio de Janeiro
Laureado com Grandes Prêmios, cor,

medalhas (le ouro c de trata, cm drecr-
sos Exposições Universais, Internado-
naes c Nacionaes a que concorreu com
trabalhos de sua profissão.
Extràcções de dentes, sem dòr,

 5?oco
Dentaduras dc viilcahitc, cada

dente '..... S$ooo
ÒbtÜràçõésdcdentes, dc ã$ooo a io$òòo
Limpeza de dentes,  E$ooo
Concertos em ilent;nlti-

i'í.6 ciúobrucin'8'i feitos» em
nual.ro lioras, cticla con-
certo a 10%.000.

E assim, nesta proporção de preços
razoáveis, são feitos ós demais traba-
lhos cirurgico-deiitaribs, no consultório
da

POR CAUSA DE UMA
DIVIDA

Arma-se um grave con-
flicto do qual sahem
feridos tres homens

Manoel Mo" Cambra, estabelecido
com casa de paslo, na rua Comman-
dante Mauritv n. 114, linha ajustado
qualquer serviço com o servente de
pedreiro Alfredo Francisco, residente
na rua Presidente Barroso n. 42.

Como o.pagamento desse serviço sc
/izesse demorado, Alfredo dirigiu-se-
lhe, alim de obter o mesmo.

Manoel Cambra, porém, negou-se a
/azcl-o. travando-se cntílo uma forte
discussão que terminou em grande
pancadaria _ y • >.

Firmino Mó Cambra. sobrinho do
proprietário da casa de pasto, veiu
cm auxilio do seu tio e ambos pro-
curaram fazer sahir o servente de pe-
drelro, que reagiu.

Fntao. os pratos, as garrafas e os
copos voaram pelo ar contra Allrcdo,
oue* se Ia deícndendo como poma.

\c__iu ri policia do f districto que
citando chegou no locr.I 'lo conllicto,
encontrou: Francisco, cum um íerinen

RUA N.3,
esquina da rua da Carioca c cm frente
ao Largo da Carioca; das 7 horas da

manhã ás 5 horas da tarde, todos os
dias.
XJ3I_.J_iPHO.Nlp _\T. l.EÍ-iíi

Capital Federal

O militarismo na Alfândega
Os guardas em fórma ! — A

tres e a quatro de fundo -—
Ordinário, marche !
sr. Baymn Belchior, guardã-uiór da Alíttn-

dega, í um cidadão valente; dc genio bellicosò,
que uão " teme a iiiliireiisa, iicai coisa algu-
ma 110 uiitiido". Desde pequeno revelou essa
propensão para as coisas dc guerra c compa-
nlit-iros seus da meninice contam que elle,
quando ainda ''gury", armava-sc de uma cs-
pada de páo, punha na cabeça um ''kepi1' de...
jorntil.e.possuido dc um grande furor mavorticu,
sabia para o terreiro, de durindana na mão,
t-spaucanJo os gatos, os cães c as gallinhas,
Erra uni terror parti a bicharada, quando ° 'ja>'"
ma lhes sabia n0 encalço, uru jiiiis-í- (Jiii pent,
que só terminava quando Belchior, suarento
c causado, mcttia a espada na bainha para rc-
lio usar ün. pouco.1 Si alguém lhe perguntava o que queria ser

' quando crescesse, o pequeno llayma emperti-
gava-sc e respondia convicto :

j — " Ç.luélo sê grnelal I "
! Mas, ós tempos sp passam c o sr. Bayma

Belchior, em vez de general, toi sef, sabem o
; quc f Gtiarda-mór...
I 'Contimi'a c-iureianto, a possuir tendência.
' proiutticiadaiuentc militaristas c por isso é

que t»m licllo dia chamou á sua presença um
tal João l.uiz Vogel, cotiitnamlaute dos guar-
das da Alfândega, c lhe disse :

—"Olhe. lá, João; díorh avante eu quero"
(o tom imperativo lhe é habitual), (eu quero

| quc os guardas diariamente façam formaturas,
: cm Ires e quatro eolumnas, como nos quar-
j teis. lí' preciso quc essa gciite sc prepare para

a defesa da pátria e das instituições vigentes,
quando o momento for chegado." K concluiu-

i do a reconitiic-ndaçáo ;
í — líslá, então, entendido, sim ?
; João Vogcl fez 11111 aceno respeitoso com a
! cabeça, deu meia volta sobre os calcanhares e
sahlu. .' .

I Ora, o cotutiian-.laiile Vogcl, que servira ai-
etltn tempo 110 ab-.inxarifado da Brigada Po-

I íicittl, assistiu por diversas vezes, ás evoluções
dos soldados de policia c conseguiu. assim
aprender alguma coisa do riscado. Kicou. pois,
muito satisfeito com .-*. incumbência qtie l.he
fora coiiíiada e tratou log0 de lhe dar descui-
penho.

Todas as manhãs manda reunir os guardas
e põe-se a dar ordens de- commando, mui-
to compenetrado dc quc está fazendo um fi-
Stirão.Os guardas, porem, e que nao estao pelos

. autos e recebem de muito máo humor as or-
! dens desse capitão de bobagem.
, -Pediram-nos alguns delles que intercedesse-
; mos, ii0 sentido dc fazer cessar o vexame.

Mas, que querem quc se lhes faça ? Pois não
sabem quc o sr. Belchior nfio teni medo da
imprensa, " nem dc coisa alguma do mun-

|do r"

PüfiGATiVO HOMEO?ATH!&0
INDAIA

E' b.'.:v. sabida a. gratidc falta qttc exis-
tia na medicina homecopathica de uni
purgativo, com quo os adeptos desta me-
dicina pudessem, jiuçar mão com segti*
rança, nos casos em que se tornar neces-
fario fazer uso dc [utrgativos; os únicos
recursos dc que,poderiam lançar .mão
eram, ou fazer uso dc drogas allopathas,
mi das lavagens intestinais. Este recurso,
perem, tem os inconvenientes, o primeiro,
dc não passar dc um palliaíivo, pois o seu
rfíeíto c momentâneo, além do incon.-:-
mente dc ressecar os intestinos, c o.-sc-
Qliuclo, torna-se por demais Incony.enicu-
te pelo incónfmodó que causa.

Ü purgativo "INDAIA" veiu sanar-esta
falia; o seu uso por algum tempo segm-
do,' cura, ínfálliveltUcnti-, qualquer prisão
dc ventre, por mais antiga que seja.
. Este-:espectfioo'it*?m-''_iais.-a vaiUiigeiu
de, sendo preparado rm pequeninos ta-
biettes, poder ser dosado como purgativo
forte ou fraco, c como um correetivo para
as pessoas que soffrcm de prisão dc ven-
tre habitual, assim conto tambetn pód;
ser usado pelas creanças dc qualquer
edade. O sen uso não depende de qual-
quer alteração d»»s hábitos dc vida da
pessoa que fizer uso delle e pódc. sei-
lisado dissolvido cm água, leile, café ou
vinho, -.ou ¦' 11,esmo a secco.-';,'

Não tem gosto e nãò causa collicas.
Preparado unicamente por -míTOEI.

JOAQUIM DA COSTA.

posto tão adeantado
neste grande campo de trabalho, para melhorar I
as condições da liuniahldádc, que os pablicis-

cn freute da
Affonso X1I1.

trocados foram muito atíectuo-
os.

uma cn
paizes, " enter.-
que cada vez se

respondeu, brindando por
af-

esperar confiada-
ctitentc" c ami-

1

1'abrica cm Petropolis
ibi

Avenida
Sn

.5 ds

O estacio cie saucls do clr.
Rodrigues Alves

S. PAULO, 7 (A. A.) — Procurei o
dr. Eloy Chaves, secretario da Justiça,
afim de pedir informações a respeito da
saude do presidente do Estado.

S. ex. autorisoit-me a declarar sem fun-
damento os boatos de gravidade da mo-
lestia do dr. Rodrigues Alves, que ape-
nas, desde a sua chegada aqui, devido ás
alterações bruscas da temperatura, apa-
nhou uma grippe, sendo obrigado a con-
servar-se em seus aposentos, continuan-
do, porém, a oecupar-se perfeitamente de
todos os negócios públicos do Estado.

Deputados que re-
nunciam

¦PORTO ÀíJEGRE, 7 (A. A.) — Na
sessão da Assembléa dos Representantes,
liontem, depois dc prestar compromisso,
renunciou o seu mandato o dr Gctuiio
Vargas.

Usando da palam -para explicar a sua

ll 0\\P\m{^s™__W/ M; © il
\\ *«¦_.^*^\í__^**R--*_.*í-*-«i A'dfei// - //

Novembro ti.
Plianiiacia liomoeopatliica
Deposito; (Casa R. Hess. &C.

Riodc j;ti,.iiu (Ruà7de Setembro
¦ n. 61. , .

Um viajante da Central
do Brazil roubado em

em 16:000^000
Ate íigora corriam iodos 03 passa-

geiros da listrada de Ferro Central o
perigo' dc, quando viajavam, serem
surpreiiendidos com algum desastre.
Se essa estrada nào ollerecia seguran-
ça á vida dos seus passageiros aciu-
aímeiitc ainda sc tornou peior, por-
quanto, si o desventurado viajante cs-
capar dos inevitáveis desastres, por
certo, não escapará ao saque e ao
roubo. E si ntto que o diga o sr. Ber-
nardino Francisco doi Santos, caixei-
ro viajante da firma Costa Braga 6v
C, estabelecida a rua dc Sfio Pedro
n. 72."

Essescnlior, bastante impressionado
licou quando, ao desembarcar, deu
pela falta de uma valise contendo a
imporlancia ck- 16 contos, um relógio
de ouro f'ateck Fhilipe, uma corrente
dc ouro, objectos e;ses roubados
quando fazia viagem em um carro do
trem N B 2 entre as estações; dc Bar-
ra Mansa e Barra dò riraby.

O sr, Bernardino lionlcm mesmo,
procurou o dr. Reynaklo dc Carvalho
e apresentou queixa.

A respeito, foi aberto inquérito, ten-
do essa autoridade ordenado a vários
agentes quc procurassem os larápios.

ti rei Aflonso XIII brindou pelo sr. Pom-
uropcos estão dirigindo as suas vistas pa- | car;._ c pela França, declarando quê a _visrt.it a

I ra este noiitinente, afim de aqui receber alento ' Hespanha d0 presidente da Kei.tiblica l-rnceza
e inspiração; O chlmente dr. de Lòutcr, mi- ilUspánlia dó presidente dn Repumica i-
nistro das Relações Exteriores d.i Hollanda, |-cr,i penhor seguro para o flttltro «1
exprimiu ultimamente esta opinião, quando"; tente cordcal" entre os
ntiai discurso puMico em Haya, disse: "Dé- te", que existiu, scnipre
pois da segunda conferência de Haya, a Ame- | toma mais estreita.
rc-i Latina tem desenvolvido uma actividade » O sr. Poiiicare
e feettndidtde, que são ao mesmo tempo, hu- \ Affonso XIII e. pela nação Hespanliola
militantes -e promissoras para os seus prede- i firmando que- tutlo pc.rtiv.tte
cessofes", Aquelles que desejam a paz fundada | monte num futuro de uoa
no direito, só podem apiilaudir os fortes traba-. zr.de.
lliadores e ultimar, oecupados em construir os j
alicerces sólidos de um edifício de direito, em •
vez de pliantasias eplíémcras de intenções
boas, mas estéreis. ,

Traz, tamliem, o sr. Bacon o encargo de i
indicar a conveniência da nomeação, por cada
governo, dentro cm pouco, de commissões que
çstiidem o modo de participação no program-
nia da próxima conferência- de Haya, que se
reunir- provavelmente crii nj 15 ou 191-»-
Acredita-se quc"o trabalho da próxima confe-
rencia de Haya será grandemente,.facilitado,
si forem logo ntfmeadas" tat- commissões,.pelos'
governos americanos e si estas coilimissoes
cõlla-bòrarem entre si.

Outro objecto da visita do.sr. Racon rela-
ciona-se com o estalielccimetito de- sociedades
nacionaes de conciliação internacional. Rece-
berãó laes sociedades auxilio pecuniário da
Fundação e serão filiaes da Associação de Pa-
ris, denominada " Coiiciliàcion Internationa-
le", cujo presidente é o barão D.'Ksíourtuth-s
ile C-onestant, e tendo como presidente da sc-
cção norte-americana o dr. Kicliolas Mürray
Butleí. listas sociedades sc occnpam dc uma
obra dc educação; colhem informações e pu-
blicam* tratados de autoridades eminentes, 00
quaes têm por objecto melhor conhecimento
entre as nações e o conseqüente progresso cm
suas mutuas relações.

Uma secção de trabalho da Fundação é dc-
dicada á collecção dc dados históricos e eco-
uomicos que dizem respeito ás causas das guer-
ras c ás relações entre as nações. Entre outros
assumptos, tem. esta secção entre mãos o pre-
paro <le uma obra monumental, cm via de pu-
blicação. Mantém lím grande corpo dc co!|a-
horadores c o dr. Kihley, um antigo amigo
da America Latina, virá cm breve a este paiz,
solicitar à collaboração c o conselho de alguns
cios seus eminentes historiadores c economis-
tas. . ,

Espera-se, ainda, preparar o cammho para
o intercâmbio de professores c estudantes cn-
tre universidades síll c norte-amricanns, sente-
lh.intes ao actual intercâmbio entre as Univer-
sidàdes dc Ila-nvard c Columbia e a Sor-
bc-tine.

Todos estes cinprclieiidimentos lèm por oj-
jecto a melhor intelligencia entre as nações.
A mór parte das más intelligcticias c descotj-
fianças internacionaes deve-se á falta reci-
proca dc conhecimento. A amiztide entre as
republicas da America do Sul e a dos Estados
Unidos é tradicional. Todos temos vencido
as mesmas difliculdades e seguimos as mes-
mas linhas de progresso. Estamos unidos, não
só pelo facto dc habitarmos o mesmo continen-
te mas ainda por nossa historia e pela sçmè-
Ibatíça das nossas idéas.

E', entretanto, certo que um melhor conhe-
cimento entre uns c outros ainda mais nos
approximará, c os nossos esforços devem ser
pela mais intima união intellectual; que deve
ser a natural conseqüência dos cinprehcndi-
mentos acima referidos.

ngiaterra
U)XDR1'S. 7 (A. II.) -- O imperador

Guilherme, da Alieniaiilía, condecorou ò
príncipe Licluiowslty, embaixador allénião
nesta corte, cem a cruz cm lirilhaiitcs. de-
primeira classe, da Ordem da Águia Ver-
mdlia.

LONDRES, 7 CA- H.) -- Òs coiitía-tor-,
pcdeirbs 

":Áttack" e "Sydra", da marinha
de giierra britânica, ábalroaram r.o mar do
norte, spíír-cndo avarias de certa importan-
cia.

. Communicam de Sunderlaiid, Dur-
bam, que um aeroplano cahiu ao mar. O
apparelho c rjaviador que o tripulava desap-
pareceram, súppondprsc que este sc tciilra
afogado.

As façanhas das suffra-
gistas

UONI>RE-S, 
'. 

(A, H.) — Telegram-
mas dc Bedford annunciani que as suf-
fragistas lançaram fogo a dois grandes
prédios daquella cidade, que arderam
completamente.

França

SO3\V 
CALVO QUEM QUER.':

PERDE OS CAKELLOS QUEM QUER.
TEM A HARltA FALHADA QUEM QUER.
TEM CASPA Qt-EM Qtíl?E

ponmc O PSLOGEINIIO

Dr. B. Chapot Prévost
M!cd'co c cirurgião do hospital da Miserl-

cordta e da Associação dos Empregados 110
Commercio, assistente dc clinica cirúrgica
c docente na Faculdade dc Jvledicina. Con-
Sttltorió, rua da Quitanda 13, das z ás .|,
ás terças, quintas e sabbados.

Teleplione, 5351 central — Residência rua
Real Grandeza n; lM> Botafogo.

cpmpU.amentcFaz crescer novos cabellos. impede a sua quc-(.a c cxíi
BOM E HA RATO — Em todas as pliariiiaciãs, drogarias c periumanas

DROÇÁRIÀ C1FF0XÍ — 17, Rua i" de Março, 17 — KIO ÜE JA>;EfRO.

caspa.
e no deposito:

Drogaria Gií--«- —.17, iu„l» a. .M*rço,.,l:7.*-'.RI-í-Pli J.v.n*EI-^0

Aula de Conversação
Franceza

12 lições por mez, 3 vezes por se-
mana, a lOSOüü mensaes, dc data á data.

Professor Alphonse Levy
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PARIS. 7 (A. II.) — Telegranimas-de
Agadir informam que o cruzador protegido
"Du Chayla", da marinha de guerra fran-
ceza, bombardeou os aduares mouriscos de
Ksina, pride se tinham localisado muitos
rebeldes.

Portugaí
'LISBOA, 7 (A, H.) — ;Foram postos

cm liberdade quatro dos cinco indivíduos
que tinham sido presos como implicados
no caso da explosão de bombas da rua
dos Remédios, desta cidade.

O dr. Antônio Macieira, ministro
dos Negócios 'Estrangeiros, parte, no
próximo sabbado. para o estrangeiro.

O coronel Cerveira de Albttquer-
que, ex-ministro das Colônias, declarou
que não acceitava a candidatura a depu-
tado pelo Porto, nas próximas eleições
supplementares.

Deu-se hoje uma explosão nas
proximidades da praça Luiz de Camões,
su-ppõe-se que oceasionada por uma fuga
dc gaz de iíluminação.

A policia investiga.

Hespanha
MADRID, 7 (A II.) — A Câmara Muni-

cipal desta cidade offereceu hoje, ao meio
dia, um banquete ao prefeito de Paris e ao
presidente do Conselho Geral do Scnna.

Assistiram a esta festa todo o ministério,
ás autoridades principaes da cidade, civis
c militares, c outras pessoas de alta represen-
tação social.

 O'general Luque, ministro da Guer-
ra, offereceu um almoço, á i hora da lar-
de, ao general de l.yautcy, residente geral
da Pratica cm Marrocos..

Esta festa realisou-sç .no ministério da
Guerra e a ella assistiram muitas pessoas de
representação. ¦- •¦.-.. •*.»..-
'.O' banquete-'-foi presidido pelo itifanterdc
Hespanha, d. Carlos dt Bourboa

J
Alagoas.

Um att-Cjiie &® canga-
ceiros

-MAOEIÓ', 7 (A. A.) — Noticias yíti
das do município de Anadia, neste Estado,
dizem que no dia 30 do concilie, á miia-
noite, foi acordada a família do dr. Olynv
pio macliaip, ex-promotor publico, actual-
inenie foragido no município de Palmei-
ras dos índios, por cangaceiros, que for-
caíam as portas da casa, não chegande
a arronfbal-ás" devido ao alarme da se-
nhora do dr. Olympio Machado e seus íi-
lhintios", que pediam soecorro aos visinhos
cuja intervenção evitou lamentáveis des-
graças.

Paraná.
O P. L. R. apresenta Ccindidaío

á &s5_mb)éa Esíaduãl
CIJRITYBA, 7 (A. A.) - O Pariidc

Republicano Liberal, etn reunião- realisa-
da hontem, escolheu para candidatos :'
deputado cstadoal os drs. Ueynaldo Ma'-
cliado, Roberto Classer, Ulysses Vieira-
Wíilace Mello. Celestino Júnior, C.istodit:
Netto, jayme Balião, Raul Darcanev, Au
¦susto Rocha, Hniesto Queiroz. Costa Ta-
ria, Theotonio Marcondes, Nicol.ío Màdsr,
'Irineíi Cutilia, -Macedo Júnior", Infante
Vieira, Ewaldo Gacnsíy, Rpdrif?o Ffcit.ts,
Antônio Gomes e Erasmo Vianna.

Rio Grande do Sul
PORTO ALEGRE, 7 (A. A.).—0'c:'-pa

dre Barbeitos anminciou, em Rio Grande
uma conferência só para homens.

Os jornaes desta capital e daquella ci
dade atacam a reaüsação dessa confe-
rencia, dizendo quc hVuens mediatiamen-
te sérios não podem, sem arrepios, assis-
tir á conferência do ex-padre Barbeitos.

-PORTO ALEGRE, 7 (Ai A.) -¦¦ E'
possivel que entre cm julgamento, na ses-
são do Tribunal do Jury, amanhã, o te-
nctite-coronel Josó Lucas Martins, cx-sub-
chefe de policia, aceusado de «utoiia do
assassinato do dr. Nicanor Pena, chefe do
partido federalista de Bagé.

-De Bagó vieram muitas pessoas, afim
dc assistir ao importante julgamento,
achando-se entre as mesmas vários parem
tes da victima.

PORTO Aíl_BGRE, 7 (A. A.) -- Com-
numicain de liagé que a policia descobriu
quc José Alves da Silva, conservava sua
mulher ha quatro aimos, em um cárcere pri-
vado. ,

A policia procura com interesse o uesat-
mado marido.

A população daquella cidade, cm massa
afíluiu em frente ao edifício da .Intende:;-
cia Municipal, afiai dc ver a infeliz victima,
quc alli sc acha recolhida.

O povo, indignado com a desliünianidad».
de José Alves, espera-o anciosamente, pre
tendendo lynclial-o.

UMA CARROÇA EM
CHAIVIMAS5

Carroceiro ferido
Passava, liontem, ás it i|a da noite, rçK-

rua Mariz e Barros, próximo á travessa, ta.
Salvador, uma carroça carregada de sape, <'
qual tem o 11° 103, c é dc propriedade de Ma-
noel Soares, dono da cocheira á rua lere.r.
Franco 69. .,

Subitamente, iiianifestou-sc. inccimio r.a ;'»^
ltt-ida carroça, sem que seu coiidli.çtor --••J*»
qual a origem do logo, attribuindo á a;!':i P011
ta de cigarro quc, por accaso, alguém tivcsJt
jogado.

Já de toda envolvida em cliaiiimas a cv
roça, quando o seu còndüçlor Josó Nunes, .(•;'
tava" desatrelar um dos aniinaes que cC'-'^'>
perigo dc morier carbonisado, recel»;u «W
forte couce do ailinui!, seatlo protill-r.de V>-

nt'.
;;r.J

couce
terra.

O inditoco carroceiro foi, inimcnjílai
soecorrido pela Assistência, que li": P
os necessários curativos.' -Um dos burros que ímu itrellado? •¦ <¦*'
roça, morreu, çai-ccnscqttcu:!. das tjueini*»
r.s recebidas.

.... .:.;„... ,:..;.;;..¦ :-^ ....... . ' -"_._. ...* ...........,.•-- , 1 -.-.,.... . ..-¦:;.,.. ¦^j&átd!w-'
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:„ Intltra SchuMcr dc Almeida''•';,;. 
amies, h»je, a senhorita Isaura

Almeida, professora aeljiinlr. da
"Baltliiísar Bcriiardi-kliullcr th'

Kscola Complementai
no", cm Nictheroy.

hoje, a exma,

anniversario natali-
Completa anno= " ' •' <•*•'"¦'¦ sra' **'

AJalfisa Lemos. ,
... Transcorre, lioje, -

Ho d. exma. sra. d. Adelaide Monteiro.
¦_ Passa, hoje, a data natalicia ela exma.

sr, d Antoiiietta Monhy da 'Costa.

_1 V' hoie o elia natalicio ela interessante
(iellinha, dilccta filha do sr. Uclavio 1 erci-

'"- 
VsÚ cm feslas o lar do sr. Anselmo Vi-

.;,,, Sarmento, por motivo do "••••^™ ™*
,,!icio de. sua exma. esposa, d. btella Vieira
"•'.'.ri'11'HtO. •

_ \'è passar, hoje, o. seu an.nvçrsario na-
(aPcio a menina Cândida, filhinha do sr. Tal-
,','rio Ribas, negociante desta praça..

— l'cstcja, hoje, a sua data natalicia a se-
nhorita Brigida Vicente. _

_ Receberá, hoie, inntimeras felicitações,
Pr i-o:ii|'le-tar mais uma primavera, a senhori-
ia Alzira Muitos. ,

- .Será hoje, minto cumprimentado pela
;,.Í5í«gcm cio seu natalicio o capitão Costa Fi-

'°! 
Conta hoje, mais um anno clc existen-' 

Cândido Matheus dc Varia Tar-

CONFERÊNCIAS

Devido ao hitnoso acontecimento na Man-
nha, deixou ele ser rcalisada, no, sabbado, a
conferência do coronel Piloto Pires Ferreira;
f|tie a rcalisará hoje, quarta-feira; ás íí e meia,
no Cllih Militar.

A conferência é publica e versará sobre os
èffectivos du Exército e o papel dos diversos
órgãos elo conluiando no fiiuccionauieiito elo
mecanismo militar.

— No salão dc Grêmio Republicano Portu-
guez, realisa, hoje, ás S horas ela noite, o dr,
José Oilicica a sua 2" conferência, em conti-
núaçfio ao tlieina " O espiritismo e o niethodo
scientifico".

Entrada franca.
FESTAS

Para solcninisar u anniversario tle sua
exma. esposa, d. Irene Rangel, realisou, no
dia 4 do corrente, uma encantadora festa, o
sr. Pedro Rangel, estimado funecionario da
IS de F. Central do Brazil, estando os Baleies
ele seia esplendida morada repletos de pessoas
de sua amisade.

A' noite, antes de terem começo as danças,
recitou uma interessanie poesia o tenente Ma-
rio Mendonça, c disse, com a verve que lhe
é peculiar, um engraçado monólogo o sr. Al-
liano Miranda, sendu ambos muito applaudi-
dos.

A srtn. Maria Moreira, provecta professora'. de piano, fez-se ouvir em varias operas, sen-
do muito :,pplaudid,i.

Alta madrugada, quando estavam animadas
as danças, fui servida aos'presentes lauta ine-
sa de finíssimos doces.

Entre o grande numerei ele pessoas que abri-
lhantavani a reunião, pudemos notar as se--
guintes:

Mllc5. Antonietá Menezes, Stella Semia,
Esther Araujo, Abígail Almeida, Maria ela Sil-
va, Latira Maia e Alzira Teixeira; mines.
Constância Menezes, Ilaydée Mendonça e
Olympia Almeida; srs. Borges Rego, Luiz
Pinto, Julio Poelda, dr. Kind e senliora, AdoJ-
pho IV-reira, Aristóteles Pereira, ¦ W. F.
Fráills "¦ senhora, capitao-tenente I.evino Amo-
rim, Manoel Maia, Boaventtira Carvalho, Ro-
berto Magalhães e João da Silva.

A festa, que terminou ao amanhecer, deixou
gratas recordações a Iodos os convidados, pc-
Ias gentilezas dispensadas pela anniversarian-
te, a sra. d. Irene, c seu' digno esposo, sr.
Pedro Rangel.

Rubens Linciilu Fonseca Hermes, 24 annos.
solteiro, Europa ; Abílio Ribeiro dc Figuci-
reilo, 33 annos, casado, rua Costa Bastos ii.
201 ; José Alves da Silva, 2-, annos. solteiro.
Necrotério Policial ; Appolonia Teixeira de
Carvalho, 40 annos, travessa do Paço n, 22;
Ucoli.ida Augusta de Carvalho, 58 annos,
viuva, rua Getulio n. 323 ; Gcrlrudes Erme-
linda de Moraes, 74 annos, casada, praça
dos Lázaros n. 38 ; Oliyin Leopoldina Jua-
nino, 2Í> annos casada, travessa Capilão Sc-
na n, ti ; Amélia Eugênia Pereira Chaves,
So annos, solteira, rua Marinho 11. 2 ; Ver-
golilip, filho dc Qtiintiliano Marotta, 3 me-
zes, rua Itapiru' n. 213 ; Autonia Julia Pe-
res dos Santos, Co annos, viuva, rua Maná
11. Cá; José, filho de José Pinlo Mendes, 79
dias, rua Itapiru' 11. 47 ; Adolpho Gregorio
de Souza 32 anuos, solteiro, rua Yidal dc
Negreiros ií 12 ; Maria ela Cloria, filha de
Francisco Pereira, 3 annos, rua Páo Ferro
n. 17 ; Odelle Lima Eiuza, 15 annos, soltei-
ra, rua Industrial 07 ; Nelson, filho de J.
Augusto Ferreira, 2 annos, rua Argentina n.
Cú ; Julia Balblha da Silveira, 36 annos, ca-
sada, Santa Casa.

— No cemitério de S. João Baptisla :
Leopoldo A. Pinto, 58 annos, casado, Mos-

pitai S. João liaptista ; Amalia Bastilta, 26
annos, casada, rua Emilia Guimarães n. 19 ;
Maria da Conceição, filha dc José da Cunha,
5 annos, rua Passos Manoel n. 48 ; Ainbrosi-
na Angélica Amorim, 64 annos, rua Soro-
caba n. 58 ; Manoel Ramos) 20 annos, sol-
teiro, travessa S. Sebastião 11. 69 ; Anna
Teixeira Sampaio ela Cruz, 38 annos, casa-
ela, Nossa Senhora de Copacabana II, 12 ;
Eduardo, filho de Aulonietla Silva, 42 'dias,
morro ele Santo Antônio s|h ; Margarida
Seriny, 45 annos, viuva, Santa Casa,

Quarta-feira, 8 tó-Outubro de 191$
___*mtsMmtii—m—

FORCAS
Igt. ARMADAS
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Ò que se passa na:1c Freitas e* reformado engenheiro niacliinis-
ta João de Araujo Guimarães; segundo -citei'-
:, cominisstirip I.uiz Barreto Alves Vcrrclra
.le" ciidu comparecer o réo,

& MMWWi®

Galeria Militar

acadêmico, cultivou as letras, publicando
um. bello livro de versos dedicados d sua
virtuosa esposa, d. Angelina de Siqueira,

êmMmmm
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tia,

Al-

PARTIDAS

Seguiu, hon'
veira, Minas, o sr

cia,
dal

major

,A!liir
sra. d.

d. Be
Completa annos, hoje, a exma.
tina Paes Leme ele Castro.
Faz annos, hoje, a exma. sra

«llice Abes Vianna. ,
Passa, hoje, a dala natalicia da exma.

. , d. Cândida Soares.. , .
.... Vé passar, hoje, a sua auspiciosa data

(1-iti'icia a seiihoritii Alzira Guimarães.
Muitos parabéns receberá, hoje, a gentil

s.iiiioritti Armamlina Siqueira da Silva, pela
iiashêpiii do sen anniversario natalicio.'-.. 

li' festivo o dia dc hoje para a senhorita
IsmiT.ia V::s',|ucs, quc completa mais um. an-
no (le existência,. . ,,.-.« ,Receberá, hoje. muitas felicitações pela
pasãsgêni do seu dia natalicio, a senhorita
Maria Passou Miranda. .

. Paz annos, hoje, a senhorita lida Ciinlia.
Traliícorre-, hoje, o anniversario natali-

cio elo major Francisco I.utzele Oliveira, ele-
-uiliista aposentado da directoria «cral do Pa-
triniòiuÓ Municipal. .

Festeja, hoje, o seu anniversario natali-
:'o o dr. Mátiricfó Knriitz.

Será, hoje, muito cumprimentado por
motivo do' seu anniversario nalalicio, o dr.
Carlindq Neves. „. . .

—"Fiií"ituios, hoje, o sr. Alberto Bnglíot
íilvares.

¦ Vi passar, hoje, o seu anniversario na-

m, i»aVh ;i cidade tio OH-
Arthur Lacerda Pinheiro,

guariia-livr.qs da nossa praça, cpie alli vae, cm
tratamento de sai.ele-.

— Depois de alguns dias de pi-rnianenci i
nesta, capital, ein excursão de recreio,
hontem, lio nocturuo ele luxo, para S.
o pharmaeeiitieo Unrhcliho Lopes ela
membro de destaque .10 commercio e
ciedade de S. Paulo.

VIAJANTES

partiu,
Paulo,
Costa,

na so-

í Banco Nacional Ultramarino
M Sédc cm Lisboa — Fundado em 180-1 B'
li Filial no Rio de Janeiro |
ra Rua da Quitanda, esquina da Alfândega |
íl Tabeliã de Depósitos : á ordem 2 "j"; I

com aviso prévio dc 60 dias 4 "|°; j
praso fixo de 3 mezes 4 °|"; de e* mezes |

_\í t\2 0|v; de 9 mezes 5 "Io; c dc 12 uiczci y

H C|c limitadas atei 10 contos 4 °|\ |
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::i!teio o sr. Alves Vieira Assumptos.
hoje, e CândidoCompleta annos,

llvppolito Coutinlio.
¦ ¦• O dr. Francisca Alves Barbosa, chefe

-oüiico em Campo Grande, receberá, hoje,
1 hnunicras felicitações por motivo de sua da-

a natalicia.
A exma. sra. ei. Thomasia Martins dç

»Abreu, esposa elo sr. Arnaldo dc Abreu, ié
passar, hoje, a sua auspiciosa data natalicia.

Será, hoje, muito felicitado pela passa-
çtcni cio seu anniversario natalicio o dr. Al-
trcelo ele Paula Freitas,

Receberá, hoje, grande numero de fc-
'IcitaçSes, por motivo dc sua dala natalicia,
1 senhorita Carmen Guedes da Silva.

-~• Passa, hoje, o annivcrsaria natalicio do
ir. Álvaro Lobato.

¦— Será, hoje, muito felicitada pela pas-
sageni do seu anniversario natalicio, a senho-
ritã Vera Barbosa, filha do tenente José Cor-
ria Barbosa:

A interessante menina .Olivia, filhinha
ilo tenente Vespasiano Camargo, receberá, ho-
i'.\ muitos cumprimentos por completar mais
liai anniversario natalicio.

Está, hoje, cm festas o lar do commenda-
ilbr Paulino Ribeira da Fóz, por motivo do
anniversario nalalicio dc sua exina. esposa,
&.. Carolina liaptista Ribeiro da Fóz.

-- Faz annos, hoje, o dr. Álvaro dc La-
cerda.

Será. hoje, muito felicitado pela passa-
cem dc seu natalicio, o sr. José Teixeira dc
Koeíics, negociante desta praça.—- Vê passar, hoje, o seu dia natalicio a
exma. sra. d. Noeniia Vallegas ela Silva, di-
tecla esposa do sr. Luiz Pereira da Silvu,
auxiliar elo commercio desta praça.Faz anuos, hoje, o tenente Abelardo dc
Souza.

Completa, hoje, o 36" anniversario dc
existência o distineto capilão Gustavo Mon-
corvo Bandeira dc Mello, secretario da Bri-
cada Policial, c esforçado directòr ela Kscola
Policial, cargos estes cpie, ele ha muito, vem
desempenhando com brilhantismo e conípcten-
cia.

—• Faz annes, hoje, o distineto sportman sr.
Alberto Silvares, uni dos propugnadores do
nosso desenvolvimento pbysico,

0 aniiiversarianle, ente conta grande nume-
ro d** sympatliias nesta capital, é directòr ela
companhia d<* seguros " Iiidemnisadora ",c pre-
sidente elo Villa Isabel Foot-Ball Club.

Por esse motivo, haverá, hoje, á noite, re-
Cipi;ão nesse club.

Completa, hoje, mais 11:11 natalicio a gen-
lil senhorita Sybilla de Aguiar Santos, elile-
cta filha do capitão de fragata commissario
Joaquim ltarlholomctt da Silva Santos.Faz, hoje, annos o tenente-coronel Joa-miim Gcráck Murta, conceituado guarda-li-i:os da nossa praça.Completa, hoje, mais um anno dc exis-
tcacia a gentil senhorita Mariela de Andrade
Giiii::i, -motivo pelo epial receberá muitas feli-
citações,

Completa, hoje, mais um anno a galanteccnliorila Nclly Motta, que por este motivo
será muito felicitada t abraçada pelas suas
BBlIg.lé.

Festeja, lioje, mais um anniversario na-
talicio a gentil senhorita Maria ele Oliveira
Vianna, filha do dr. Pedro de Oliveira Vian-
oa.

CASAMENTOS

Casa-se, no dia 5 de novembro, o sr.
João Hònorio de Carvalho com mllc. Henri-
queta Maria Neponiuceno, filha do sr. Doniin-
Ros Baptisla Nepomttceno, funecionario do

Diário Official".
NASCIMENTOS

O dr. Ilamlct de .Cavalcante Mello e suat\KTt. esposa A. Maria Sophia Paz de Cavai-cante Mello, tiveram a gentileza de participar-nes o nascimento de sua primogênita, a in-'tere*5Si-ite Ophclia, oceorrido no dia 0 do mez
corrct.le.

Ll-ÍOPOLD MABILI.RAU -- Q sr, Leo-
poldü MabiUcau, que tantas sympathia*-' grau-
geou durante a sua curta estadia entre nós,
deve ler embarcado, ante-hontem, em Buenos
Aires, no vapor "Formosa", com destino ao
Rio ele Janeiro.

O sr. Mabille.au chegará aepii, sabbado 011
domingo, e se demorará, mais ou menos, um
mez, tendo de realisar diversas conferências
nesta capital c cm S. Paulo.

O comitê " France-AiiieriqiK*" rcuiur-sc-a,
hoje, e designará a comniissão encarregada de
receber o illustre* visitante.

HOSPEDES

Ilospedaram-se 110Fluminense Hotel os srs.:
Dr. lírico Wisítarth, dr. Jorge S. Vascon-

cellos, dr. Clemente llraudcaulauzar, Léon
Lcvy, Pedro Mieleiras, Moraes Ramos, João
liaptista Spinelli, Kodolpho Armechino, coro-
nel Joaquim Ferreira Ribeiro, dr. Braga Ri-
Ixiro, Alcino Rodrigues Ferreira, dr. Samuel
Brandão, Uaut Freitas Wath, João Campos
Com., A.icl Malm, dr. Thobins, José Vilias
Bouçadas, Mario Nogueira da Gama, Antei-
nio Afia de Carvalho, Aristides José Ferrei-
ra, dr. Gastão Reis, João Gareez Pereira,
Bêrnardino dos Santos, José d'Aligelo, dr.
Paula Ramos, R. Parahyba, dr. Adolpho l*ir
gueiredo.Ilospedaram-se na Pensão Nogueira os
seguintes srs. ,""«,".'! «.

Horacio Seuc, João Lourenço dc Oliveira,
José Cardoso, Arthur Nunes c senhora, Fe-
licio Bastos, Alexandre* Cirnc, Reynaldo P.
de Araujo, José. Pinto Vilclla e senhora, Af-
fonso de Moraes Carvalho, G. Coutinho, Al-
fredo dos Santos Oliveira, P, Torres, general
João José ela Luz c senhora, capitão Wlaelis-
láo lt. Teixeira, tenente Nathaniel R. Neves,
c Souza Lobo.

_ N ollolel Familiar Globo, hospedaram-
sc. honlcm, os srs.:

Tenente dr. Ignacio Corscmil ç família, pn-
meiro tenente dr. Renato V. Abreu c senho-
ra, dr. Mario de Vasconcellos, L. Brclion
Lcsombre, João Pedro de Alvarenga, Auto-
nio Teixeira Bragança c filho, Março Aurélio
Monteiro ele Barros, Aristides Corrêa de
Abreu, Athos*Alviin, Antônio C. Carneiro,
Antônio Dias Carneiro, A. Fiirquim, João
Garcia Bastos, Firmo Assendo Pereira, Auto-
nio Fernandes da.Silva, Antônio Cândido Di-
niz, dr. Gilberto Guimarães. M. Machado,
Celcst: Franciati, Ernesto Discaciati, Albcr-

Freire, primeiro tenente Antônio Alves

CLASSIFICAÇÕES NO
EXERCITO

O ministro da Guerra classificou os
seguintes oMiciaes do Iixercito, na arma
de infantaria:

'Primeiros tenentes .Miguel Archanjo dc
'Figueiredo, no 8" regimento; Francollino
Xavier Lisboa e Raul da Veiga ftlachado,
110 14" regimento; Delfino Moreira Lima,
no 51" de caçadores, c

segundos tenentes, excedente, João de
Moraes üNicmcyer, 110 2° regimento; cx-
cedente, Francisco de Paula Linhares, no
3o regimento; Atuado Mcnna Barreto e
excedente Fausto Carriga de Menezes, no
5" regimento; Ascanio Vianna, no 12" re-
gimento; excedente 'Ernani Pinto da Ro-
cha Rabello, no 15" regimento; Oetavio
Alves de Araujo e Heitor Augusto Bor-
ges, no '1(3° dc caçadores, c Antônio Can-
dido de Almeida Costa, na 12" companhia
isolada.

Foi designado para servir na 8* região
militar, cm comniissão, o 2" tenente ve-
terinario do 'Exercito Edgard Brugger.

O ministro da Guerra declarou quc a
transferencia do capitão de infantaria
Octaviano Augusto da Motta, que sc acha
em Matto Grosso, foi por conveniência
do serviço.

DiaS,"i'ni'ncisco Bastos, dr. Leon Gilson. Al-
ves da Silva, Pedro David.

MISSAS

Fm suffragio da alma de Avelino Vcrissi-
mo de Almeida, será celebrada, hoje, missa de

30o dia, ás 9 horas, na matriz do Engenho
Novo.

Pelo repouso eterno da alma ela exina.
sra. d. Joanna Maria de Souza Sá Silveira,
viúva do saudoso conselheiro dom Francisco
Balthasar da Silveira, c,mãc do desc.ubarga
dor dom Luiz dc Souza da Silveira, Col, hon
tem, resada uma missa
cthcroy.

FALLECIMENTOS

na cathedral de Ni-

O Estado do Rio é con-
demnado a pagar de-
positos de cadernetas
da respectiva Caixa
Econômica

O tlr. Oetavio Kcltyi itii'- federal
na secçííô do Eslado cío Rio. por sen-
tença liontem publicada em seu cario-
tio, em Nictheroy"! julgou procedente
a acçao proposta pelo sr. Ayclano dc
Seixas Martins Torres, por cabeça de
sua esposa e de seus lillios, contra o
governo tlumineiisc, para receber as
quantias depositadas na Caixa Ecòno-
mica c que orçam por 38:3l5$00O,

Foi o réo lambem condemnado no
pagamento de juros c custas, muito
embora apresentasse como delesa te-
rem sido as cadernetas emittidas em
1910.

CAPITÃO DR. CUEOMENES LOPES DE
©'QUEBRA

Multo *jovcn ainda, o illustre capitão
medico dr. Cleoiuencs Lopes de Siqueira,
ornamento do corpo dc saude do Exercito,
terminou, com grande brilho, em 1908, o
curso de 'medicina, na Faculdade desta
capital, tendo feito, em 1900, numa tur-
ma dc 40 candidatos, um excellente con-
curso, obtendo o primeiro logar; foi no-
meado 2" tenente medico em 3 de julho
do mesmo anno ea cm seguida, designado
para importante commissão medica em
•SanfAnna do 'Parnahyba, d,c onde regres-
sou cinco mezes*depois.

Foi designado, ;enlão,, para servir em um
dos corpos desta capital, até -que, em 27
de janeiro dc 1010, foi .promovido a Io
tenente e designado para servir na 13a
região militar, em Matto Grosso.

Chegando etn ! Corumbá, onde existia
apenas um medico militar e um civil,
teve oceasião de- pôr em -evidencia a sua
reconhecida cultura medico-cirttrgica' e
elevados sentimentos 'humanitários, soe
correndo com egual dedicação c solicitu-
de do general e capitalista ao indigente,
tornando-se, assim, um verdadeiro idolo
da população dé Corumbá, da qual leva
significativa demonstração dc apreço e
estima, ao retirar-se dessa cidade, onde
serviu trcs annos, exercendo as honrosas
commissões dc chefe do serviço dc saude
da 5" 'brigada cslratçgica e.directòr do
hospital militar *,d:i região, sendo, então,
promovido a capitão, e facultativo do forte
dc Coimbra. *j l -..,

Foi medico operado, da Santa Casa de
Corumbá, concorrendo- muito para a fun-
dação desse único importante .estabeleci-
mento dc caridade .do. Estado. '"-''"*'.,:;..'.

'Para demonstrar' a capacidade profis-
sional do distineto medico militar, basta
citar as importantes operações cirúrgicas
-por :cTle feitas com''suecesso: resecção
parcial do maxillar inferior de uni cabo
do 3" batalhão; hérnia tjiguinal cm um of-
ficial reformado; hérnia epiploica cm uni
indigente, tio Hospürtl de Caridade de
Malto Grosso; liycterechmia sub-total em
uma senhonã; cmrtsculação parcial ipor
degeneração do . testículo e hemastocele
chronica, em unia indigente; amputação
de 'Schrader e uma uretrotamia externa.

'Em uma dessas operações, o digno me-
dico militar teve a mão esquerda infeccio-
nada, sendo necessária a amputação de
um dedo pelo provecto professor dr. Car-
los Autran.

•O. joven,,capitão .dr.Clcomencs, quando

-Rcune-se hoje, em sessão dc justiça, o
Supremo Tribunal Militar.

Uealisa-se hoje, *ás 8 horas da ma-
nhã, no quartel-general da 9* região mi-
litar, mais uma partida do "jogo da
guerra".--Pelo quartel-general da 9' região fo-
ram mandadas incluir nos corpos desta
guarnição as praças que se acham aquar-
toldas no morro da Conceição, assim dis-
¦tribitidas: 'brigada esij-ategica, 60; bri-
gada mixta, 10, c 1" batalhão dc enge-
nliarin, 30, ficando dispensado o destaca-
mento que alli se achava, o qual teve or-
dem de recolher-se ao corpo a que per-
tenec.

Por ordem do chefe do departamento
da Guerra, foi mandado continuar addido
ao 55" batalhão de caçadores, até que con-
clua o conselho dc guerra de que é juiz, o
1" tenente Cid Carneiro da .Franca.

No dia 11 do corrente, ás 12 horas,
reune-se, na secção de justiça da 9* re-
gião, o conselho dc guerra a que rc-
sponde o soldado Quintino Felippc de
Oliveira c do qual são juizes: capitão Ra-
miro da Silva Souto, capitão Archimedes
Frederico Kiapp*" da Costa Rubim c se-
gundos tenentes Sebastião Pinto de Car-
valho, Agenor da Silva, Cornclio Caldas
da Silveira e Francisco Curado do Couto.

— Foram mandadas suspender as vi-
sitas médicas 'feitas diariamente ao des-
tacainento do morro da Conceição por um
facultativo da 'brigada estratégica, visto
haver sido distribuído o contingente qu:
alli se achava.

Serviço para hoje:
Superior dc dia, capitão Antenor Santa

Cruz.
Dia ao posto medico da direcção dc

saude, dr. Arthur de Souza.
Auxiliar do official de dia á 9' inspe-

cção, ámanuense 'Daniel.
A .brigada estratégica dá os officiaes

para ronda, para o serviço dc dia á 9"
inspecção, as guardas do ministério da
Guerra e Hospital Centra! c o serviço de
extraordinários.

A brigada mixta dá a guarda do pala-
cio do Cattetc e as patrulhas para as es-
tações de Madurcira e D. Clara.

Uniforme, 4".

Serviço para hoje*:
Estado maior, tenente Alcnnl
Auxiliar, tenente Tcnrciro,
Promplldãõ, capitão Moraes e tcticnli

cebiades,
Manobras, capitão Canteiro,
Ronda aos theatros, capitão Ferreira.
Medico ele.- dia, capitão cir. Trigo.
Kmergencia, alferes Pinheiro c major. d.

Vianna.
Uniforme, 5",

Com.iiíiiidanlc da guarda, forriel Rezende
Inferior ele dia ao Corpo, sargento Lima.
Patrulhai sargculos Reis c Pessoa.
Uniforme, .|".

üft ©g*a

SO' DESHQNESTOS?,',.
Os nossos leitores hão de se lembrar de

quc quando o sr. Cresccntind de Carvalho,'
foi nomeado inspector ela Alfândega, bai -
xou, leigo que tomou. posse, uma portaria
cujo final era mais du menos este.:'¦Sei, "pe-lii critica", que dos fuiiccicma»
rios da Alfândega, parte ei honesta e parte
dcslionisla.

Trabalharei dc accúnlo com os primeiros,
distinguindo-os, favorççendq-os c serei de
tuna energia a Ioda prova para com os sc-
gundòs".

Pe facto, s. s. desde o principio dc sua ad-
ntiiustraçâo sclçcciòhou, alguns desses íiin-
ccionarios, incuriibinelo-os dos serviços de
mais responsabilidade, deixando aos outros,
cm grande maioria, os encargos dc menor
importância, pela liznra exigida.

Desde alii, já o sr. Cresccutiiip <lc Carta-
lho sc fez merecedor de censura, pois a uni
chefe, verdadeiramente chefe, nãe* cabia,

sistencia ii Infância. Clinica medica e mc I não cni de justiça aquilatar ih maior ou
| menor honestidade de seus subalternos, —
i " pela critica 1"

Dr. Pedro da Ctmhn
Da Faculdade ele Medicina do Rio d:

Janeiro c do Instituto de Protecção e As.

lestias das creanças.
Residência, rua das Lnrsnjèirna 11. 4-1

Consultório, rua da Quitanda n. 10, das
5 ás 5 horas da lards.

CAIPORISMO BE UM"PUNOTISTA"

S. s. podia depositar ou deixar de depo-
sitar confiança neste ou naquelle emprega-
do mas. sem tlizel-o, sobretudo quando não
tivesse, como r.ão lem, base para avança:' a
tanto,

Supponhiiniys quê um funecionario, eles
ses tantos que o sr. Crõsccittino atirou ¦"
sim, impledadrinieritc ao descrédito, se deci-

ãfl^-M
Apresentação, — Do primeiro tenente

medico, dr. Origcnes dc Carvalho, por ter
desistido do resto da licença em cujo goso se
achava.

Designações. — do segundo tenente eu-
Kctiliciro machinista extranumerario Manoel
A11tl11.ro de Andrade, para servir no Cominan-
do da Defesa Movei elo Porto do Rio de Ja-
neiro; elo seguiido tenente engenheiro niaehi-
nista Irineu Ramos Gomes, ne cruzador " Ue-
publica ".

Conselho.- de guerra — Devem rcuuir-se
na Auditoria C-eral de Marinha:

No dia 11 de.outubro, eis n horas da ma-
nhã, aquelle a que responde o capitão de cor-
veta Aulonio Cindido I.cssa, do qual 6 presi-
dente o capitão de mar e guerra Kodolpho Ri-
beiro Penna, e são juizes: capitães ele fragata
Arthur Affonso tle Barros Cobra e reformado
coinmissatjio -Ka.ynnnidp-Caetano da Silva; ca-
pitãts- de .corveta Eduardo Jitílino ele Proeii-
ça, e reformado engenheiro machinista João
Cândido Rodrigues.¦ No dia ij de outubro, ás mesmas horas,
aquelle a que responde o feguista extranume-
rario de 2" classi-, Manoel João da Silva, do
qual' é presidente o capitão de fragata Arthur
Affonso de- Barros Cobra, e são juizes: capi-
tão de corveta reformado engenheiro machi-
uista Arthur Affonso Augusto dos Santos;
capitães-teuente-s commissario João Diniz ele
Paiva Junior, e* reformado engenheiro machi-
niáta Luiz du Nascimento Passos Cardoso;
primeiros tenentes Josué Antônio Gomes Pi-
meiilel c coimnissario Joaquim José do Ama-
ral.

No dia is dc outubro, ás mesmas horas,
aquelle a que responde o marinheiro nacional
de 2" classe, Manoel Lourenço da Silva, do
qual é presidente o capitão de fragata refor-
macio Joaquim Franco, e são juizes: capitão-
tenente* machinista Arthur Ferreira ela Silva
Carneiro; primeiros tenentes Washington Per-
ry de Almeida, commissa-.-ios Antenor Pinlo
Ribeiro e Raul Marcondes do Amaral; refor-
màllo engenheiro machinista Manoel Pereira
Lisboa, revendo comparecer o réo.

No mesmo dia, ás mesmas horas, aquelle a
que responde* o fògíiista extranumerario Ar-
tinir Paulo dos Santos, elo qual é prcsidcnle o
capilão de fragata Mario Vieira Cortcz, e são
juizes: capilão de corveta reformado enge-
nheiro iiiHcíiiuista Arthur Affonso Augusto
dos Santos; primeiros tenentes commissarios
Francisco Manoel Bittencourt, Joaquim Pinto

Fugiu, mas cahiu de novo nas Baos:-™^?syu
da policia

Francisco Lara c o nome ele um "pun-

guista" pertencente a uma quadrilha que ele
ha muito vinha sendo o flagello dos passa-

I geiros dos autos-avenida.
Ha dias conseguiu a policia cffectuar a

prisão de toda a quadrilha, a qual depois clc
uni rápido processo foi ccuiileiiinaila a ser
deportada elo território nacional.

Lara, já 'havendo idealisado os seus pro-
jectos de fuga, solicitou á policia epie, an-
les de embarcar, lhe pcrniittissc mandar
aviar uma receita na pliarínaçia da avenida
Meu de Sá, esquina da rua Visconde dc Ma-
rangüàpé,

A policia ingenuamente concedeu a per-
missão solicitada pelo larapio, fazendo-o
acompanhar á referida pliarmaeia] por agen-
tes da Força Publica.
, Chegando á pliarmaeia, a pretexto de 11c-
cessidade, dirigiu-se ao " W. C." de um bo-
tequim da Lapa.

Longo tempo ficaram ps" agentes a sua cs-
pera, sem que elle apparecéssc.

Passados alguns momentos foi a portinha
arrombada. Era larde. O larapio já se havia
eclipsado... *

O dr. Reynaldo de Carvalho, tendo conhe-
cimento dò facto, ¦ determinou varias elili-
gencias para a e-attira do "punguisía.".

Hòntêra foi elle finalmente preso, devendo,
hoje embarcai-.

DENTISTA
-, •*•

AMERICANO
J)r. Q. de figueiredo

Kxtracções completamente sem dor c ou-
tros trabalhos garantidos; preços módicos a
em prestações; das 7 da manhã ás 9 da noits.
rua do Hospicio 22::, canto da Avenida.

O directòr clielej Uo gabinete do mi-
hlsVro'.cla Fazenda, pediu ao tenente
engenheiro Palmyto Serra Pulchcrio,
construetorda Villa Proletária Mate-
chál Hermes, inlormar sobre a acqui-
sição do material a que sc referiu o
nlmoxarilado da relcrida Villa em
officio dirigido (1 Directoria do Patrl-
moiiio Nacional, conimunicando a cn-
irada na rèpartiçfíp a seu cargo.

dá, allcgand.o não só isso que vimos alie-
tantas outras coisas ciue, para

não nos tomar espaço não trazemos para
aqui, mas, que até a lei lhes facultaria, se:
decida, dizíamos, a intcrncllár o inspector a
esse respeito ?

Que lhes responderia s. s. ?
Que não lhes dá outras altenções por con-

veniei.cia de serviço ou, mesmo, com a sua
franqueza rude, porque náo lhes merece
confiança ?

Mas, isso não basta, attenelendo-sc a essa
portaria.

O quc s. s. poderia, com verdade,- respon
der era que esses próprios funcciònarios,
seleccionados por elle, não lhes mereciam
lambem inteira confiança, como se tem visto
c agora se vê nos " Colis" onde s. s. collo-
cou o seu (ilho, o 3" escripturario*Gicero
dc Carvalho, ao lado do confereiitc dc sa-
Ilida para fiscalisar funcciònarios dc catego-
ria superior a sua c de confiança elo'inspe-
ctor, com prejuizo do serviço das secções
onde pela sua categoria devia"estar o sr. Lt--
cero c onde estão primeiros c segundos Cs-
cripturariof parece-nos. .

O facto tão commeutaelo, por exemplo,
do sr. Crcsceiilino ter tirado o coníerente
Paula c Silva, lim dos mais coiiceituatloí
conferentes da Alfândega, de uma das poi;-
tas clc mais importância, elas quaes nunca
inspeciona 

"nenhuma o tirou, para pol-p prh
uma outra quasi sem responsabilidade, aiu-
da mais avigora isso.

Isso, porém, será desolador.
Seria demais roneluir-sc que o inspector

ela Alfândega, não confia em seus collegas \
S. s. o sr. Çrcscentino de Carvalho c

funecionario aduaneiro ha mttilos anuos;
além disso, é homem, lem sentimentos c sabe

portanto o "quanto pesa uma affronta.
Não lendo perdido a razão, s. s. deve cal-

ciliar a responsabilidade enorme ciue acar-
rela, procedendo como vem procedendo^

Os funcciònarios ela Alfândega são muitos
c nem todos, pelo menos, terão tão embuti-
dos os seus sentimentos que possam suppor-
tar impassíveis essa terrível pecha quc s. s
lhes lança.

Não será por esse meio quc s. s. consegui-
rá levantar a Alfândega.

Ao contrario, eutregal-a-á mais...
Os factos ahi estão a proval-o; a renda'

por exemplo, decresce rapidamente dia a
dia.

CASA BRASIL
Especialidade cm calçados finos. Rua

Sete de Setembro 135. — Teleplione
11. 5.438.

Para qtie sejam satisfeitas as exi-
oencias do parecer da Directoria da
Despesa do Thesouro Nacional, o di-
redor chele do gabinete do minisle-
rio da Fazenda devolveu ao delegado
fiscal no Paraná, o processo relativo
ao montepio pretendido por d. Ira-
cema Pinto dc Araujo, viuva do ma-
jor do Exercito Ilerculano de Araujo.

O directòr chelc do gabinete do

HOTEL AVENIDA
o maior c mais importante do Brazil -• Si-
tuado 110 melhor ponto da Avenida Kio
Branco — Magníficas accoinmodaçõcs. Dia.
ria de io$ooo para cima. Rio de Janeiro.

"Itotlak" — A arlistica e excel-
lente revista .Kodak», de Porto Ale-
gre, cnirou a 27 dc setembro iilumo.
no seu primeiro anniversario. l-ara
commcmorar esse festivo laclo, »
iKodak» deu uma edição aiigmcntada
com um grande numero de paginas,
executadas com esmero, oheganap
mesmo algumas a .serem exçellentes
polyehromias. Na parle artística e lite-
rarlit da «Kodak» destacam-se mlt-

inisterio da Fazenda rccommeiidou | das gravuras, espumosas «charges»
miIlISieilU UM CUÍCIIUO 1 vbuuuucuuyu¦ .uiio k «'"•¦—', -( , , „„„,.,.. ,,,,!„
ao delegado fiscal no Kspirito Santo'chronicas lerlnns e bons icr.so,, i.iiuq

providenciar no sentido de serem lei- já se vê, produzido pelas penna.', e i-j«
tas diversas exigências relativas á iu- pis mais scinlilantes d.i capital sul-
-ecripçfio dos candidatos approvados riograiidensc.
no concurso de primeira entrancia alli A' distineta collega, «A lipociu
rcalisado, alim de .que possa ser o saúda e deseja vida longu e pios-
mesmo approyaclo.

mai!ms&S2m2B£>32?*m2£

H FOLHETIM D'((A ÉPOCA» O CADASTRO DA POLICIA 11

Falleccu, no dia 3 do corrente, na 12* re-
gião militar; com sédc cm Porto Alegre-, o
primeiro sargento an.aniteiisc da 3* brigflda
estratégica, Alfredo Silva Junior.

ENTERRAMENTOS

Foi, hontem, inhuniada, no cemitério de
Maruliy, em Nictheroy, a cxina. sra. d. Rosa
dc Sá llrisson, esposa do sr. Luiz José Bris-
son, funecionario do saneamento'daquella ci-
dade. , .

Muitas foram as pessoas que assistiram ao
seu entcrratiicrito,

No cemitério de N. S. ela Conceição, em
Nictheroy, foi, honlcm, sepultado o sr. Octa-
vio Alvares de Azevedo, funecionario publico
do Estado do Rio, irmão dos srs. José An-
tonio Alvares de Azevedo, vereador; Joaquim
Alvares ele Azevedo, elo Correio Geral; e Gui-
lhernie Alvares ele Azevedo, commissario dc
policia desta capital.

Sahiu hontem, ás 5 horas da tarde ila
praça dos Lázaros n. 38, o feretro dc d. Cer-
trudes Ermclinda de Moraes, casada, de 74
annos, tendo sido inliumada no cemitério
dc S. Francisco Xavier.

No cemitério clc S. João Baptisla -cf-
fectuoti-sc, honlcm, o enterro de *d. Anua
Teixeira dc Sampaio da Cruz, casada, de
38 annos de edade, cujo feretro sahiu da
rua Nossa Senhora de Copacabana 11. 12,
ás 4 horas da tarde.

Foram sepultados liontem :
No cemitério dc S. Francisco Xavier ;
Odcltc, filha dc Antônio Silva Guimarães,

2 i|-2 annos, travessa Maria Jusliiia 11. 8;
Verônica, filha de J. Antônio Soares, 5 mc-
zes, rua Senador, Euzebio n. 37 I Mircttc, fi-
lha clc Antônio Jacintho Machado, 3 anuos,
rua Visconde de Ilauna 11. 07, casa ri. 21;

VINHO DO RIO CIRANDE
COLÔNIA I>K HLYX-IA»

fô-Bflrraiàsi tinto, 10.W3-12 garrafas, branco. 9SO0O,-12gat ralas, Ciarete, 6?
12 garrafas, Barbera, %Ó00 a domicilio

, :...-. -DEVOLVENDO O VASILHAME-
l3i*»AÇV TIRAOI(*:lS'X*Ii}ü4, «T —- a'ek-plionc COS

Rua Dr. Manoel Victorino, 93 - HNQBNIíO ÜE DEKf fcO"

avesinhas vagueiam á aventura cm busca
<los escassos grãos <iuc por acaso sc encon-
tram, o pobre passarinho introduziu-se na-

qiiclla casa sem duvida por ignorar onde se
inettia,

A Surda ainda não sahirá, eqttalido viu
ti pinta roxo, teve o capridho dc o apanhar.

¦A avesinha andava de um lado para o oiw'
tro procurando a saíliida, c depois de alguns
'minutos de luta, o pobre pássaro cahiu-lhe
nas mãos.

Durante lodo o dia esteve o. ipassarinhb
fechado na velha àixa, c á noite appareceu a
Surda com a gaiola.

l\ velha concluiu a sua tarefa, e itçm Pe-
Hro apparccia, nem Luiza tomava a si do
desmaio.

Comprchcndcti então que cra preciso fa'
r.cr alguma coisa, c com muita precaução foi
á cama c debaixo do enxergão tirou um can-
lil cheio de aguardente, bebeu um trago ciue
valia por dois, c depois chegou-se a Luiza.

Encostou ao braço a formosa cabeça da
cega, c pondo-lhe íi bocea o cantil, fel-a cn-

gulir algumas gotas.
Em seguida deixou cahir outras gotas, na

palma da mão, c principiou a esfregar1 as
fontes dc Luiza.

A cega soltou uni suspiro, c a velha cx-
(clamou com orgulhosa satisfação :

Já volta a si.

Repetiu a fricção, c graças a cila a cega
foi recuperando os sentidos.

As primeiras palavras que proferiu, fo-
í'am.

—- Água... ngna...
IA infeliz provara a aguardente, üeiuido

fitic nunca provara, c lhe abrasava a gar-
gania.

Não tenha medo, não tenha medo, ex-
clamou a velha, isto faz-lhe bem. Não ha.
r.ada no mundo iste P*ira a saude dò corpo"

For piedade, estou a arder. .

•— Bem, vou dar-lhe uma get.» de agita.
IA velha dhegou-se ao armário, pegou num

ííos copos, foi* á botija da água, cncJicumu

dos copos, c deu a beber a pobre cega a eu-
guliii sem replicar,

—- Mas, exclamou a joven - como uma
creança clicia dc mimeis.

— Não, minha filha, far-lhe-ia mal. Es-
perettm Momento, e assim que vier esse pa-
tife, ceará.

Si não lenho vontade-,..
Não imporia, está fraca, e é preciso

çotucr.
Como é boa para commigo, minha sc-

nlióra,! exclamou Luiza movida pela grati-
dâ'o.

' 
t- Ora adeus ! volveu a velha para en-

zer alguma coisa.
.¦'¦—• Conto poderei'pagar-lhe tamanho oc-
neíício.

Não,se agite por isso que não vale »
pena. O quc eu sinto é sermos tão pobres.

Contenlar-me-ci com o que. de boa vou-
tade mc conceder, por minha causa não sc

inquiete, que eu 'passo com pouco, e si eu-
coívlrar minha irmã, pagar-lhc-cnios quan-
to houver feito em meu favor. Porque ctl
lenho a certeza de que a havemos de cn*»
oonlrar, não acha »*

¦d -espirito .tornava a annuviar-se dentro
daquelle corpo fraco, c nianifeslava-sc pelo
sentimento niais puro, o amor.

A Surda entendeu ser prudente, não de-
sahimar Lhizà naquelle momento, c cxcla-
mou :",",

Pois não a havemos de encontrar ;
Depressa ? perguntou Luiza.
Minha filha, isso não está na tnihltt.

mão.
Mas ajudar-me-á, não c verdade ?
Já lhe disse que sim...
Como é boa 1 como c hoa r
Mas tem de fazer o que ctl lhe disser.' — 'Ludo 

quanto quizer, minha senhora.
s^'Sendo assim, pensou a velha, tudo ira

bçm.
.Naquelle momento entrava Pedro com as

provisões. - ...
\3k velha nucestiva inlDâciüitc, assim quc,

&
to
&

Sr
I
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cios que regressavam dos seus trabalhos,
'pelos •bandos de mendigos que tinham tam-
liem acabado o seu dia, e ec retiravam para
suas casas alegres ou tristonhos conforme
linha sido a colheita, e pelos garotos quc
roltani com o frueto das suas galttnices ao
lar paterno.

Era então para ver como por arte. mágica
ou por benéfica influencia dos ares pesti-
lentos que alli se respiravam, os coxos alar-
gavam as pernas pondo aos hombros as en-
5cbadas muletas.

Alguns cegos guardavam cuidadosamente
os parches verdes e>ti os óculos enfurnados
no fundo das sacolas, como o caçador guarda
os seus petrechos, desafiando os lobos -c os
mochos no alcance 'da visla.

Os mudos recuperavam a sua palavra per-
(lida, os aleijados das pernas brandiam os
seus páos,' corpos encttrvados -de velhos dc-
crepitos, 'rejuvenesciam, rcconst!ttiiam-se os
rachilicos, e tudo era vida-«ê movimento, rui-
do c algazarra naquella rua tão solitária du-
ranlc as horas do dia e do trabalho.

¦Quem de repente tivesse visto todos
aquelles 'milagres *c transformações c ouvido
a linguagem cynica quc sc fallava em todo
o bairro, com certeza sc teria detido antes
de penetrar naquelle recinto, que podia mui-
lo hem servir dc ante-sala mo terrivel in-
ferno dc Dante.

No momento em que a Surda com a sua

presa ia entrar 110 bairro, atroava o espaço
uma formidável vozearia, acompanhada de

gritos c vivas de alegria.

Comprelietulctt a velha quc não 'cra *pru-
idente verem-na entrar cm sua casa com uma
jovem tão formosa e elegante, e a pretexto
dc descançar, parou por alguns momentos
detrás de um muro deixando' quc a multi-
dão se 'espalhasse.

Os grilos procediam de eme o Cuco, um
üiomònisinho de nus quatro pés e meio de
altura, canç.ado do ofíicio cl-e cego, e vendo
que o dc coxo também não lhe rendia, iu-
ventára outro'c vinha trmmjyhãnle com o
'txilo da sua invenção, .- ,

A base da *sua invenção consistia c:;i col-
locar uma grande maccira cm cima dò bur«
rinliq,

O Cuco mettera-sc na maccira tlc medo
que apparccia com as pernas cortadas pelos
joelhos, enquanto o Caràngticijo guiava <j
burro, 'finginclo-sc ao mesmo tempo coxo
e manco, ambos imploravam a caridade em
iluctlo com tanta habilidade c talento, (tam-
bem *sc precisa desta qualidade 'de gente para
mendigar), que o trabalho fora altamcnU
produetivo.

Quando se ajicou da maccira, o que fel
dc um pulo e fazendo soar uma bem reple-
ta bolsa dc couro, toda aquella súcia cçle-
brou a graça com assobios estridentes e gri-
tos dcscomposlos e risadas, ao mesmo tem-
po quc o burrico, não se sentindo 'menos con-
tente por sc ver alliviailo da sua pesada car-

ga, soltava o zurro miais soiemne que tem
sabido das queixadas de qualquer burro.

Como o leitor ha de comprchender, a fes-
tá foi terminar na taberna do bairro, ultima
na ordem das tuborhas, e cm quc tinha o pri-
meiro logar a do Tambor Real.

Alli o manco puxou por nm ptfatio qu<
trouxera dc Itália, onde 'esteve por inuitp
tempo, e Deus *c elle bem .sabiam porque, <
cantou uma canção lasciva e 'descarada que
fez saltar todo aquelle enxame -de garotos.

Assim que a Frochárd coniprehcndett qu<
o terreno ficava livre, fez levantar Luiza <
soguil-a, dando um rodeio para chegar ;
ultima casa da rua, e evitar deste modo c

perigo de passar por deante da taberna do

Galo negro.
A invenção do Cuco favoreceu os fi.et-J

planos, aquella multidão de *f olgazãos, movi-

da pela curiosidade, seguiu o ladino pediu»
chão, c deste modo a Surda ponde çntrat
cm casa sem sor vista de ninguém.

Pedro esperava-as á porta, c por isso nã(

teve que bater.
— Ah 1 ali I ah ! exclamou a velha sa-

tisfcila, como o contrabandista que salvou 4

contrabando; Até quc-cmfim chegámos.

. Como sucrede. sempre a-qualquer que. at»

I
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annuncios custam 200 rs. pos* quatro vezes desde q\i& não excedam de tres linlilias

Ehipregos e empregados

A
D serviço; «lá boas informaçõe
:1a Piedade n, 33.

bom copeiro para pensão

trata-se

LUüA-SE uni
011 casa de familia com pratica (lc toilo

rua

>RF.CIS.\-Sli de uma moça para serviços do-

da casa de viuvo e 4 filhos, dc

qne durma no aluguel; rua Ai-

Penna, g,\.

~ mestiços
I i u anno
fonso

casa
ALUGA-SE 

um bom copeiro para
íaniilia de tratamento, dá-se fiança di

ma conducla encera perfeitamente j rua di

S. Pedro n. 250, 1" andar.

PRECISA-SE
•*• res e mais

um rapaz para arear talhe-
rviços; rua Oatuniby nume-

RECISA-SE dc cosinlieiras,
nas seccas, eopeiros e meninos,

ral Câmara, i-«.| sobrado.
A ar

copeiras,
Rua Ge-

044

pRECISA-SE 
de um

-*- a Leiteria Palmyra j
11. 26.

bom caixeiro para
rua da Constituição

"PREÇISA-SÉ 
de uma mocinha para ajudar

•f* nos serviços domésticos; Avenida Passos
n, 60.

pRECISA-SF. de uma empregada para o^ ser-
*** viço dc um casal não luva nem cozinha,

quer-se pessoa que dê referencias de sua con-
dueta; rua de São José 11. iu, loja.

pRECISA-SE de um areiador dc talheres
¦*• com pratica de trabalhar nas mesas; no
largo dc São Francisco da Prainha 21,

AUT.A-SE 
um moço portuguez com

,,„.. ,1., tiliide narn coneiro, arrumador de
;.( an-

nos (le eiluile para copeiro,

quartos ou ajudante de jardineiro, dando boas

infotnihçõcs de sua
do Cattete n. 230.

condòetlí; trata-se a ma

ALUGA-SE 11111 mociiilio para casa de pen-
são ou para outro qualquer serviço ã rua

nador Pompeu 11. 204.

I)KECISA-SE 
de boas costureiras para canil-

sas dc homens com amostras, é para tra-
balhar fora; rua Dr. Mattos Rodrigues nu-
mero 27, andar térreo, antiga Leste.

PRECISA-SE 
dc um caixeiro com pratica

dc seccos c molhados; rua da Lapa nume-
rn 20, armazem.

PRECISA-SE de trabalhadores para a E. F,
í C. do prazil, Ramal de Santa Cruz; trata-
se a rua Dr. João Ricardo numero 68.

DRECISA-SE de unia rapariga até 15 annos

para serviços de dentro; ruu Frei Caneca nu-
mero 55, sobrado.

pRECISA-SE de lavadeiras c engonudeiras
*¦ rua Senador Dantas n. 13,

pRECISA-SE de uma creada dc cor branca
«~ com pratica de lavar e cozinhar; rua Vis-
conde de Itauna numero 33, sobrado.

PRECISA-SE dc uma
não Seja portugueza

tant 11. 40,

perfeita copeira que
rua Benjamin Cons-

pRECISA-SE de uma rapariga branca para
**** copeira c arrumadeira, rua Delpbini nu-
10, Ipanema.

Casas, commodos e ter-
renos

pRECISA-SE de uma empregada para casal
rua Acre numero i.'o sobrado esquina da

rua Marechal Floriano.

pRECISA-SE de uma ama secca mocinha

paga-se 30^000; rua Barão de São Gon-

calo 12 em frente ao theatro Lyrico.

I.UGAM-SE cozinheiras copeiras, arruma-

deiras, amas seccas, lavadeiras, meninas
e 

'meninos; 
rua General Câmara numero i-'.|,

cobrado tinidos;

ALUGA-SE 
por ioo"{oo(i unia ama de leite,

iiova, carinhosa e sem filho. Rua General
Câmara, 124, sobrado, tundos.

PRECÍSA-SE de nm copeiro com bastante

pratica e boas referencias; á rua Silveira
Martins numero 164, Pensão Jarina.

pRECISA-SE 
de

quena familia;
Maracanã.

empregada para pe-
Luiza, jC>,

071
a rua bania

045

.ALUGA-SE um bom copeiro para
**** familia de- tratamento á praia

casa de
de Bota-

fogo 11. 120.

ALUGA-SE 
um bom copeiro com pratica

para casa dc familia dando boas refereii-
cias; informa-se á rua dos Inválidos numero

49, botequim.

ALUGA-SE 
11111 empregado com alguma pra-

tica dc seccos e molhados, ou louças.
Trata-se á rua Theophilo Oitoni, 141 e ma
Figueiredo de Magalhães, «jü, .Copacabana.

075 c 076

de tun rapaz para arrumador

quartos; rua Visconde da Gávea nu-
mero 24.

PRECISA-SEti

pREÇISA-SE de um copeiro, branco com
***- 

pratica para pensão; Avenida Mem de
Sá n. 38.

pRECISA-SE
ços

andar.

de um pequeno para servi-

RKCISA-SE de 11111 pequeno até 14 an-
escrever, para andar

ordenado 30$ooo. Rua Gene-
4, sobrado, fundos. 046

TJ1
J. ii'

1
ral Câmara, 1

os, que saiba ler
com um cego

pRECISA-SE dc uma menina para ama secca
rua de São Leopoldo numero 1-7, Cidade

Nova pharmacia. ,

A LUGA-SE um comniodo, com pensão, a
¦"¦casal de tratamento, em casa dc familia
respeitável; á rua S. Henrique a. 148- Largo
da Fabrica. 051 e 052

ALUGAM-SE 
quartos de primeira ordem e

sala de frente, com pensão, por módico

preço, na rua do Carmo, 66, 2" andar. •

\ LUGA-SE «..--ii commodo a moços soltei-
-*"*-ros; rua da Alfândega numero 116, fuu-
dos.

Ia de frente cm casa «le
cl

numero S-', a incnsalidad-

A I.UGA-SE uma

do Rezeiid
7o$ooo.

ALUGAM-SE 
dois quartos com ou sem mo-

bilia, em casa dc familia, com p.msão
de primeira ordem; rua Silva Manoel uiinic-

ro 54-

ALUGA-SE um bom «piarto a pessoa dc-
•"-cente ein casa de familia; rua S. Car-
los numero 49, no Estacio dc Sá.

A LUGAM-SE
SO.IS

blica 11.
•lc

•lais bons
.'.l.iellto, i

cúniir.çidòi, a .-«*'-
a praça Ja Rrpu-

A LUGA-SF. ,1 moços
* Liniili;-, dois conioJi
tem luz electriea; a rti
10 20, sobrado.

solteiros cm casa i«-
i cum ou sem mobília

do Riachu-.lo mune-

A I.UGA-bl" a eipaçósi ttv da ria ',), *,,.
íf-lia lt. mi- na 1.1 -i*u« ¦-• i.-.i,r 1 r-..' ,c.',
r:. 122. Cani:-..i:«a Lu/o ÍJrjzileii .

A LUGA-SE uma s.ib dc frrnt> 11 -!,-;i,,-;j'"
te. confortável r. bem rèntillídi; A/trJi

Gomei Freire n 2u.

A LUGAM-SE bons quartos mqbiliados com
¦ Vjaiiêlláá para a rua com luz clcçtriça, ba-

iihos quent.es e frios, com ou sc::i pensão, pro-
prios para casaes sem filhos 011 moços soltei-
ros; á rua do Rezende numero \'6.\, '.«.lepho-

ne C.iij.

ALUGA-SE usa sala de frente, para
-"¦ou escriptorio. Praça Tiradentes, 9,
dar.

moços
2" an-

050

A LUGAM-SE optimos quartos, com ou sem

pensão; rua do Riachuelo numero 38J, so-
brado.

ALUGAM-SE 
sala c quarto cm casa de fa-

milia a um casal sem filhos; rua Conse-

lheiro Zachorias numero 61. moderno.

pRECISA-SE de uma copeira
* e mais serviços levo
S. Januário numero 78, S. Chrislovmn

arrumadeira

PRECISA-SE 
dc uma lavadeira; á rua Fi-

gueira numero 215, venda estação do

Rocha.

uma creada para lodo o

pequena familia prefere-se

A LUGA-SE 11111 rapaz de condueta afian-
** cada para mandados c limpeza de casa; rua
dos Arcos n. 92' sobrado.

.ALUGA-SE um menino de 12 annos para
¦* 

qualquer serviço, dormindo em casa dos

patrões"; trata-se na rua da Alfândega nume-
ro 306, sobrado.

pRECISA-SEannos; rua
um creado «le
Cattete numero

pRECISA-SE 
de vendedor

"*¦ Agencia Singer, Piedade,
c cobrador,
rua Goyaz

mero 3li°.

1")RECISA-SE 
de**uin casal para serviço de

¦ casa, lavar, engommár e cozinhar; paga-
fe bom ordenado; rua Iguassú' II. 83, Casca-
dura.

1*»RI*'CISA-Sh* 
de um official de alfaiate

• para trabalhar como sócio, pessoa séria,
ile condueta afiançada; trata-se das 7 ás 3
da tarde Boulevard 28 de Sc!cnibr0 n. 295 A,
Villa Isabel.

PRECISA-SE 
de dois ofiiciaes fabricantes

de tijolos á mão; rua Monsenhor Felix
15, Irajá.

pRECISA-SE 
dc

serviço de unia
branca, exigem-se boas referencias e «pie seja
muito limpa; rua Conde de Lcopoldina anti-

ga Páo Ferro numero 142, casa III, S. Chris-
to vam,

ALUGA-SE cm casa d«
•*"¦*• comniodo a
dade; rua Silva Manoel n.

familia
cci
148.

bom

ALUGA-SE 
um esplendido commodo de fren-

te com duas janellas, perto do Cães do

Porto; rua Funda numero 6, Saude.

boa sala de frente, com

direito a cozinha e quintal; na rua Vis-

conde de Sapueahy n. 18.

A LUGA-SE uma
¦**"l

i I.UGA-SE a um casal decente um magnifi-
co quarlo pintado e forrado de novo, com

direito a toda a casa de um casal; lia linda
avenida da rua Visconde do Rio Branco nu-
mero Si, casa 1.

,\-SE 1
cm casa

Sá numero 151,
lamento.

ALUI
•^do

m quarto de frente inobilia-
de lamilia; Avenida Mem de
sobrado, a um senhor dc tra-

A LUGAM-SE cm casa de familia uma sala
¦"•de frente e uni quarlu a rapazes do com-
mercio ou a casal sem filhos, pessoas decen-
tes; rua do Riachuelo 11. 361.

A UUGAM-SE boas casas na Villa Geraldo
•"entre Barão de Mesquita c Conde de Bom-
fim; trata-se na Confeitaria Paschoal com o
sr. João,

ALUGA-SE a casa IX da Avenida Isabel
rua Mariz e Barros 221; com dois quartos

duas salas, quintal c mais dependências; as
chaves estão 110 numero 17.

A I.UGAM-SE em casa dc familia uma
Asabi

pRECISA-SE de um pequeno até 14 annos,

. para casa de familia; rua do Rezende nu-
mero 187,

PRECISA-SE 
de um creado para casa de

commercio, que seja inuito limpo c que
de abono da sua condueta, na Companhia
Red-Star., rua Uruguayana n. 82, t

pRECISA-SE de um menino para arciar
* talheres e levar marmitas; rua do Rosário
n. 15Í, sobrado.

16
pRECISA-SE de um copeiro dc 15 a
¦*- annos com pratica; rua do Ouvidor n
28, 2" andar.

pRECISA-SE 
de uma pequena

T. annos; rua dos Inválidos n. 4.
lc 12 a 14

,4 LUGA-SE unia sala de frente trm onde

lavar; praça da Republica numero 59, so-

brado.

pRECISA-SE cm Petropolis para_ ama sec-
. ca de uma creança c alguns serviços leves;

dc uma portugueza recem-chegada, paga-se
30$ooo mensaes trata-se á travessa Marquez
dc Paraná numero 6 antigo, Rio dc Jariei-
rô.

pRECISA-SE dc unia pequena para os servi-
¦*• ços leves, em casa de familia; paga-se
2o$ooo rua de Santo Christo n. 171, ar ma-
zem.

T)REL O
RECISA-SE de encadernadoresj rua da

uitanda nueniro 115.

PRECISA-SE de um rapaz estrangeiro para
***- ajudar no serviço de cozinha e copa; in-
forma-se
ro 41.

Almirante Tiimauda.t. nume-

PRECISA-SE de um
¦** rua llapiru' 11, 6.

trabalhador de masseira

pRECISA-SE 
de um rapaz de

¦*¦ nos para carregar marmitas;
sario n. 105.

15 a 16 an-
rua do Ro-

pRECISA-SE de uma cozinheira para casa
¦*• de familia á rua do ospicio numero 128, so-
brado.

pRECISA-SE de unia cozinheira; rua Ma-
ria Eugenia numero 56, que durma fora.

PRECISA-SE 
dc um bom copeiro com boas

recomendações para casa de tratamento
á rua Voluntários da Pátria n. 229.

pRECISA-Slí dc um copeiro para uma pen-
•*¦ são branco c com bastante pratica, com
condueta afiançada; á rua da Lapa nume-
ro 80.

PREÇISÃ-SE de um rapaz para caixeiro de
"¦ casa de pasto; rua liarão de Mesquita nu-
mero 509,

1)1U'L'1SA-SE dc nina boa costureira;
¦*- vessa Cruz Lima numero 29, casa :
(Senador Vergueiro),

Ira

pRECISA-SE 
dc

-^ c Barros 11. 200.
copeiro á rua Mariz

Invadi
madeira na travessa Augusta numero 11,

Mattoso.

pRECISA-SE de uma lavadeira e engont-

PRECISA-SE de
r- madeira; rua

uma boa
Mariz c

copeira
Barros

e arru-
numero

pRECISA-SE de uma creada que saiba lavar
•í e engommár bem roupa de homem; para
serviço dc um casal; rua Carolina numero 49
esctação do Rocha.

pRECISA-SE de uma criada para lodo o
~ serviço de um senhor viuvo; á rua Eu-
genia numero 152, Engenho de Dentro.

pRECISA-SE 
dc

rr Flack numero

ALUGA-SE 
a casa n. IV, da avenida, a rua

da Alegria n. 412, com duas salas e dois
com luz electriea; as chaves es-
: aluguel, 91 $000. 79 c 80quartos, etc.;

tão no n. 41

ALUGA-SE 
uma boa casa com luz electriea

e todas aí commodidades para fíim ia,
,. imla-se na nia Torres Homem 11. 179; villac trata-se na rtla Torres Homem 11.

Isabel- Freço i23$ooo.
104 c 105

inobilia,
mento;

boa
de frente e um quarto, coin ou sem
para uni casal ou senhoras de trata-
ma Senador Dantas numero 15.

ALUGA-SE um magnífico predio construi-
¦*¦ di de novo com loja para negocio e cs-

plendido sobrado para familia com as conluio-
didades necessárias; á rua Senhor dos Pas-
sos numero 71, trata-se á rua da Lapa n. 103,
holcit Guanabara.

A LUGA-SE um bom quarto a moços deceri-
tes do conimercio em casa de íaniilia;

rua dos Arcos n. 11, sobrado.

ALUGA-SE o poquctló soí«r.d-« >ú \ (,,.,
lia; rua ,1a Consticiiç:'... niitncrç «04, .•,',

guel i5u$ooo, fiadòr 0;. dipoi-i.o.

A I.UGAMSK, inobll!i,dOf úma ci.li dr In* :e e uni quarto, rua do Uúinde, ;ij, e

] 1 OA VIVENDA, i
1 1 ilim, com grande

A LUGA-SE uma sala mobiliada para 1110-
¦"ços de tratamento; Avenida Mem de Sá
n. (14.

A LUGA-SE um quarto com ou sem pensão;
rua do Riachuelo 11. fji.

A I.UGAM-SU coininodos de diversos preços;
rua das Marrecas 11, 4-'.

A I.UGAM-SE dois magníficos escnptorios
•"â rua Sete de Setembro numero 109, 10
andar; irata-sc na sala da frente.

ituad.*. :.c, cent-o «le jar-
terreno, tolo coicm!.-.,

luz electriea, fogão a gaz, etc,; vende «c in!
raio, á rua Dr. Pedro üoini'.i{.•.,?., 27, l;.„.
ção do Encantado. CS3 c ,,:,

pALACETE 
— Vende-se um, el^gãnti

dc cstylo japonez. v«'cei-.«-iica'oalo -Jt
construir, para familia de lr.iianui.«o, !;,;-.•:
saluberrimo, entre a Quinta ,1.1 Uon Xww
e Campo dc S.^ Christovão 0:1 /ockty-Club,
e o novo Jardim Zoológico, i«vi com illu.
minação electriea, e dois bondes á porta
Jockcy-Club c Cascadura. Trm jardim \\-,
frente e varanda,; salas dc visitas e jantar
;res quartos, cozinha, desper.;..!. barilrir:
com \V. C.; chuveiro, e lavai.i.-ios, un.,.,e
bonito quintal, decorações, cie. Faz o\>w-
i|iiio inforinaçücs c ver-se photojrnpliia
á ma do Ouvidor 11. 3o, 0:11 o sr. Renato
de Andrade, das 4 ás s da tarde — Avenida
Central, das 4 ás 3 da Urde -- .Vcnidi
rães, das S dn manbí ás 6 hora-- dj t.T.úe t
rua de S. Luiz GoiiVagit n. 356.

'«S6 a o;i

A LUGA-SE servido por eleva
fico escriplorio ou consult

ador um ni.igni-
iltorio, com sala

de espera na esquina da rua do Ouvidor e Sa-
chet numero 39. 3° andar, por cima da Casa
Clarck.

A LUGA-SE uma casa nova, na rua Con-
""•dessa Belmonte 11. 103 B, Engenho Novo;
com 3 salas, 2 quartos e mais accomodações
necessárias; bom quintal, jardim na frente,
gaz c luz electriea; as chaves na mesma rua
28, armazém. Trata-se na rua 13 de Maio 42,
armazem. 069 e 070

ALUGAM-SE 
bons quartos em pensão fa-

miliar; rua Henrique Valladares numero

11, (continuação da rua da Relação).

ALUGAM-SE 
cm casa de familia, uma boa

sala c quarto a Uni casal sem filhos; rua

Cunselheiro Zacharias 61, moderno. 092

ALUGA-SE 
um com'mod0 com

preto Si$\ na rua do Mattoso n.
janella;
13c

A I.UGA-SE commodo independente;
Av•General Câmara numero 174, segundo an-

dar.

ALUGAM-SE 
amplas c bellas salas de fren-

le com ou sem inobilia em casa de familia

na Avenida Gomes Freire numero 10, sobra-

do..'.

A LUGA-SE uma esplendida sala de frente

para rapazes solteiro ou escriptorio; rua
da Constituição 11. 39.

A LUGA-SF.
sem filhos

um bom comniodo .1 uni casal
em casa de familia; á rua João

Caetano numero 5.

A LUGAM-SE bons commodos c grandes sa-

las a empregados do commercio; rua do
Riachuelo numero fii. Trata-se 110 mesmo, fa-
brica de ladrilhos.

A LUGA-SE por iS«)$ooo um lindo armazém
•'para negocio limpo, á rua Senhor dos P.1S-
sos numero 82, onic eslão
se á rua de São José 11, 26.

chaves

A LUGAM-SE bons commodos i moços sol-
¦"teiros ou famílias; á rua Clapp nume-
ro 1.

V KXDE-SE a casa «li rui ArístUcs Lolo
11, 197. Tra'.a-se r.a mesma. í.

V 
VENDE-SE tini terreno nu rua Ba:? 1
do Pilar. Fabrica «las Chita 1 junto aos

bonde». Trata-se 11.1 r.ia Dcsembartidor hi-
dro 11. 71. 36 e 37.

V EM Dl! -SE uniu essa q.ír dá 40Ç e anti
que dá 20$, •'. rui S'.Vaii!..i da Cama a,
Bomsaccessj. fcr 3:000$. 121-127

Diversos

-m

A LUGA-SF. a casa da rua de São Cláudio nu-
mero 53, Estacio; aluguel ioo$ooo; infor-

inações na praça da Republica numero 7, con-
feitaria.

\ LUGAM-SE dois commodos a pessoas «le-
•"centes ou casaes sem filhos; Irawssa do
Torres 11. 15.

A LUGA-SE um coimiiolo a casai sem fi-
lhos, ou a senhora só. Rua Visconde ile

Itauna, 201, sobrado. 072—073

alugam-Se dois espaçosos qíiatta*
¦'casa de íaniilia dc tratamento, : péssfas
seria; são muito bem arejados e iluminados
a I112 electriea; rua Visconde dc Itauna nu-
mero 103, sobrndo.

ALUGAM-SE os primeiro e segundo andi-
¦"res do predio da rua Visconde do Rio Br-.ii-
co numero 2*9, com doze commodos c mais

pertences; tr-ita-sc no mesmo.

AI.U<;.-_-SK, 
ilSjfo, vende-Mo

moveis :i« pi*08tí»çõ«.*s tíf
vm. s.000 taenumaes. ito
Pàivjúe ilow Opernrlos,á ruu
»Io H. I>e«li*0 is. '34?.

Kntrcpiv iiimiediatn com n
>i*initiii*u pròetnóAò,

OS papeis de casa-
religioso, no praso da lei,

Rua General Câmara, 124
047

1 « 1,'JCA-bE fazem-se
I J\ llieiltO:, civil1 

p:eço barr.tissinio
SBlirVdo fu.idos.

uma ama
152, estação

secca;' rua
do Riacho-

elo.

pitECISA-SE de uma creada para lavar e Co-
zinhar o trivial, que durma nó aluguil; á

Villa Pereira Passos numero 3, beco' do Kio

portão numero 29 e 31, Gloria, . ji'<,

A LUGA-SF, um bom jardineiro c chácarei- pKECISA-SE 
de uma creada para todo ,0

¦"ro dando referencias de sua conducla, não *** serviço cm uma pequena casa só dc dji«:

faz questão de ir para fora; á rua Visconde dc pessoas devendo dormir 110 aluguel u rua sao

Maranguape 11. 39, loja. ' Leopoldo n. 322.

do commercio ouA LUGA-SE a moços
" nhora «ine trabalhe íóra, coinmoilo de Ireii-

te; á rua Acre numero 120, esquina da rua Ma-

rechal Floriano.

, A LUGA-SE na E.
! Jio novo

A I.UGVSE uaiu esplendida sala para escri-
¦••Vpsorio; rua da Quitanda numero 123, 2"

andar. 
'

MLUGAM-SE bons'commodos de frente com
¦jivariíto 

da Veiga nume-)ane!Jjs"5> rua

üniâè__SQr--iââ_tf»w

do Meycr um bom pre-
c de esquina, preparado para ar-

niazeni de Ia ordem; que no logar não tem ou-
tro, com luz eleclrica e aconunodni;ües para fa-
milia; também se faz contrato; informa-se
na rua Camerino n. S8.

-THEATRO
Cartaz para hoje:

¦RFXRKiO - "O Paiz das Fadas".
S. JOSE' 

"Depois do Forrobodó".
CHANTECLER - "O Papãõ".
Al'OI.1.0 — "O Bico dc Papagaio".
S. PEDRO — ''O reino do maxixe".
RIO BRANCO - "Amor Infernal".
CIRCO SF1NELLI - Magnífica fim-

cção.
MA1S0N MÒDERNE - DivcrsõeJ..

Hoficias, Reclamos, efc.

Inaugura hoje seus cspectaculos a
nova companhia de cspectaculos por ses-
soes, que vae trabalhar no Apoilo, sob a
direcção de Pedro Cabral. A peça de es-

tréa é "O bico do papagaio", que tanto
suecesso obteve, ha mais de dez annos.

A's ultimas datas, continuavam em
suecesso, no theatro Republica, de Lis-
boa, a revista "De capote e lenço", au-
gmentada com o quadro 10° — ".V som-
bra" — e que tem sido uma verdadeira
mina.

Violette Roux, De Marco, os 4 Del-
tons e Lina Pasquettes são os números
mais applaudidos, todas as noites, no con-
fortavel Palace-Theatre.

—'No Rio Branco, prosegue em sua
carreira o "Amor infernal", cujo delicado
entrecho attratie escolhida concorrência.

Contava-se, em Lisboa, que o viscon-
de de S. Luiz de Braga, empresário do
theatro Republica, ia ficar também com
o Normal, antigo D. Maria.

—O Affonso Spinelli organisou para
hoje uma dos melhores programmas de
que temos tido noticia. A noite fechará

com a representação de uma das melho-
res peças do repertório.

Parece que o actor Christiano de
Souza abandonará a companhia naciorul
com a qual se acha, no extremo norte do
paiz. Diz-se que está contratado para o
Gymnasio, de Lisboa, devendo lá estrear-,
so ainda este anno.

Os hespanhóes do Recreio represen-
tarão hoje "O paiz das fadas", revistt
de costumes hespanhóes. Pois até os hes-
panhóes vêm d.tr-nos revistas ? Decidida-
mente, é esse o gênero que abarrota o
mercado.

No S. Pedro, vae fazendo a obriga-
ção o "O reino do maxixe", de Rego
Barros.

E' certo quo para o anno virão a
esta capital tres grandes companhias de
operetas: as dos empresários Taveira e
Galhardo e a do Apoilo, do empresário
Ruas.

—A burleta "Depois do forrobodó", em

scen.i no S. José, vae direito ao centena-
rio. 'Todas as noites, enchentes colossaes.
Alfredo Silva tem sempre niadas novas.
A uargalhada é constante
THEATRO NACIQNAL

Emquanto, po?r aqui, andamos em dis-
cissõeí estareis sobre a maneira de or-
ganis.ir o theatro nacional, ns nossos vi-
sinhos da Argentina abordam o assumpto,
enveredando pelo caminho das resoluções
praticas: o dr. Francisco F. Fernandez o
o sr. Nicolas Grosso apresentaram ao
Congresso argentino um projecto sobre a
creação de uni instituto nacional de arte
dramática, a cargo e vigilância, do Es-
lado.

Os fundamentos de seu plano c pro-
gramrtia de estudo formulam-se em cinco
questões, elaboradas como preliminares:

1"-Quc funeções estheticas, ethicas_ e
educativas divo cumprir a arte dramática
na sociedade ?

2"—-Sendo o theatro influencia civiüsa-

A LUGAM-SE na E.-do Meycr Vrrs bons pre-
. 'dlós assobradados e novos, com 2 quartos,
2 salas, cozinha, despensa, banheiro e luz ele-
ctrica e bom ,|uini:il « por ;o$, 85$ c 9o$ooo.
irata-sc na rua Cbrisiovão Colombo 11. 93,
E. do Meycr.

mKmmmVmiumimifrmm&n^

dora e expressão dc culminante cultura
nas letras e artes, cumpre o iheairo es-
trangeiro essas funeções n.i tociedade ai-
gentina ? li por que não as cumpre ?

3"—Si a falta de interpretes dn obra
ú causa de que a literatura dramática e «
arte scenica argentinas c.treçaiu de capa-
cidade efliciente para as finalidades na
evolução inkllcctual e moral do paiz, é
chegado o momento de constituir compa-
nhias nacionaes, solidárias com a obra
dramática na unidade de concepção e dc
tcchnica? Como complemento, ha necessi-
dade de um theatro official, á semelhança
da "Comedia Franceza", que sirva de or-
gáo do instituto e escola popular ?

4" — Si a literatura dramática nacional
deve alliar-sc e fundir-se á arte interpre-
tativa scenica. como a idéa á palavra, em
uma harmonia essencial, de maneira que
na alma de seu organismo dualista se fun-
dam a esthetica e a cthica, para irradiar
fobre al-nas objectivas, tem também o

ALUGAM-SE 
tres

sen
ros
178,

lindas salas «le Irenti
do duas juntas, a casaes ou «lav.ilbei-

eom pensão; ma da Quitanda nunieio

FIANÇAS, 
dio sc legitimas para casas, con-

tratos c empregos; fiadores idôneos. Rbl
General Canii,ra 124, sob. fundos. 048

1 
pROFESSOJIA 

— Uma moça de educação
ofitrece-sc irlccciònar cm casa de familia)

and ar.

ALUGA-SE um bom sobrado :*mi instai-
-"lação electriea; á Avenida do Mangue nu-
mero 248, em frente á ponte «I03 Marinheiros
trata-se no deposito de pão.

A LUGAM-SE quar
Rezende ll. S9,

os moUli.«dcs; r,ia do

trata-se á Avenida Central 11, 1 andí,r.
0S1

V

A LUGAM-SE -.uni sala dc frente e um quar-
•""to com ou sem mobília: na Avenida Go
mes Freire numero 10, sobrado.

A LUGA-SE uma espaçosa
pr.iva di Republica 11.10.

l-.N I1EM-SE armações, balcões, diversai
nezis para botequim, laboletas, escre-

vaninhas c iodos os inoveis de uso domestica
e «omnifrcial. E' para liquidar; ma do Hos-

picio, 198. 042-043

Vri'"vDEM-SE PARA LIQUIDAR, arma-
V ções, utensílios para negócios, moveis do

mestiços; rua do Hospício 198.
602 a 102

VIUVA 
de 22 annos, chegada agora da

Europa, sem proiecção, deseja encoivrai
^'pel«oi de edade. séria i- generosa para a-.i-

Ia de frciilr; á xilar: carta a Josephiná, 22 PvSta Ris-
' 
ume.
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auge o termo de uma viagem fatigante, a

creança nüo poude suster-sc em pé, e com

certeza que feria cabido, si Pedro solicito

não tivesse corrido a amparal-a.

Que tem, menina ? Que sente ?

Xão sei, faltam-me as forças, parece

tjue tudo anda á roda dc mim... sinto uma

oppressão como si estivesse próxima a mor-

rcr...
Morrer I exclamou Pedro com ancie-

Jade... Ouve, minha mãe ? Diz que sente

Uma dôr como si estivesse para morrer...

Não tenhas receio, exclamou a Surda,

isto é fraqueza e cansaço. Com certeza que

hoje não comeu...
Sim, comi esta manhã na estrada dc

Evreux...
Não o dizia !...-

E dirigindo-se a Pedro accrcscenlou :

Anda, vadio ; vae ver sc acendes o lu-

me c põe a marmita...

Mas rcflcotindo de repente, mudou de or-

fiem dizendo :

Ou então, não.,. Vae á tenda e traz-

Jois ovos, pão e uma costellcta. Depressa...

Vou, minha mãe, vou.

Pedro sahiu apressado, mas ao chegar á

Jorta lembrou-se de que lhe faltava o prin-

tapai, e voltando-se para a mãe exclamou :

Dá-me dinheiro ?

Miserável I exclamou a Surda, como

íi a tivessem beliscado. O que I Não tens pa-

ra dois ovos ?
- -- Não sei quanto custam...

Quando digo que temos dc mudar dc

Offieio I Vacs Ver como ponho tudo cm or-

dem. Anda, dize á senhora Maria que lh'os

Daearei. auamlo sahir.

Pedro partiu apressadamente; mas não

tinha ainda alcançado a porta, quando um

estridente — ouve lá! — da Surda o fezpa-

rar 110 meio da rua.

primeiro cuidado de a encher de água.

O coxo voltou-sc, c viu que a mãe lhe

apontava para a cega, meio desmaiada mima

desccitjttntafla cadíí.ra, c, nn segaido, com

dois dedos da mão esquerda, apertava os la-

bios, cm signal de silencio.

Como si não tivesse comprelicndido a pan«

tomima, acerescentou:
Entendes?

Sim, senhora, respondeu o rapaz, par-

tiiuto tão depressa quanto lhe permittia o

defeito physico dc que padecia numa das

pernas.
Entretanto, a velha dispòz-se a accendet

o lume, cíperação não tão fácil naquelles

tempos como hoje, em que, graças aos phos-

plioros, se obtém fogo num momento.

Principiou por pegar num ftisil e na pe-

derneira, e, depois de bater por algum tem-

po, arranjou Uma- scintilla com que acecn-

jleu a isca.

Agarrou cm stguida numa media, e dei»

tou fogo a um punhado de maravalhas e ds

matérias de fácil combustão, e quando se

convenceu de que já não se podia apagar,pôz

uma grande marmita dc folha ao lume, tendo

Emquanto a velha realisa todas estas opc-

rações á luz dc uma candeia dc ferro pen-

durada de uma garavato cravado na pare-

dc, descreveremos ao leitor o aposento onde

nos achamos, para que elle, conhecendo o

terreno, possa mais facilmente comprchen-

der as «muitas scenas dc que deve sor thea

tro.

Toda a habitação consistia num recinto

regular, de uns trinta pés, que mais parecia

morada para animaes, que vi venda para

pessoas.

O chão nem estava calçado, e eram tae»

as desigualdades do lerreno, que qualquer

movei difficilmcntc se sustentava em eqtii-

librio.

As paredes não eram rebocadas, c, alcn,

disso, pelas juntas mal reparadas, penetrava

a luz exterior.

O teclo era metade dc cannas, metade da

telhas, de modo que apresentava o aspecto

mais dcslxinnoiiioso que se pódc imaginar.

Nesta repugnante morada, que a um tem-

po participava de choça de pastores, esta-

bulo c palheiro, não havia mais que duas

aberturas.

Uma dellas era a porta principal, que pa-

r,t tudo ser irregular, nem ao centro fôra

aberta", a outro, uma janclla a uns seis pés

aci-nu rio s«3lo, sem vidraças nem grades, e

fechada com umas taboas carcomidas num

dos cantos da direita.

Partindo da base dessa janella, via-se

(irna escada de seis ílcgráos que terminava

num pequeno patamar, onde se abria uma

portin.VMti. que -.lava.ingresso para um des-

vão do teclo baixo, sem outra luz, além da

que cntiava por um infinito numero du gro-

ias.

Neste recinto, extremamente num; 
'">, 

por

caiua da completa talla de luz e veiuilaçao,

via-se um montão dc palha c um pedaço de

manta, o que demonstrava clrameiitè, que

aquella estância era habitada por um íeiiz

mortal.

Os moveis corriam parclhas com a casa,

t eram tão limitados, que fácil nos é descre-

vel*os até na sua collocação.

No angulo formado pelas paredes^via-se

tini estrado, c cm cima deste um cnxergão

cc palha.
Era o melhor movei da casa, e servia de

cama á Surda.

O cnxergão estava coberto com uma mau-

ia de lã, que cm outros tempos íóra de cò-

res, mas que era agora materialmente im-

possível definir.

Para isolál-a do resto da casa, collocara-

sc uma corda de uma parede ;i outra, e nel-

Ia pendurava-se um chaile grande e velho

que dividia o quarto diagonalmente serviu-

do de biombo á cama da velha.

Aquelle pedaço dc panno remendado com

retalhos dc- differentes cores e qualidades,

demonstrava que a mãe conservava-ainda

um resto de pudor na presença (!«>s filhos.

Ao pé da cama, uma arca velha e car-

comida servia dc guarda-roupa e de sopliá,

dc mesa c dc banco, si fosse preciso.
No outro angulo, sem que de certo nin-

guem tivesse podido explicar como alli fó-

ra parar, apresentava-se orgulhoso um ar-

mario stfii portas na parte superior, e conl

duas meias portas na parte inferior.

Nas tres prateleiras da parte superior,

via-se algum prato ileseniianado. uma clia-

vena, dois co;ios e um jarro para vinho,

constituindo tudo isto a baixclla daquella

casa, misturado cem as mccluis c vários sa-

cos.

As portas inferiores estavam fechadas á

chave, :. qual Jayme guardava com muito

cuidado.

Desgraçado dc quem as abrisse sem sua

licença. -

Mas para nós não lia segredos.

O filho primogênito da Frochard guar-
dava alli varias peças dc vestuário, alguma,

chaves, tun punhal, uma capa c um par dc

botas nova;.
Não havia cosinha, c para supprir a sua

falta, collocara-sc quasi 110 centro da casa

um grande fogão, cm que se via constante-

mente, quer estivesse acceso, quer apagado,

uma marmita, companheira inseparável dé

uma botija de água.

No vão da escada que conduzia ao sa-

lão, via-se um cnxergão muito mais peque-
no que o da Surda, metade do qual ficava

debaixo da escada, c a outra metade de

fora."
Este cnxergão estava cheio de palha t

maravalhas que a Surda apanhava todos os

dias quando regressava a casa, c donde as

ia tirando todas as vezes que eram precisas

para acccndcr lume, servindo ao mesmo tem-

po dc cama ao coxo, como o indicava o rc-

bolo, encostado aos pés do lado da parede.
'Na 

baiaustrada da escada que ia para o

desvão, .viam-se alguns trapos pendurados,
e ao pé da escada um alguidar cheio de

água, que dc certo servia para lavagens.

Para- a lei dos contrastes se ver cm toda»

as coisas, até alli essa lei sc revelava na

existência dc uma gaiola, talvez o melhor

movei da casa, e na gaiola um pobre pintar-
roxo.

Num desses dias dc frio em que as pobres

tlicatro-escola a ponderação do normal e
vincula:n-sc atnb-js coiio tendentes ao
mesmo lim ?

5"— Reconhecida a necessidade do in-
siituto, poderá formar interpretes dignos
«da obra dramática ?

Os srs. Francisco Fernandez e Nieolas
Grosso desenvolvem amplamente essas
cinco preliminares, cujas conclusões affir-
mativas os levaram ii redac.ção do proje-
cto apresentado i Caniara argentina.
Quando trataremos do assumpto fissim ?
— JOSE' CAETANO.

1— -«?»- «——«--— —

Appareee o cadáver do machinista
de uma lancha qne sossobrára

Em as iramedinçOcs da ilha de Ca-
ximbi.o, nas Neves, de S. Gonçalo de
Nietherov, appareccu liontem, peln
manhã, o' cadáver de Adelino Gonçal-
ves Marques, machinista da lancha rt
pnzolina «Dinorah» que sossobrára
sabbado ultimo, no canal do Mala-
douro.¦O coronel Laurindo Alho, subdelc-
pado do 5'1 districto, tendo sciencia
do facto. lez remover o corpo para o
Necrotério do cemitério de Maruhy,
para o respectivo exame pelo medico
legisla dr. Herciiio Leite.

Em poder do inlcliz (oram encon-
iradas '2 1*2 libras sterlínas, 95 em
prata c uma alliança.

AL* £^5<^Í' GÂ

Sorteio de jurados
Com a presença do dr. Cesario Al-

vim, loram sorteados para completar
o numero, mais os seguintes jurados:

Alberto Farani, Barbosa Graça, Jo-
natlias Pereira, João José Amelio
Coelho, Antônio Moreira da Costa,
José Duarte de Albuquerque Figuei-
iedo,Oscar Amorim de Lemos, Ber-
mirdo dc Souza Franco Guahyba, Joa-
quim de Oliveira Freitas, Joaquim
dos Santos Rangel e Joito José de
Abreu.

A sessão licou marcada para sexta-
leira, IO do corrente.

Po.ram baixadas, hontem as scgiiílitcs por-
torias :

" N. 403 — O mspector, em comniissão, dc
termina que passe a ter e::ercicio nos despa-
cbos dc jóias, nas ;abidas, o sr. Carlos Protn-
ça Gomes."

"N. 404 — O inspector, em comniissSo,
designa o =r. 1" cscrip-.aiarlo Rodolpho Tino'
co, para fajér paitr da commissão de avariai
da semana corrente."

" N. .|««5 — O n»peclor. cm comniissão. r«
co,u:iicr.'l;i ao despachante Manoel H;,ydt que
informe 110 |-,r.'.so de 24 horas';, respeito dt
um despacho do comiriercianie J. Lallet, Iu
cerca dc ires mezes entregue aos seus cida-
dos piil0 alludido negociante, apresentando a
esta inspeciona, O despacho em questão."
-Jfoi pcrnictiido a .-op.-rion C.inncn Salga-

do. p.-.ssageira do vapor allemão " Serra Sal-
irada", entrado em .-,0 do mer passado, despá-
clia. a sua bac.i.í.-iii dc accordo com as veri-
ficações dos srs. Jo,i-.i0 Barrai e Luz Soares,
-iccresetiido-se os \oliuncs ao manifesto.

—Os cftHv*iandaiitis dos vapores "Urloga"

¦c'"'Acoi:" foram condemiiados, a pagar o«
direitos dai iiierca«.orias subtrabidas de vo-
lumes importados por Sampaio Avelino & Ç-i
Sablbe Sf C, Victor Uslacnder b C, c.i
agosto e setembro últimos.

'foi relevada a armazenagem vencida pela
mercadoria importada por Anibrosio Lameiro,
pela nota n. iè?:j, dc agosto ultimo.

-- .Pagando 5 |"| dc expediente, foi perhlilli-
do a Araujo, Santos & C, despachar un-a
caixa dc mr.rca A. S. C, ignorand0 o con-
teudo.

O comniandantè do vapor írancer. "Vil-

lc de Rome", entrado em 12 de ágòito ulti-
mo, foi condemnado a pagar os direitos cor-
respondentes á mercadoria extraviada de unu
caixa de marca G. >L, importada por Caspai
de Medeiros.

Pagando 5 "í" dc expediente, foi pcr«
mittido a João Moreira, despachar uma caixí
dc marca S. M., ignorando o contendo.

—A's Prefeitura» Federal e de Nictheroy
foi concedido despachar, pagando 8 "j" do va
Ior, o material destinado as obias das referi
das cidades.

1 « A Cidade » — Temos sobre a
nossa mesa de trabalho, o ultimo nu-
mero da «A Cidade*, periódico que
sc publica nesta Capital.

Além de varias photogravuras, o
presente numero traz uma escolhida
collaboração.

è dos Estuda
Conforme lòra annunciado realisou-

sc na FacuUade de Direito do Rio de
Janíiro, a reunião para a discussão do
estatuto do Centro de Estudantes de
Faculdades, SubmeUidoá discussão o
projecto do estatuto; loram apresen-
tadas duas ligeiras emendas pelo st*.
Américo Gasparino, sendo approvadas
unanimemente.

A directoria provisória licou assim
constituída : presidente, Gastão de
Almeida Graça ! vice-presidente, I'la-
tão IIenriques Garcia ; thesoureiro,
Jofio Kodrigues ?oares ; 1- secretario,
Altilio Yivacqua ; '1- secretario, Tasso
da Silveira ; bibliolhecario, Américo
üasparino ; e orador. Alcides Gentil.

Ao encerrar a reuniüo o conselneiro
Cindido de Oliveira dirigiu palavrasde leltçitàç&o aos alumnos da Fàcúl-

I diulo, pela obra elevada que estão rea-
1 Usando.

Sabbado, 11 do corrente, t l hora,
haver;! a sessão dc installação, que

MGAD4LPPOLÍCÍilL
Serviço para hoje:
Superior de dia, major Cruz Senna.
Official dc dia á Brigada, capiião A:irtd<

Coutinho.
Ajudante dc parada, o do 1" batalhão.
Musica de parada, a do 50 batalhão.
Médicos de dia: ao hospital, capitão ur.

Pinto Vieira; de promptidao, tenente dr. Pd
xoto Mcira, e interno de dia, alteres lion».
rario Avelino Chaves.

Dia á pharmacia, pharmaceutico Aguií*
Ronda de visita, tenente Antônio de irau

Corrêa e pratico Pires de Oliveira.
Ronda ás patrulhas, tenente Julio MatinoU

alferes Mario Limoeiro e dez inferiores.
Ronda no 40 districto, alferes Mario Mar*

lins e um inferior.
Promptidao permanente do 4° batalhão, tb.

feres Paula Madureira, c na cavallaria, .«.-¦¦
res Souza Reis. ,

Guardas: Amortisaçao, alferes Pereii.i '.«J

Lucena; Conversão, tenente Lopes;da CostaI
Thesouro. alferes Octaciano de Sahi'Ar.'"«í
Moeda, alferes Cantidio Cárdcl,

Estado maior nos corpos: no 1" balali'.«'jj'j
capitão Diniz Nunes; 2", capitão graduado Ni
Peixoto; 3", capitão Cecilio Guimarães; -li

alferes Saint-Clair de Freitas; 5", capitão ):¦
eira Ferreira; nn cavallaria, capitão Otlorira
Neves, c no corpo dc serviços auxiliares, .-.:•
res Duarte de Menezes.

Uniforme, 3", com poiainr.s pretas..

será presidida
Oliveira.

oelo dr. Cândido di

Sil

Guardü Nacional
Serviço para hoje:
Dia ao quartel general, capitão l.uiz "

va Veiga.
Rondam dois officiaes, sniilo .un do 9'' - ''*¦

tro do ei" balalllõcs de infantaria.
Ordens ao quartel general, uni «'^bo »c

batalhão de infantaria.
As ordenânçds sei Só des «/ c do :«' J*!1'

Xiiües de infantaria.
Uniforme. ?"v

ni^Mc. tf*
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A ÉPOCA Quarta-leira, 8 de Outubro do 1913

Vito.lida.cle cio Honiem
oh'f-m-se com o uso do

ii--ineulo cllicaz no tratamento de todas as moléstias do systema ncr-
WslL' voso. A'ende-sc cm todas as pharníacias

heoosiío - RUA DOS ÁNDRADAS 85. Pharma-
cia e Drogaria Saraiva & C.

~^"^£ppg$ ^-'"úl AC VÍÍTQ./**> -i-ír-^./ -' fü Bt»l B,H ,^*k ^_». W N Im UHBios

A.o-encia cl'«A Época», rua Engenho Novo
n, 15, estação do Sampaio, para ontle
deve ser dirigida toda a correspon-
dencia relativa aos subúrbios.

???-

v

BOXDES VIIXA ISABEL-ENGENHO

N-0\*ü AUriíLljO A! I.UÍTU

I .iraordinario numero dc moradores <h>

ii. ,-r estão assigiianiló uni memorial, pc-

j. a Companhia Ügth que transfira pa-

o Xfcvcr ii ponto terminal dos bondes co-

•JuvÚlos por Villa Isabel c Engenho Novo.
-' jujtissiina a pretensão dus moradores

i iinimrtuiiti! capital suburbana,

Qiita pouco fazer trafegar até o Meycr,

hiculos (|tie fazem o percurso ila cidade

;., o Engenho Novo. atravessando o po-
,,..,. bairro de Villa Isabel.

\ Lí"tli lucrará bastante com esse nielho-

rainciilo c prestará um optimo serviço aos

T';!mrbanos.
SANTA CRUZ — Effcctuou-sc no dia •.,.

i-.'ciiib Carnavalesco Progressistas dc San-
1,1 Cruz. com tuna sessão solemne, a posse
da nova direeloria-deste clllb.

Presidiu-a o esforçado soei., sr. \ ictor

Villoil, (|UC saudou, em nome dc todos os
cios, ai.uelles que iam agora dirigir a s.vm-

¦ .ithica suciedade. •
0 Club Carnavalesco .Prugressistas uc

Santa Cruz, en. reunião que sc cffcctuará
iircvC vac tratar das futuras pugnas tlc Mo-
mo, havendo grande cnthusiasmo entre os
••eus -sócios. ' • • ' 

__
Haquciii ãffirmtí que os seus bailes serso'

extraordinários iraiistoniiainlo-sc mesmo os
salões dos Progressistas em um ninho eu-,

cantador.
Muito bem. ...
Esla secção registrara; satisfeita, n pro-

gramma das festas dos alegres carnavales-
V 'i.

UASCAüURA — Cheia dc atraeüvos cs-
teve a bella "soirée", realisada domingo no
conceituado Club dc Cascadura, uni dos

pontos predilecto" da "elite" suburbana.
Ò vistoso predio da rua D. Pedro. íron-

leiro n estação, apresentava deslumbrante
•aspecto.

!A concorrência de pessoas que foi cx-
traordinaria, divertiu-sc a valer até a ma-
dragada dc segunda-feira na mais franca c
couimunicativa alegria.

Come- sempre acontece no importante
rltib, a directoria cumulou ''.A Época" dc
inequívocas provas (lc sympathia, que rc-
tribuimo,. prazeirosamente.

Muitos pares .dançaram no vasto salão,
vítido-sc bonitas "toilcttcs".

F.ntre o crescido numero dc sócios c
convidados, »odeiuc.s tomar nota das sc-
liuln.es pessoas:

Senhoras : Amélia Ferreira Durão, Anna
llililci Durão, A-ífonsii.a Nelson Peçanha,
Anna Eerreira da Silva, Maria Simões, Ju-
);,, I.!m..wr»,, M»rúi da Rcaami_üo líoiíj
senlioritas : •Albertiua Guimarães, Dcjani-
ra Egypto 'Rosa, Eugenia Tinoco, Thereza
lüguèira, Anlü.iielta Trindade, Alaydc Si-
mões, Josephina Jacob, Mercedes de 011-
veira, Eurydicc Vianna Corrêa, Eugenia
Trindade, Lydia Martins, Obvia Trindade,
Hcrnicngarda Nelson, Maria Virgínia Nel-
son; Arminda Trindade, Zulcida Moita, De-
jotiira Filho, Beatriz Durão, Jurema Ma-
."liado, Hilda Laconibe, Iracema [Machado,
larah I.acombe, Jtipira Machado, 'Olga Nci-
vas, Maria Puenfes Carqueija, Palmyra da
Silva. Manuela Fagundes. Noe.nia Trindade,
Oiidiua Domingues, Orpl.isa llarbosa, El-
vira Simas, Aurelia Sinias, Dagmar Cavai-

caníi dé Azeredo, l.iua Teixeira Pinto,
Amclia Limoeiro, l.uiza Vianna, Lconor
França, Maria Cordeiro, I.aurila Pedemei-
ras, Herinci.gard.i Guimarães Mello, Christi-
na Durão ; senhores : co.nniemlador Joa-
quiiu Marques, capitão Samuel Gupcrtino
Durão, dr. Acrisio Domingues, Álvaro Cy-
riaco dc Castro, ignacio l.abello, Renato do
Vallc, baciiàrcis Higino Durão, Américo
Fialho, Carlos Vicente Coutinho, Viriaio
Trindade, .Valdc.nar Mores, Octavio Vian-
lia, Álvaro dc Souza Lobo. Carlos dc Hoit-
za Lobo, Ary Guihiàrjíes, Sebastião Vianna.
bacharel Evãúdrò Pires Domingues, Pio Pc-
dro, Jeronymo Menezes, Jaymc Rodrigues,
Henrique' Éucntes Carqueija, l.atayette Du-
rão, 

"Mario 
liarros, .Antônio dc Almeida

Campos, Eduardo Souza, -Jaymc Durão, Ma-
rio de Oliveira c Silva, Maurieio Durão, Au-
norelino Pire.s Domingues, tenente Samuel
Eerreira Durão, Camillo dos Santos Júnior,
Herniaiin Urura-hy Peixoto, Josc Jacob,
Olympié Monteiro, João Martins de Arau-
jo, Manoel Veiga, Nelson Cahctin, João
Roberto da Silva Cabral, Alfredo Ferreira
Valentin, José Ferreira Imaginário, Dimas
Peçanha, Antônio dc Souza, José Egypto
Rosas, João Meirelles Garcia, Renato Dutra,
Souza Valenle c' Ataliba Glíiiiiârãcs Mello.

ENGENHO DE DENTRO-^- Passa, lioj.í.
o lütal da intelligente ' se'nliorl::i- E-dch-ir..
Marcial da Costa, dilecta1 filha do estimado
operário <lo Arsenal de Marinha, sr.. Fm-
cinoso iGullhermo da Cosia e du sua esposa,.
.1. Xanlipe Marcial da Costa. '

Mais um anniversario conta, hoje, a (lis-
tineta senhora d, Marietta Oliveira -do Azc-
n-do Coutinho, digna esposa do sr. 1'loreiiti-
no Garcia de Azeredo Coutinho, íiincciona-
rio da Estrada de Perro Central.

Pedem-nos da rua do Alto, no Engenho
de Dentro, que digamos á repartição da Um-
pesa Publica que essa pequena riia precisa ser
limpa, porque o matto está crescendo extra-
ordinariamente.

Ahi fica, por nossa parte, allendido o pc-
dido, restando que n referida repartição faça
o mesmo, sem perda dc tempo,

LIBERDADE — Inaugurou-se, no domin-
go ultimo, nesta localidade, um '"bar", de
propriedade elo sr. Alfredo Coelho Gomes, de-
noiuiuado "Liberdade", acliando-se o mesmo
artisticamente enfeitado e ba.tttn.tc concorri-
do, lendo, até ú hora em que lá estivemos,
corrido tudo em paz.

-Parabéns ao sr. Coelho Gomes.
Com esse melhoramento ã localidade, satis-

faz o progresso local. Muitas foram as pes-
soas (pie lá estiveram, inclusive diversos ro-
mclros da Penha,

IXHAITMA"— Co.nmeniorando o nnnivcr-
sario de sua gentil filha, srla. üdelle Turibio
da Silva, o sr. l.indolpho Tnriliio da Silva
ofícreceu lauto almoço aos seus companliei-
ros e amigos, no domingo ultimo, estando a
liclla vivenda do estimado moço repleta, no-
tando-sc nu.ilas'famílias e '..míguinhas da gra-
ciosa Odelle. e muitos companheiros, da Es-
tra.la Kio <POiiro, onde é o.sr. Lindolpho
muitíssimo estimado e hahil mecânico.

Os leiiemes Armando Sayão e Claudino
Manso tifftrccerain- -iá- -.anivivcrsariattto um
lindo boiuiiiel de flores naturaes.'

VICENTE DE CARVALHO — Vae pro-
sperondò muito o club daçante desta loeali-
dade.

A directoria actual compõe-se dos seguintes
cavalheiros: .presidente, Índio ele liarros de
Souza Mello; vice, Joaquim Baptista Braga;
i". secretario, Alberto Malheiros; 2", Alher-
to Berquó; thesourciro, Manoel Corrêa; x' di-
reclor, João Corrêa ; 2", Anionio Souza Netto ;
procurador, Antônio Corrêa, mestre-sala, José
Fi Freitas; encarregado geral, Manoel Souto.

Este mez haverá partida que pròmctfé ser

bastante animada, havendo extraordinário en-
thiisia.,1110 na rapaziada.

MEYER — Grêmio da Bocea do Multo. —

Rcalisou-sc, sabbado ultimo, uma encantadora
recita deste elegante e querido grêmio, cm
beneficio dos cofres sociaes. Keprcsentou-se,
cm primeiro logar, a linda comedia "Ouro,

páos, copas ç espadas", salieniando-se em sce-
na, a distiiicia senhora d. Carmcn F. de Aze-
vedo, que fez admiràvclmente a travessa Ma-
ríqiiiiihas, com aqueila doce ingenuidade des-
conhecedor., do amor!

Mine. Innocencia Ferreira brilhou no papel
de Cartola, sendo bastante applau.lida.

O sr. Nunes Eerreira foi correeto e agra-
dou muito no Bernardo, c lambem o sr. Mc-
deiros Brandão fez rir a valer, no bobo da

peca.
O distüiclo amador sr. Waldemar Azeve-

do fez prodígios no Bdrnabl, recebendo fran-
cos <• sinceros applausos.

O galã teve, no sr. Santos I.ima, uma poso
muito chie. E' pena que o syn.paihico ama-
dor se preoecupasse muito com a plaléa...

iNão tenha receio, agradou, andou direili-
nho.

Encerrou o espectaculo variado intermédio,
c a comedia em uni aclo, Uni futuro casal cm
apuros, que, apesar do titulo muito comprido,
íoi curta e bonita, sendo bem representada pe-
lo seu próprio aulor, o sr. Nunes Eerreira,

(o Boccacio), e' seus dignos collegas, Medei-
ros Brandão, Waldemar Azevedo, Santos l.i-
tua c mines. Ferreira e Azevedo.

Foi uma esplendida e magnífica "soirée".

Noite de ouro!

ENGENHO NOVO — A ponte ila rua Sou-
rn liarros. — Chamamos a attenção .Ia Pre-
feitura para o estado horrível daquella ponte,
.pie precisa ser, quanto antes, concertada, pa-
ra tornar fácil e regular o transito publico.

Naturalmente, precisamos fazer uni abaixo-
assignado ou appcllo direelo ao illustrc pré»
feito, para conseguirmos que alguc nula Pre".
feitura mande endireitar aqueila caruniiiieijo-
la, que o eslado vivo de inércia e falta de exa-
et eompreliensão dos deveres iulu-ri-nU-s aos
cargos de administração deixou-a ficar nesse
eslaod.

RIACHUELO — Continua desguarnecido
de policiamento o largo do Jacaré, ponto
predilecto dc vadioí' c capoeiras.

Já uma vez, attendeiulo á tuna reclamação
nossa, o antecessor do actual delegado do
iS1; districto deu alli unia "canoa" 

provei-
tosa. ¦

Agora, porém, nova reclamação nos.é fei-
ta, 

'por 
moradores daquella localidade^ que.

se sciilem ma! cotn a estadia alli desses indi-
viduós,

•Asasalhando a reclamação dos habitantes
do largo do JaCaré, solicitamos do actual
delegado do 18" districto que, volvendo as
suas vistas para essa localidade, leve a Iran-

quillidade aos que ahi habitam.
Outra "canoa" faz-se mister, afim dé

que esse pessoal se convença que deve pro-
curar oecupação honesta, preferível, sem
duvida,.aos cubículos da Casa dc Detenção.

— Os ultímos dias de Pompcla — A em-

preza Bento 0. Bruno, arrendatária do Cinema

24 de Maio, (antigo Orbe), para melhor ser-

vir aos seus distiiictos freqüentadores, vac

nos dias, 9, 10, 11 e ii, exibir a importante

fita "Os últimos dias de Pompcia"; que tal

vez tião -seja passada noutro cinema subur-

bano.
Avisamos assim as familias que preferem

o elegante cinema da estação da Riachnelo.
No fim deste mez ou começo de novembro,

será realisada a "matinée" da .1 ilpoea, ofíe-j

recida ás referidas familias,
.Solicitam pessoas dc .bom .gosto que, a eni-

preza lome a pròjcctàr a linda fita — a
"Cruz de Ouro".

- .PENHA — M;iis.de,.un.a vez. recla ..apills.
da 'I'n-íeitur..,.providencias pira que fosse
concertada em alguns logares a -Eslrad.i da
Penha, a.im de que não sc ar.ninasse ioUl-
mente.

Foi o mesmo que não dizer nada. a turma
dos trabalhadores incumbida da conservação
das ruas e estradas por alli uão appareceu,

Com as ultimas chuvas essas pequenas vai-
Ias cnciioram-se e no domingo, que o transito
de carros, automóveis e. carroças foi maior,
devido á festa.da gloriosa Virgem da Tenha,
que- se iniciava, muitos vchieulos soffreraiu
as conseqüências desses atoleiros, retardando
ás suas viagens, sendo iiicommodados o passa-
geiros.

Eis em que dá o pouco caso ' dos que, na
Prefeitura, devem cuidar dessas coisas.

Como, porém, ainda restem tres domingos
de festas, .solicitamos do prefeito, com urgeii-
cia, mandar tapar essas pequenas vallas, quo
existem na Estrada da Peiih.

Prefeitura
Directoria Geral de Obras e i'iaeão

Despachos pel0 director .
¦U. Helena Porto fle A, Sodré — Deferido

de accordo com a informação.
A Companhia Predial (1,158?) — Apresen-

le a conta de accordo com [.informação.
Pela 1' sub-directoria (Expediente e Ar-

cliitectura) ,, ..
José M. de Souza.' I lie A lincha! e! Asphalie

Company Limited, d. Amélia G. I,. da Silva
Certifiquem-se.

(Faria it Sanlos — Deferido.
Pela e' sub-directoria lViação e SaiVcà-

'.lento) -,,.'-.
Antônio M. de Oliveira multaPago

cm que incorreu.
Antônio Gonçalves c- Bosa Villaça -Braga —

Deferidos de accordo com as informações.
Alberto e Maria da Gloria Teixeira — In-

deferido.
Manoel T. de Faria c José do Rego Raposo

e outros — Deferidos, deixando as aberturas
para o plantio das arvores....

1" circumscripção' :
José G. de Castro -r- Compareça para es-

clareei ínenlos.
'Pela 3* sub-directoria (Canis, Machinas,

Elcctricida.de) :
Manoel de Almeida Nevi-i. —- Deferido.
ILourcnço Machado & C. ~- Satisfaçam, as

exigências.
Oliveira & Ferreira — Satisfaçam a exi-

gencia da Fiscalisação de , lilei-tricidade.
Manoel Comes Soares,e Antônio P, de Amo-

rim — Deferidos nos-ternios da informa-
ção. _-

José Joaquim .la Costa; 1. Pereira dos San
tos, J. Teixeira & C, Euslaquio Bensaiuo, Joa-
qliilli Rodrigues —• Deferidos.

Pela 4" sub-directoria ..(Obras H.irlicula-
res) , -*

.1. II. I.aurides. Lindolplio P. dos Santos,
José Machado Coelho, José Garcia Barbei-
ra — Passem-se alvarás.

Real B. S. Portugueza d,. Beneficência —
Deieriilo.

José Corrêa de Oliveira— Pasíc-s'c alvará
pclo lu^nulouro acccilo?

Oeavio Oelacilio e oulro — Pass-sc alvará
depois de assignado o termo.:

Rosa.Augus.a Gaspar, Lio0 de Oliyvira Mar-
tins, César D. Henrique To.e.ci — l'ássuui-se
alvarás..

A Irmandade, da S. Cruz dos Milagres —
Apresente projeclo de .léc.ii.lo cum a lei. I,

Domingos R. Barro* -*r-Passe-se alvará.
1* circumscripção : v/ -
Anna D. de Lima e Silva, Companhia I.

Importadora, A. c lvrnestina M. Guimarães •—
PaSíCiu-oi- guias.

Impostos de licenças •¦-,
Despachos pelo prefeito :
Pilar Oierilo — Deferido.nos termos da in-

fprijiação *Jo agente,
Luiz E. Miranda da Silva— Indeferido,

. Pelo siib-direcíor, :., ' ,
Sociedade A. Reserva do Fuüiro, Antônio

;F. dos Sanlos,: Francisco Paqlo M.. Vianna,
Ferreira „..('., Sil.a. .Veríssimo .& C„ II. IA-
ma. Fagundes l.eal,c.:C„ e Jar^iu. Bentg $ C.
— Deferidos, *( * 

,
15; Lemos — Dé-se baixa
A. Thomaz, ,C'Uslava...,Vi;inn:i.{. C„ D.J.SJ;

bailar, Crctonim >t Malheiro e João Couti-
nho — Certil"ique-.rf-Se. 1

Thomaz ardoso ft C, Marques & Sannenlo,
Avelino & Teixeira, Pedro Toca, Manoel Gon-

çalv.
(lucy
gc.s

Souza, Rocha Antunes & C, The Sy-
Roos ComJMiny c Albipo l.oju-s & Bor-

- Satisfaçam as exigências.
lin moveis

Adquiriram prõprlcdads :
Joiiqtrint Teixeira Bastos, prctliOj á ruu So*

focaba II. 65, por i.( :ooo$;
Cândido José Caetano da Silva, predio, ú

ma S. João 11. 12, por Iil9oo$;
José Monteiro de Carvalho, terreno, á rua

Roberto Silva, por 1 íoooS;
D. Ernestinn Ritter Pinto Bravo, terreno,

á avenida Pedro Ivo, por 7:000,;
Juvenal S. Pavão, terreno, á rua Possollo,

por s:ooo$;
M. Alves Frreira, terreno, ..„ Kio das Pc-

dras, por 4 :.ioo$-,
Cândido José I.ainciro, terreno, á rua Ge-

neral Argollo, por 2 ;ooo$;
Victorino. I. Rodriguez, Urreilo, á travesja

Cardoso Quintão, por 500?;
Antônio Felix de Souza, predio, á rua José

Maurieio u. 7. por ,1,1:000$;
Jeronymo Velho Pereira, prédios, á rua D.

Clara ns. 13 e 15, .por 14:000$.
Policia Administrativa

Despacho pelo prefeito :
José Silverio das Neves — Indeferido, de

accordo com a informação.
iFclippe Aline — Não ha que deferir.
Antônio Alves Miguel, Jorge Curi e Ma-

ehado St Silva — Deferidos.
Augusto Coelho — Deferido nos termos da

informação, pagando a licença cm g horas.
Camillo Gomes Nogueira e J. Peffer — Dc-

feridos de accordo com a informação.
Antônio Kt)clrij?ues S:iÍ)i*nça, A. Azevedo

CostÚ, Antônio tios Santos Ramos, Celestino
Alves da Rocha, Francisco Mello, Francisco
Uarboía, Francisco da Silva Carneiro, F. lgna-
cio dos Santos, Gonçalves & Fernandes, J.
Rainha & C., Joaquim Marins .Nogueira, José
Ferreira Garcia, .losé Marques; Mattos & Heti-
rique, Manoel l'ranciseo Fontes (-'., Maga-
Ihács & Fontes, Manoel losc/liibeiró e Pcrei-
ra & Costa — Indeferidos,

Pclo director geral :
iGcorgc Kafíiur .losé Keller — Satisfaça a

exigência.
Anionio Custodio, Ferdinando Alberlazzi,

João Maftpòdè ..- Mansur Sôade — Juntem u
licença do exercicio anterior.

ItistruéçSo 1'ubliea
Foram designadas as adjuntas Ediih da Ga-

má Dias Braga, para ter exercicio na O" escola
feminina do o" dislriclo;

Antonietta Augusta de Mattos, 2" do ,1° e
Joaquim Peixoto de Castro, i.t" mixla do 6".

Direeloria Geral de Inslrucção Publica
Pelo director geral :
Bernardino Rebell0 da Silva Oliveira —¦ In-

deferido.
Isabel Moraes e Regina Vieira Ferreira -¦

Deferidos.
Cecília Cotitihho ObeVãndcr c Cecilia Cou-

linho, Vaz, pedindo abono de faltas — üe-
feridos;

Lyiia Canipbell de Barros, pedindo justifica-
ção .le faltas — Deferido.

J. Castro ÍS: Silva, pedindo transferencia do
predio n. 3102 da Estrada de Sanla Cruz —
Provem a modificação da firma social.

Escola Normal
Direeloria da Escola Normal:
Despachos pelo direclor geral :

¦ t,\cenç<\
Dc (io dlas.sciu veucimcnlos.á adüjuuta Kosa

Teyursshereila.
Vistoria

Pelos engenheiros municipaes será vistoria-
do, á 1 ijj hora da tarde de i.i du correnle,
o predio n. 222 da rua da Cruguayana, da
Companhia Su! America.

AVISOS X^UI^KJrSRE-^42S

Adelaide Berquó Ma-
ehado

t 

Maria Luiza Teixeira Convida
as amigas da linada D. AÜ1Í-
I.AID1S BERQUÓ' MACHADO
para assistirem (1 missa dc 3t)'

dia de seu fallecimento, ria egreja dc
Nossa Senhora do Carmo. 110 próprio
hospital ft rua do Riaehuelo 11. 4J. hoje
quaria-leira 8 do corrente, íis 9 lioras,
conlessando-se desde já agradecida.

Jeronymo Augusto da
Costa

Í 

Custodia Clitistina Torres da
Costa, lilhos e mais parentes
agradecem a todas as pessoas
cpie se dignaram dc acompanhar

os restos mortaes de scu sempre lem-1
brado esposo, pae, irmilo e cunhado
JERONYMO AUGUSTO O A COSTA
e de novo convidam a todos os pa-
rentes e amigos para assistirem ;i
missa de sétimo dia que mandam re-
zar hoje, quarta leira 8 cio corrflnté,
fts 9 li'J horas, na egreja de S. Fran-
cisco de Paula, pclo que se coplçssam
gratos.

Carlota Cândida de Men-
donça Arraes

t 

Mario de Mcitdonçh Arraes, s.ia mu-
1 lilr o filhos, Vlètorlno de í.1. i..hn..;a
Arraes, sua mulher o filho.-, Ariin.lo
Rogério de Men.lon.,a Arraes, sua .mi-
lher e filhos, Carloía de Mendonça Ar-

raes, Domingos da Cosia Fernandes, sua nm-
lher e filhos, João da Costa Fcrnau.les. sua
mulher .- filhos, Augusto -Barreto Coelho e su»
mulher, agradecem ás pessoas .pie se digna-
vam acompanhar os restos -mortaes d.- "sua

pranteada infie, sogra e avó, CAUI.oTA
CÂNDIDA DK MENDOXÇA ARRAES, c de
novo rs convitlatu ;i it^sisiir ;'i uussa th* "a
dia, (pie será rezada, hoje, i|uarta-feini, S
do corrente, ás 9'horas na egreja de S. Fran-
cisco de- Paula, por cujo aclo de religião se
confessam eternamente gratos.

Escola Naval
\ AOl.ADF.CiMEXTO 13 CONVITE

O contra almirante Francisco de
Muito,.;, director da Escola .Naval,
agradece as provas dc porar quo têm
recebido pclo desastre do rebocador"Guarany", e convida as familias das

victimas, inundo officiaí e demais pessoas que
com sua assistência nueiram honrar a memória
daquelles martyres do dever, a assistir as exi-
quiaa sõlemnea a sc realizarem uo próximo dia
10 do corrente, ás 10 horas, ua egreja da Can-
lidaria, Desde já antecipa seus agradei-
mentos,

Avelino Veríssimo de Al-
meida

A viuva, lilhos c demais paren-
tes do fallecido Avelino Ycrissi-
mo de Almeida, convidam os
amigos do saudoso extineto a

assistir á missa dc 30' dia. que em
sullragio dc sua alma ser't hoje ceie-
brada na matriz do Engenho Novo,
ás 9 horas.

__^iLMÍf^_i3S^^»nM^^9

Carlos Coelho da Rocha

tlüránciscò 

Teixeira da Rocha
e seus lilhos-agradecem a todos
os seus parentes e amigos que
s.e dignaram acompanhar ú

sua ultima morada ós restos mortaes
de seu extremoso esposo e pae CAK-
LOS COELHO DA RüÇHA, e de novo
convidam os mesmos c as pessoas de
sua amisade para assistir a missa dc
sétimo tlia pelo descanso eterno de
sua alma. que manda tn rezar lioje,
quarta-leira, 8 do corrente. íis 9 lio-
ras, na egreja da Immaculada Con-
ceicíio, ft rua General Câmara, ante-
cipando a todos que comparecerem a
esse acto de religião sua gratidão,
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Maria do Valle
Paes e irmãos mandam ceie-

brar uma missa de nnhiversaaio
pelo passamento de MARIA DO
VALLE, que teri logar hoje,

quarta-leira <S do corrente, na matriz
do líspirlto Sanio. Esiacio de Sá, con-
fessando-se desde jã gratos ás pes-
soas que assistirem a esse acto dc
religião.

D. Anna do Jesus Bahia
Por alma dc D. ANN.v DE

JESUS BaHIA, seus parentes c
pessoas de sua amisade lazom
celebrar uma missa hoje, quar-

ta-!eira. 8 do corrente, ás 9 1.- horas,
na matriz de Santa Rita.

Capitão de
corveta Abdon Caminha

tílo 

j C, 8 do corrente, ii viuva e
filhos du coiuinandanle ABDON CA-
MINHA, mandam rezar uma missa, na
matriz de S. João Baptista da Lagoa,
ás o horas, pelo primeiro anniversario

do fallecimento dátriíclle in-.li.toso officiaí de
Marinha.

DIURNAS

11)30931 n 80910
1011 ,-i 42020..'.  8)1
39801 e 39810  ",i.

CKNtltSAâ

3'190I a 31000  Dl
12101 ii 42100 K5
39S01 .1 :i9.'0Ü  0.

Todos os num. lern.inados 01.1 37 LAm D
To.tou sbiiittn. Iciiuina.l.is om 7 lím 'íi.
Kxcopluandò-so os terinluados e.n 31
O fiscal do governo, Manoel Cosiue Pinlv.
O director presidente, Alberto Saraiva ('.1

Vonscca,
Pelo iliwior assistente, dr. Eduardo lava-

ves,
O escrivãoi F.irihino de Canliuri»

DECLA1IAÇOES
«A Geral»

Companhia <le Seguros <«e-
raes

Cliaiitiiilit tic capilal
De conlormidade com o art. I" dot.

Estatutos são convidados os srs. ac-
cionislas a realizar na sede d,i Com-
panhia, á Avenida Riu Branco 11. 102,
a segunda entrada de capital a rnr.to
dc 20 o|o por acção.

Kio de Janeiro, 6 de Outubro de
1913;

A DIRECTORIA.

Pl__L553_EI3__Nr_E3:-A. O O 3Vf 3VE El M CI A- L
Rio, S de outubro de 1913-

AVISOS |,ONt!.CH

Cnrroio --Esta repartição expedirá;.
t laias pelos seguintes paquetes:

¦ Hoje :
«ltaltuliji», para Paranaguá, S. Fran-

iisco c ltio C.raiide do Sul, recebendo im-
pressos .. 1 .'• _ as horas da uianliA, cartas
i'ria o interior até as S l|í, idem com purte
duplo até as 11.

• Indiana»; pai,. Sanlos o D.ienos Aires, re»
tiibcndo impressos ató as 8 lioras dà luanlia,
tarlas nara o interior até as 8 1|2, idem
fiórlo «Triplo r- paru o exterior até as 9.

fPliiladoIpliia» para Cabo Frio, K. Santos
t Caravolias, recebendo impressos até as 8
noras da tar.lc, cartas para o interior até as
M|S, idem eom porto duplo alé as -1 o ob-
loctós para registrai' alé as 2.

NOTA íi.ques para Portugal e vales
poslucs. para o interior nos dias úteis, até ás
ü|: da tarde.

—¦ Recebimento de encoinniendas para Por-
I.....I, Açores e Madeira nos mesmos (lias, das
8 horas da manhã ás 5 da tarde, até a vespe-
ra da partida dos paquetes ipic se destinarem
* Lisboa, cm püiando os da CbiiipgfiiÉ Méssa-
Series Maritiiucs; e entrega tauiebm nos mes-
ião.- dia» das 10 da manhã ás 2 da tarde.

(tendas liaeau»
AI.PANüKGA

Hertila do dia 7 :
Km ouro 812:5ÓÍ$Ól?
tm papel 202:-1135205

Total 50Íi'94Í}855
P« 'a 2.179:575S08)
l'-ra f'Rtial periodo de 1912.... 2.704:41G_18t
.'mçiançtt a maior pin 1913.. fa21i810}&01

niiCEDHDOlUA DE MINAS
Arrccatlãçàoilo dia 15:825)084
Arrecadação de I a 173:0118007
,l'.m ogual pnrlodo do anno
rassado..,.; 1S5:1SÕ?510

Calxn ilcCouiersíui
Movimento de liontem :

Entradas Sabidas

j.!'"'S 387 1[2 103.575 112'•Milcos i.n.o ^o
Poliam _ 1.510O.no Ni.ion:,.',' 

'_!'.'."' 2;S09Í0Ü0
Mtrcoe ." _ _

LASTRO
f'llro etn dopbslto  292.001:131 791Kespohsdbjlldado do Tim-•ouro Loi 235J e decto-u S5'S  J9.339:770;010

r*l*i  uiii.oii.isoOi.io
KMISS.lO

b'ot:n eai circulação  811.933:2203000.fiood» subsidiaria ., 8.Ü1OÍ8I0

Tolal  311.911:200,610
TAOAMKNTOS DE JUROS

-Ap. do Espirito Santo, no bancado Ura"»ii, os juros vencidos.
5 MAPÍ¦> Kl"-_l'R9S do 5•9Í):,• °9 Jllros do

~"Qnwia dn Noticias", os furos do 050J)P.r acçao, dc íiicip dlnhlõ.~oa.ua Itojalia, os juros voncido.i.

Ap. d-i . ro-lrop9IÍS, desila ,bi, . .s. diiros
e o capital.d.as s.urleadas,, no .Uai.co Com'
inoreial,

DIVIDENDOS

; r-S. Paulo P.Liábt, 0'clividünd-j dü 110 •;
a partir tjo 1.

•-Industrial Mineira, dei a 4, o tli.idendo
sembstraÊ ¦ ¦¦¦ - -

-Manco de Credito Reato Industrial, o
devidendo,

Docas do Santos, desde .iá, o 4" dividendo.
Usinas Nacionaes, 8500) por acção,des.

dc i:i.
Tecidos Condança, e 4S- dividondo

desde já-Seguros União dos proprietários, OJDO)
por acçáo, ile ló em diante.

.Seguros Integridade, dosdo j.i.
Seguros Garantia, ilosde já'. ¦
Soguros Condança, desde. já.

—Predial de Saneamento, dos.le j.i.
MDrio cia Mina,o 19' dividendo- desde

jíi.
Predial o.le S,.neaílionto, de 10 em doanlo

o devidendo do I' seniestie.
—Apolicos de Usinas, desdém já, os juros

Companhia Ácidos, desde já, ò divideir
do de 10 •!.

—S. Luiz ... Caxias, o dividendo dj lõ •(.
de 15Í por acção.

Seguio 1'rovidcnle, de 9 cm dianle
—Banco Mercantil, de 10 em diante, l.'|,

por ncção.
—lianco do Comiuercio, de 10 cm diante,

SSOOJ por acção..
. Caixa Geral das Familias, de 1 da Sctem-
bro em diante, o dividendo da 8I0OJ por
acção.

—industrial Melhoramentos, desde- já, 13
por acção.

—Comp. Fiat Ltix, desde já, os juro*
de suas debeiitures

. —Tlie Ura/.. T. Lljrllt. do 10 cm dianlo,
o devidendo de 1S0ÕO por acção

—E. F. Leopoldina, o dividendo de 1) •(.
4'2">ii por acção, desdo já.

TrForça o Luz do Palmyra, os juros, de 20
ein diante.

, —Companhia Centro Tastoris, os juro3 o
os .títulos sorteados,

. — (iO Paiz» o 7' ..cotipon» de suas doben.
tures, de 28 em dianto.

; — Companhia Docas de Santos, 03 juro,
desde já.

Companhia Tccido3 Lo.o D. Anna, dos-
do jiios Juros.—Seg União dos Varejistas, de 15 oms
diante, 0Í000 por acç.to.

—Banco da Provincia, desde já, o 110' di-
Uivcndo de suas acçôes.

—Garantia Mineira, o dividondo do 2}
por acção ilesdo já.

—Tecidos Corcovado, de iò a 21, o dovidon
do.

—Fabrica Alliança, de 3 a 30 dc- agosto; o
5õ" dividendo.

—Marr.uas Marinho & C. (lesdo já, e !•
dividendo, a rasáo do 12 •[,, ou 2UÜJ0 po"
acção,
—Comp. de Conservas o dèsidondo sa-
ineslral,

Industrial Sul do Minas o 11' dividendo
do .'I5O0O por :.c.;ão

—Loteria. Nacionaes, 24500 por acção, do
20 em dianto.

Carruagens, o dividondo do seinestro
findo1

—Taubaln Industrial o dividendo de 8S000
por acção do 31 cm dianto».

ftlovimcnlo Monetário
. CAMBIO

Apesar .ie correrem novos l.oalos, mais ou
menos olorii.ant.8i o cambie continuava in;.l
(orado, não sendo mesmo provável uma
baixa emquanto não forem elles confirmados

Assim, tivemos o mercado sustentado pelo
banco do H1a7.il que continuava acompanha-
do do porto pelos oulros sacadoros.

AriuOIlò operava ti 10 1|Seestesa 10 3|32
e lt> l[lii d. todos encontrando pouco di]
nhoiro c nenhum comprando abaixo de 16
5(32 d.

Foram ropetidas ns (piatro tabellas do li. (
l|:i2, 10 l|Hi, IC3132 o 10 1(8 d. fechando o
mercado ícgulaniienlc calmo.

TABELLAS Uli TAXAi
Eancos Estrangeirei

Troços: a 3) dl.M -}
Sobte Londres 10 1|32al0 !l|32

> Paris '595 a 55 3
>. Ilauiburgo 1731 a S'J

. Preços: a 3 dias
Londres 15 27.32 a lõ 29[32
P.uis SC02 a í59S
Hamburgo
Ilalia
Portugal
Hespanha....
Nova Yorli...
Turquia

112 a S7.10
$597 a 8591)
Í809 a S-93
!5;i a fflliO

8 122 a B 113
I". lí|lfi ir. 29J32

Áustria  K. ?'.q:l2 n |51|2O0O
Operações :

fancarias,.,,  1G_7[10 n 10 l|S
particulares „ — ali 5|32

Dcscor.los :
Confurmo as condições... P*P . IJ 'I-

Banco da lli.uil
Praças: t0d|V r «l.i-
Londròs 10 lilfl a 10 I18 15 7|S o 15 ISji

Paris... SS^I a S592 (''H a 598
l.iinbürgo J1IK1 a i'.'M 712 a 73301

Opéraçõós .
liancoi'.i_.s — 101|8
Particulares  I0:.[p: 105_32
Descontos:

Com mais faoiltda.la 8 q ¦> G ?1-,
CÂMARA SYNDICAL r

Curso ollicial de cambio o :..oo.li metal-
lica :

Praças 00 d'v :'. visla
Sobre Londros  1IÍ 5|0l lõ OOjfiO

» Taris  8593 SliOl
» Hamburgo  S'*'1'-' Mil
» Itália , J59n
¦ Portugal  94981)

> Buenos Aires  :i'0-'l
- w Novo-Yorlt  8*115
Libras esterlinas em mooda 15.059
Ouro nacional ern moeda...» —
Ouro nacional em vales, port 011. I.CS1

faxas extremas :
Bancarias  1C.1|32 a 10 1|92
Caixa matriz  1G I|I0 a lü 1(3

Ikolan «io fuiiitoM
0PERAÇJE3 IIEAL1SADAS

Apolicos pornus
Antigas 5 -1., 5 a S8Õ3
Dito 39 8S7»
Kmp. Provisórias, 5 q. 5 880)
Dilo 2 87»J
Dito P.I09, 5 '|. 118 ,85.ii
Dilo Kl «-'IS
Dito 178 8005
Emu >':03. 5 •(., 8 u-"11

Apólice. Esíadpaes
. ¦:- c ¦ í

liio. do ICO,, I '(., -IGa..
Dito 0905. 1 .v»;,.,
Minas do 1:900?, 2a

Apólices inuniciiiao.i:
Ouro ll>. 20, port., 32.a.,
Dilo 15 
Emp. 11)0j, nom., 01 a....

Bancos
Mercar.lil, 10 

• Companhias
Terras e Colou., '.W a.. .
Loi. Nacionaes, 10l>a....,
Nacional Mineira, iiitugr;
Doctis dn Bahia. v|c 30 ds
Tec. Aliiaiiça, 11 11

Òobonjü res
Toe. Progresso, 50 a.....

UI.TIMO.s P.ltlí
Apojices geraes :..

Anligas, 5 •(
Modernas, 5 
Emp. dó I90:i. r. q.,...
Emp. dc 1909, 5 q,, ...

Apohcqs i-stadoao.i :
Rio, 50i1) C. •.(. 10......
liio, 100S 4 
Minas 1:0000..; ú q. ...

Apolicos mii.uicipaoi
I90G, nom., G q 
1909 port». 0 
LL. 20; ouro,'5q
l.b. 2(j nom- 5 

Acções do Dancoi :
Brazil .....,..,
Cpnjniorçíôt  ,. - ¦
Commercio .,,,,
Lavoura
NJoícanlll

Fabricas de lectdus-:
Alliançii ,.
Corcovado
Botafogo
Mageense. ..
Brasil Industria;
Carioca,
Progresso
Condança.

Estradas de Perro :
G0.V07,
Rodo Sul Mineira......
M. S. Ji-1'onvmo.
Victoria o Minas

Companhias de Seguroí
Arcos Kiuminense.-.,.,
Varantia
Varogistas

Diversas :
Centro Pastoris ,.'
Docas da Bahia
Doca? de Santos
Loterias
Melhor. 110 Maranhão.,
T. Colonisação

Debenturos di versai:
Botafogo
Docas de Santos
Novo Mercado
l'"ab. Paulistana
1.117. Sloarica
Confiança
Alliança
Brii ill 1 iirltisti-i.il
Prne*rncfld

sss
400$
i-593

KSIS
193S

2 "03

.'...'... '-7*730
205

100 a... 19SS
i. 100 :.. IW3 1

200"

1983
o m. I

Iluaônlia «Io cal*c
Não aceitaram as provisões de baixa quo

havia de véspera, sendo assim que não foi
alterado ó preço du 8S800 que acusamos e
que foi bojo elevado a 9Í09).

As bjlsas continuaram com bastante pro-
cura e pois, re,.:ulaniieiite movimentados,
tendo todos os contrai funccionVdò na alta
o pois, Hiantondotso com excellente» ten'
doncltts o nosso inurcado.

Deram os commissáriós o preço dc 93100 a
quo fecharam "se 2.0..I saccas du manhã, sen
do negociadas duráhto o dia 5.000, conlra
I0.2U0 dê vdspòrá, fechando o mercado a
95103 o 9.5'.'0il.

MO\ IMlíNTO Cl ItUAI.
Veiidjí saccas

II011! em 7.500
llesile o.li:i I.. G2.O0O
Desde o dia I; de julho...,  55'J.C0J

Entradas saccas

8875 SS55
8315 8;õ5
'.'155 9.153

8Ç5S 8G0>

Ísój • 
'„—

88i 8" 509
8135

198) -
Í9IÍS50O 1905

2SGÍ -

boris 2035
1^1. 1*1
1Í5. 17S1
1701 1555
21)5 Í3J5

2105 - 200)
200?

JtlOJ 190J
lOili —
2105 220Í
2158 200$
215$ SOO.
195J 1S5.5

•IOS
G05

l.'ií 5$
49i 'Ali

1 lOflOÍ
2503

180) 1VJÍ

llnnlom 7.211
Desde o dia !• (.8.321
Desde o dia !• de julho 803.392

311

3,li
_S.
85

1S0I
195J
19'.'S
1975

2003' 1.W3
200g
1953
190Í

13)

lõüi
295

Sabidas :
Honiem
Ilesdo o dia 
Dpsdõ o dia 1- de julho....

Diversas :
Hxlslòiiclâ .'
Km Nicthoi'u.v
Pauta Bcinanal

saccas
I2.7Ò8
1)8,550

705,910

5?l'i5U
13C.78S

í57)

O alj_jp<lão

i Continuava Urine o mercado que funecio*
nou com algumas vendar,, mais de nullo
interesse.

Foram noffoclados 110 fardos, entraram
3.018 o salilrani 00 sendo o "stocli' de ','.0i9
ditos.

COTAÇÕES

Qualidades :

Ceara, .'• sorto....
Dito regulai'....
Parab.vba, sorte
Dilo, regular..

Maceió 1" sorto..,
Dilo ro ,ul.r
Penedo, I ¦ sorte.
Sergipe,

Por 10 l.iloi

in$200 a (0J7)0
Nominal

9'_8(jb'a D)0)0' 
Nominal
Nominal
Nominal

M.IÜ' n 9J3)i)
Oi 100 a 9.;S)0

CotaL*õÒ8 <lo w:»l
Poro) kilos

TOURO alqueire 2$8-0-
Sol Idom 232O0-
Outras marcas, idem 1 90J -
Coiniuercio

. «30 a 51003
5S.0J a õliip)

10 Rio da Praia, Aaclien. ,
11 Hamburgo o.esçs. nCap-R.-ç.»
11 1'orlus do sul, «llapucau
11 Pofíos1Í0 norle, i.ll.ãpoaiiiu.
II ltio da Prata, «Formosa'.'.

CSaes do Porto
l'í»rte (]i.'>ria rio ;.tr;ic:iil(>t

Rio, 7 clã outubro do 131'.

]'ÍIV.BAI<CAC.\0

SAÇ.VO

jlcbatas.jnacionaes.. diversas

COÍACOES

Typos

7.'300

192Í

1951
18 W

nrrouas

5 9SC00 91800
Ü 9SH00 91200
7 PÍOIO 91200
8 85000 SíBOfl
,9 83300 35500

LSolsu de Alcrciiclorins
y

VENDAS UEGlSTRADAi
Aísncar kileg.
400 s.tccos branco crystal, superior

de Campos  S>?S0
2>0 saccos demorara bom do Maceió £2:111
2i)ll saccos idem idem idem idem a. Í220
100 saccos mascavii.ho regular de

de Campos  Í220
211) saccos mascavo regulai de Pei-

nambuco  ' ir.5

O nSBttcar
Realizaram "se maiores vendas, mas, ainda

assim, dc souionos importância.
Lorani negociadas 3 :',0l) saccas, eni raram

1.21.7 o siihirain 3,079, sendo o "stocli' de
110.091 ditas.

PREÇOS

Qualidades:
Branco usina

cryBt.nl..,.
» .'.'sorte..,.
. 2" jacto...,

Soinenos
Crystal futinrollo.
M.-.seavinl.o
Mascavo bom..,».

icgnlar....
1 baixo... mi

Kilosxa mnui
_ Nominal
. .'«O a M20
. 8280 a S;W0
. J3I5 a S399

Não ha
. S870 a S3t)

I« II» l tt 11%

Í220
3190
3170
SlüO

$30)
8200
3135
S175

Movimento <lo |tori»
VAPültiCS A SA.ltt t

S nòrdeos e escs. ..La (lascogno»
Rio da Prata, ''liio dc Janeiro .

3 Nova York, .Voltãlre»
11 S. fidelis e es.'s. iiÇlimpista».

Llvcrpool o escs. «Orissai.
li portos dó Sul, corioi.".
ti liio da Prata, «Byioii».
'.. Recife o escs. «Ilatinga».

10 llaiiiburg'0,.. Valosia».
10 Aracaju eeses. «riiiltüblt*;
10 Br.u.iaoe escs. «Aaclien».
10 l.iverpool o escs, ..Drina».
Kl S. Matbeus e escs. « Mayrinl;»*
10 Rio da Praia, «Cap Arcona».
10 Hamburgo e esc. Bahia.
11 Balda o escs. C.oyaz.
II Amarração o escs. «Iloiboom.*.

VÀrÒHIM ESPERADOS

Rio da Prata; « l.a C.ascogne ».

Oònovit o escs. .. Indiana ..

Portos do sul, «Vitoria»
ltio da Prata nP. Voltnire».
Portos do Sul, «Italinga...

ii Nova York, ..Byrõn...
Recito o escs. iiltapuhy».
Piano c oscs. tSzegecbi. •
Santos, « Goyaz».
Rio Orando ..VaJ_. ri».

10 Rio 'da Prata, « Driua».
10 Santos, ..San Bahia»
10 Hamburgo escs,. «Cap Arcõnai

Vapor, alicmão.... Pctropolis .

Vapor',, itigio! [Allautod

Vapor..

5 Vapor',-.

Chatas.

10

I0A

13 A

inglez Irisli Monarch

Ilances.. .

nacionaes.

Chatas; ino.iotnes.
Vnpor..

Vapor..
Chatas.

Vapor,.

Chatas.

Vapor..

inglez. .. ¦

belga
I. iciuiiat-9.

inglez.....
belga
nacionaes.

ingle.'...

Vulcain

divoisüs

diversa'-:
Kollll.(!,'•'

Esíóttl
diversas

,í. I, I.ucl.etibact
I.iegeoisc
diversas

Araguaia

HMUARCAÇA.0

CI.ASSU KAfJ.vO

Vapor..
C'h:.l:;s,

Vapor.

Gliãlas.

inglez
naciuiuiod.

Oalifornià
diveisas

nacional... IPUil.aiPdph.ià
.Campista

inglez ICotovia
I/..I ios ale

oriontal JD.-.h.i ila
inciuilàl.. . i.liver eu



Quarta-ioira, 8 dé Outubro üe M3 A ÉPOCA
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Ã. óaLirii®aria. ¦ #. Progresso
Participa aos seus amáveis freguezes e ao publico ||||
mento uma completa SECÇÃO DEL
res fabricantes nacionaes e estrangeiros e que

em geral que addicionou ao seu colossal soríi

venderá por preços os mais reduzidos possíveis,

DA CARIOCA
<¦!*

RESULTADO DE HONTEM:
Antigo -. L-W7 Coelho
Moderno 751 Gallo
Kio 910 Burro
Sali.cado Elepliantc

ÍX--

*W$*w>'

V .

t*'

Para hoje

Cafés
CAPE' RIO BRANCO - Especlaliilf.d- cm

lunch» t ctiaa a todo o momento, ltlepbono
u. 5J!)i — Rua s"10 Jusl- n- 93'

Companhias

0 SB, THABAL
_) __— ___________¦__¦_! r«iii«_iiil_i___ÍMMÍ«'«"ir»ii.»«'Tiíi'V-1 "'-¦--•^:^^<«»»««^»'»«'»»°»«"1» _B__H 

_£ES£B55£'* ' "T"?'—"¦—-—

1ÃMRA A SUA FAMÍLIA

_T\ 1 
" 1

(J51 728 767

333 590 682
Zé da Sorte

COMPANHIA DE LOTERIAS IVACIO
NAES DO BRAZIL •- Extrac.õos publica»
lob a fiscalisação Jo governo federal, as 2 -'.i

aos sábados ás 3 boras da tarde, it rut
Visconde de llaborahy o. 45.

EMPRESA DE TRANSPORTES - Joa-
quim Alves Corrêa 81 C. - Gerente. Scbas-
tiáo Torres — Cocheira, rua General Pcdr»
n 103. Ponto, rua Visconde de llaborahy, es-
qiiina da dc Theophilo Ottoni. — Encarre.
gVsc dc gnacsnucr carreto», niaelu.iismoi,
etc.
Cinematographos

e diversões
EMPRESA PASCHOAL SECRETO - Es-

criptorio central, rua Luu Gania n. ll—KW
de Janeiro.
Papelarias e typographias

PAPELARIA E TYPOGRAPHIA - H«í«
íor Ribeiio <i C. Caixa do Correio, 357*. HU*
Telcg. — Ricedo. Ruas da Quitanda, uo « 91
1 Rotario, 87.

DEIXE.NOS TRABALHAR COMS1GO
Nestas palavras nada lhe offerecemos-4ue nâo ^^^^LfSuÁ
cumprir; O sr. trabalha o anno inteiro por sua família, mas é 

^si 
ceito

oue, a despeito de todo o seu esforço, não possa deixal-a tao abastada
como fora seu desejo

Por p não nos deixa jarantír-lhe a atastap futura ?

seguro
é a valiosa collaboração que lhe offerecemos no seu trabalho diário pelo futuro da familia.

O pecúlio, que é o seu ideal, estamos nós dispostos a.gapantir-lho.com um pouocde sua

boa vontade e sacrifício. Si se quizer decidir, COMO DEVE, a consent.r na nossa
cooperação com o seu esforço, peça o prospecto da

Telephone 2.374-CENTRAL "<* ^^W^^T^^W^AIL" CAIXA POSTAL N. 1808

ir* ¦?•» _¦ «r** 9 sLÍIlD 1
Cai mf tm i! '* £ ( .->UfTBUS OA JP F

Companhia de Loterias Nacionaes do Brazil
_\TR\CrõliS PUBLICAS so_ a íiscalisaçSo do governo Federal, ás -* i|3 horas, - .-,03
U K íabb_do_ ás j horas, i rua Visconde de Itaborahy ... 45

Um

Indicador d'«jí\ Época»
/ldvogados
':DRS. 

M. DE CAVALCANTI MELLO, J.
DUARTE DANTAS c SANTOS NETTO—
Advogados — Rua do Rosário, 130.

r - _>/?; ARTHUR LUIZ UANNA-Kui 
'Pri.

anciro dc Marco n. 88.
DRS, LUIZ NOVAES c MANOEL PIN-

{TO JUNIOR - Escriptorio : Rua doi Ou«
¦fives, 30 — Das 2 üs 3 

'nora».

DR. TACIANO BASILIO — Escriptorio :
Rua ilo Carmo 11. 56.

DR. ALBERTO DE CARVALHO — Rua
«Jo Carmo, 59. das 3 ás 5 da tarde.

Médicos
DR. DANIEL DE ALMEIDA--F'artos mo-.

Icttins ile senhora» c operações. Cura radical
«ias hérnias. Ruas do Hospício n. OS e Fa-
•rani 11. 7.

UR. CAETANO DA SILVji—Tratamento
especial ila tuberculose pulmonar— Cousuito-
>io Rua Uruguayana 11. 35. Das 3 ás 4 da lar-
de, ás terças, quintas c sabbados—Residência
Hua 24 de Jlaio a. 152.—Estadão do Rl»«
pliuelo.

DR. MONCORVO—Moléstias das creaa;a»
_a pelle e sypliilif-. Consultório: Rua de àao
x-cdro, 54, i" andar.—Consultas ás 3 horas.

DR ANNIBAL PALLER — Consultório,
Assembléa 11. 83, sobrado, das 15 ás 17 horas.
Residência; avenida Gemes Freire, 114. lele-

iihoiu-, 1.77'j, Central;
Dentistas

1Calçado Romano ¦
FEITO A'MÃO

Para homens e senhoras'
CASA CAYALIERI

Bete de Setembro, 48,|.'_
«quina dt ma da Quitanda .T*._EP..5i96

HOJE
307-2-

HOJE AMANHÃ AMANHA
303 - 11

Por ljóQO em meios Por lSOOO cm ••¦•.•los

MIS ISTMTICOS!...
Especifico ora descoberto, nue tem

feito real suceesso na cura da astlima c
broncliite asfliniatica.

Uma cura importante:
Il-lmo. sr. major Bruzzi. — Estando

minha filha Clara, sqffrcnilo da . 
"nstli-

ma", recorri a scu produeto. blixtr an-
ti-astlitnatico de Bruzzi; c com um so
vidro obteve a cura radical, de tao ter-
rivel moléstia. Em beneficio dc Iodos,

passo o presente, por gratidão.
Rio, 14-12-1912.
Horacio César dc Lima. — Rua Vis»

conde de Itaúna n° 543, ''asa 11" 7.
Vendas nas drogarias e pliarmàcias

e nos depositários BRUZZI Cr C, — Rua
dó Hospício, 1.33. Kio de Janeiro. - Em
S. Paulo: rua Direita n" n. — Droga-
ria Aniarante.

14, RUA DA QUITANDA, 14
(l--A.NJDA.il)

"alladares & -abreu

PUBLIlilOnflE E PrOPABANDA
Especialidade cm "Annuncios compensado-

res". Serviço dc redacção, composição e 11-
Instrução de anuuncios a canjo dc tecHn.icos

profissionaes. Verificação diária das inserções

c remessas dc jornaes comprovantes

«-

I tmêmmmwm i *^m.

DRS. MARTINS JUNIOR V. RAUL REIS.
cirursiões-dentislas — Consultas diárias, a
a-ua Marechal ílorianq n. .|-\ sobrado, das
D da manhã ás 9 da noite. ,X,X„

DRS. JUVENAL MONTEIRO. CARLOS
CORDOVIL DA SILVEIRA e ABELARDO
DOS REIS. Cirurgiqes-dcntistas; consultas.dia-
rias, das 8 da manhã ás <_ da noite. Travessa
d. S. Francisco dc Paula, -•-', 1" andar; tcle-
jmoni'. -\úo8, Central,

ARMANDO DE SA', cirurgião-dcntista,
consultas diárias das R da manhã ás 7 da
noite. Rua <!<>--» Andradas n. 127, 2" andar,

próximo á rua Larga,

Cooperativas
' 

INSTITUTO POLYCLINICO — Rua dos
Andradas 11. ia>, telephone n. -M-l. norte.
Medico, pharmacia e dentista; -;$ mensaes
por chefe e 1$ cada pessoa da familia.

Cotistructores
RAPHAEL-PAIXÃO — Engenheiro ar-

thitccio, conslructor. Esuiplorio Uruguaya-
kl .7. Officina, Visconde de Itaúna. no 4
itil. Telepbs. i7-4> -'253.

fiiâlii
&PUR!FlCAOSANGUeH
I&esiaurAsaud^

^à |l'i 
l[,t^&JÊs*Êfe Remelteii-so

orçamenlos
de ppopagan-

ih a
prcçis os' 

mais
vantajosas

A

MmÊÈÊÊm

V_HBllH__i
IWfâSIW

K>olicioso
rcrrlgc-

•íllltO.

Espumante
sem álcool

Telephone 1113
Caixa posta 1244

EERân
E LOUÇAS, preço lixo,
nia da Quitanda n. 3.

Telephone n. 5.34'i
Canto da rua de S. José

SABBADO, 11 DO CORRENTE
A'S 3 IIOUAS Dl TARDE NOVO IM..VVO -:ilQ - !«

1« premio ^S@:©i@^
2° premio iQOtôOO^

3o premio SOíO'00^
,i*oi« íttíooo oih^-yifitósimòa *

Esta loteria tem o final simples do 1- e 2- preniioa
N. B. — Or. prêmios superiores a 200$ estão sujeitos ao desconto de 3 °\'- ,.

Os pedidos'dc bilhetes do interior devem ser acompanhados dc mais 500 reis para 9

porte do Correio c diricidos aos. agentes geraes Nazareth & t„ rua do Ju..üoi)
n. oa, Caixa n. 817. Tcleg. LUSVHI..

;.'__t^>

e. zíeha
Gr.iiídc cartomante brazileira.

Médium clarividenfe.

Consulta com clareza todos os segredos o

mysterios da vida luimana. Mme. Zclia pre-
vine aos scus clientes que dá consultas to-
dos 05 dias, á rua da Assembléa n" 7; feria-
dos c domingos até as duas horas da tarde.

Gorçipaánié de fteeáaüon

~' 
13- ÚNICOS E EXTRAORDINÁRIOS j*

annos de OT TTKS

€01 SORTEIOS DIÁRIOS E DIREITO A
REPETIÇÕES

Agentes da machina de escrever "Victo*,*"

Nestes cltibs o prèstámistá recebe tanta-» veze» a»
jóias, quantas vezes o numero tdr premiado na mesma sí*
mana pela dezena, anncxa ú Loteria Federal.

Externam com rápides c rerfciçiio cópias â

machina e Iraducçâo de todas *í iinijuas. Ser

viço rápido c perfeito.

Edifício do 'Jornal do Commercio»

Avenida Rio Branco n. 117

3o Andar-Saias 7 e S

d-oiopiibii0 Ol-i-Xorle

RIO. DE JANEIRO

^A^Wlli____Íi^___«ll|yM«l^l*-r-_P
JÓIAS E RELÓGIOS

RELÓGIOS DE PAREDE
W1ACHIIMAS DE ESCREVER

GRAIVIOPHOIMES E DISCOS
MOVEIS BICYCLETTAS

TERNOS DF ROUPA
ETC., ETC.

(Dme. Zizina
Grande cartomante brazileira, médium
clarividente, trabalha lia 18 annos no

illiodeJanciro.or.de se tornou nota-
vel pelo acerto de suas predicçúes! sondo em 1903, 1904. 1905, 1910, 1911,

i 1012 e 1913 distiníuida com releren
: cias honrosas pela illustrada impren' sa desta capitule de todos os listados

do Brazil. Mme. Zizina previue aos
seus clientes que continua a dar con-
sultas das 11 da manha ás 8 da noite
na rua «la Quitanda n. ir;_\

Attençáò—Mme- Zizina só trabalha
na rua da Quitanda, 157.

THEATRO CHANTECLER

ja* /-tis-sj» «sè^js? i^^ ÍSL-p^a ii 1 «S^,
Jf^% ssesP m gr2^ grss i §__»___ § ^sss^

Moléstias da pelle, rheumatismo syphilitico, chagas cancerosas
Iodas as doenças derivadas do sangue impuro, curam-se com o

DÉPURATOL
Mãrcn registrada e approvacla pela Directoria dc

Sau tio Publica do ííio de Janeiro
Ultima descoberta dà medicina .-.Uoniü, quo sobro todos ou outros dopur.-.tivos

ou tiàiiiiia com msoguiofos vw^feSns, quo ubsolutamouto garantimos:
1-— Não osigir diòtá espcwil.
•_¦— Não nor purgativo, evitando assim o ínoomniodo o ameia o estaao ue

friioufe» om quo ficam os doentos tratados còm dopurativos ptirgáutos.
;!•— Não arruinar num èequõl' alterar o organismo do doento.
.•-^Substituir oóm vantai-om o 0013 o as injeoçõiis niorouriaos.
r,-_ NSo tor sabor, visto tpiu óadn pillula ao toma com um golo d água.
li--Ser acoiidioionadp num pcquuuo tubo do buxo, do fôrma a poder andai'

na algtbeira do colloto.
7._Não serem om regra precisos mais de G tubos para um tratamento com-

pioío, o que roprosouta uma graudo economia, sendo rariasiinos os casos em quo
Kiija.prociso tomar mais alguns. . .• , . ,

8-- Fazer sentir grandes melhoras logo no primeiro ou sogundo tubo, me-
lhoras quo só por si valorisam o mudieanieiito..

',)•-- Abrir o appetito o dar o bom estar geral ao doento.
Sito estas as grandes vantagens dosto tratamento sobro todos os outros, quo

poueíãu sor eouliniiadas por milhares do pessoas quo tòm tomado esto preparado.
Qualquer chaga ou placa syphilitica desapparoco a olhos vistos, como por

encanto, com esto dopurativo. _'""'¦¦. '

Quem tiver a uni sina do apanhar o cancro duro o tomar o Dopuratol, ga-
rántiiíios quo lica livro, pari. sompro, da mais ligeira manifestat-ão syphilitica. lim
face disto só é syphilitioò e só gasta rios do dinheiro, inutilmente, quem quer.
Quo o saibam todos. „,•«"'-'•
Tubo com 32 pululas, 8 a 10 dias do tratamento, 5$000. - Polo Correio mais

•100 réis. — Vendo-se om todas as plmrniacias o drogarias.
Doiiositarirs : V. Silva & 0.. rua da Assombléa, 31 o Rodolpho Hess & O.,

rua Seto do Setembro, 01 o Si Paulo—Biíruèl & O.

LINHA POSTAL
Paquctis cor.tio3, fazendo a ünlii entro

Bordeaux, Lisboa e Rio de Janeiro, indo J
Montevideo c Iluenos Aire5.

Viagens rápidas, sendo, catrí Liabo». i»
DIAS E HORAS.

Entre Rio de Janeira « Bordem*-, ij 3
MEIO DIAS.

Chegadas da Europa
BURDIGALA
LIGER .-

a io
,'l .'O

O PAQUETE

rífm
Esperado do Rio da Prata, lio dia 21 do

corrente, sahirá ás 4 horas da tarde para
Dàkár, Lisboa, Leixões, via Lisboa e Bor-
deatix.

LINHA C0i\LMERCIAL
Partida3 quinzenas; ãlicniadau cem as dol

paijuetes ua linha postal;

Sahitla» liara Euró_)ãs

GARONNA
DIVONA..

O PAQUETE

__l_w___fi»v21 'íü-J 'S! sU ¦

a i9
a ar..

d_>
Esperado dc Bordeaux uo dia 4 Ao cor*

rente, sahirá ás .| lioras da tarde para Mon»
tevidéo c Buenos Aires.

ESTES PAQUETES ATRACAM AO CAES DO PORTC?

Inscrevam-se nos Clubs da Cooperativa Ghronomotrioi

0 maior o mais antigo ostab.-lociiiieuio u> gouin

BARBOSA & ME!

N. 154, RUA DO HOSPÍCIO. N. 154
Tal ente u. T1_-_«10P1-IO*S1D IVorte í.arjo

_¦___¦_______¦_¦
e queda dos cabellos, cura inlallivehnente

em 3 dias pela

ONDULIUA
Produeto Ecaéíiio sclentlfloo para a liygleiío, bel-
lezá ò conservaçfwdos cabollos; o melhor do todos

OS tônicos ate hoje conhecido. Unico infallivel.

Dá aos cabellos brilho, bolíeza e vigor
VENDE-SE NAS DROGARIAS, PERFUMARUS e PHÂR.MACIAS

I«'reiro Guimarães -& C.—Rua do Hospício 18
.1. l-cotlfigues «to C.-Rua Gonçalves Dias 59

Laboratório i F. LOPEZ - Rua do Rezende 601

CAPA
I 

Depositários

"iooimoíh:

Para a, Europa s

Passagem de 3-» classe 110J303 Conducçâo para bardo _ra'.U
Passagem de 3* classe para o Rio di Prata 5). 13)

Todos os paquetes «lenta Compaalila tSra èioellítUéa aoíòmmi-daoõos para pairi,'»!-•)•/,
de 1-clasie e2«• intermediária, a alojamentos dotados da todos osTOf-uisitbi- liy„l-*al-i «
para os da'i' classo. Ctbiiios da luto. oimirates para u.aa so pass-Ja, eu. Cam.irotas dt
duas camas oa 2« elassa a ua iatariaadiatia. ¦

PARA CARGAS TRATA-SE COM F, ROLA, CORRECTOR DA .COMPANHIA

ANTUNES DOS SANTOS & C»

Avenida Rio Branco, 14 e 75 RIO DE JANEIRO)

SANTOS-Rua anime de Novembro n. 70 S. PAUL0--Rua Direita a, 4*

CAMBIO — Compra e venda de moedas de todos 03 paiz;j
em vantajosas condiçõr-s Antunes dos Santos & C

14 o 16 -¦> Aveuida Etio 13rfanco — 1-1 o 10
____WjMIMgg»_j_____gg__* WÊÊÊÊmmmW WmWmWÊHmWSmWmWmX _____Tt_''j'í2'

Rua Visconde do Rio Branco, 53
Empresa JULIO PR.VGANV 6r COMP.

compaxii;a brandão
HOJE HOJE

Duas sessões, ás 7 3|4 e 9 3|4

.ULTIMAS REPRESENTAÇÕES

EMPRESA PASCHOAL SEGRETO

HOJ^ Quarta-feira 8 de outubro HOJE
Esiicctáculos i»oi* sessões a propôs de cinema

NO CINEMA-THEATRO S. J9SE'

Toma parte toda a companhia

Amanha não ha espectaculo para ter logar

o ensaio geral da revista dc CARDOSO DE

MENEZES e MAURO DE ALMEIDA:

li clnriÉ...
que sóbc d scena, sexta-feira próxima c na

oual èstréatll as festejadas actrizes cantoras

ZVZ.V SOARES c PEPlTA ANGLADA.

Companhia nacional dc operetas, comédias,
vaudçViilcs, burleta9, mágicas e revistas —
Dircccão secnica do actor DOMliSGOS
BRAGA — Maestro director-da orchestra,
JOSE! NUNES.

_ MMS COMPLETA VICTORIA DO
THEATRO POPULAR!

A's 7, in S 3J4 c ás 10 i|-i da noite

|i illi
ALEKtítíO SILVA, 110 papel dc guarda

noclurno, pronuncia ao banquete do casamen-

to formidável bestialogico I
O BARRADAS AVANÇA NA MULATA!
A bebedeira do Escaiidanlias

IMPONENTES BESTIALOGICOS I

RIR! RIR! RIR 1

\manliá e todas as noites — DEPOIS DO
KÓRKOUOUO'.

NO' CINEMA MAISON MODERNE

SECÇÃO RAMBOLK

Quc dá 80 "l" da receita distribuída aos pos-
suidores dc entradas validas por dez dias
contemplados pelo resultado do tornei»

Magnífico programma constituído pelos Si-
guintes films:

MÃE ETERNA
"Film" sentimental dc Biograph'

A Serpente na Herva
Drama couiiiiovcntc

O Fogo da Redempção
Drama da vida real

Testordilo Herda
Cômica

AVISO — Os torneios começam ás 6 ho-
ras da tarde
mas horas.

DA

Pianista Brasileira

Gelina ^o
(Diplomada pelo Real Conservatório

de Leipzig)
•NO-

Salão do «Jornal do Commercio»

no dia 9 de Outubro de 1913, ás 9 horas
da noite em ponto.

Os bilhetes acham-se nas casas

Arthur Napoleão
Avenida Rio Branco

CIRCO SPINELL3
Companhia equestre nacional da Capitai

Federal — Boulevard S. Oliristovão —<
Diractor e proprietário AFFONSO 5PÍ-
iNBLLI

hoje- s-sajA * -H0J.fi
•Grande fúlicçSo variada

Attracções c novitlailcs t

Mr. Albert Canales
Extraordinário eqüestre c saltador. Succcs-o 1

Pery and Pery
Acrobatas brazileiros

O Cinema começa ás mes-

Vieira Machado
Rua Ouvidor

G. Francfort
Quitanda 81

Mme. Carlota
Trapczista e equilibrista. Suceesso f

—. •?•

Terminará a 2" parte do progranr.ua cora t
sempre applaudida burlcta

O CUTUBA
qu irá, cm ultimas representações, dando *\

gar á peça plimitastica A PüPlU.A ".

DIABO, quc subirá á scena 110 dia i.| do '-

rciilc.

O director reserva o direito dc alterar
annuncios, cm caso de força maior.

Está cm ensaios o drama — O CART
CO DO REI.

-¦' -'- - "'.¦- _•».?4--^H•'--•**il^-^^*?rt-,•*-* ""

Só não Sô emprega pem não
casas, empregos e

trabalhar. Só não aluáa casa quem nio quer morar,

.montados, cusfam n'.**. Época- apenas 200 réis por
porque os annuncios de Alaga-se, V@M8-se e Pradsa-se s

ve_;es desde que nio excedam de ires linhas

- 
¦ 
.¦

i^^ja^ãtiiiB*!»*!***1^^858** . ;,~nftaum


