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A dòr imincnsa que nos acabrunha neste

instante de intensa amargura faz-nos tre-

nièV a penna ao registrar o passamento do

dr. Vicente de Ouro Preto, nestas mesmas

coliimrias a que eile emprestou o brilho do

seu grande espirito e da sua vasta erudi-

cão. E' que, antes do director muito que-

rido, de correcenn impeccavc! e de In-

excedivel firmeza de caracter, pensamos
no companheiro de todos os dias que se

foi, após haver cimentado no coração de

iodos nós uma estima sincera, ao lado do

espeito pelas prendas que faziam deite

uni puro. E' preciso tel-o conhecido de

perto, nessa intimidade do trabalho, que

.lie sabia tornar encantadora, para sentir

bem o golpe immenso que é o seu desap-

pareciniento, cm plena mocidade, quando
iodos os traços da sua vida lhe auguravam

mais glorioso futuro, quando as linhas

ü.i sua condueta. mantida sempre sem des-

iallecimentos, estavam a dizer que eile te-

lia de juntar novos louros ao nome vene-
-,...:o que recebera c que soubera manter
¦ilustre, desde os bancos acadêmicos.

Como advogado dos mais notáveis,

cjmo jornalista dos mais vigorosos, ahi

licim paia aitestar os seus méritos tra-

fctlhõs iniiunieros. O seu gênio combativo

levou-o a fundar "A Época", cujas, pagi-
nas guardam admiráveis artigos de doutri-

nação sobie vários nssumptos e principal-
liiente de sustentação e defesa das ideas

políticas que professava, accórdes com as

do seu saudoso pae, o Visconde de Ouro
Preto; e com tal convicção assim se por-
tava c com tanta sinceridade se atirava a

cises combates que se pode bem dizer ter

s'Ja elle o maior defensor, nos últimos
tempos, do regimen que os seus maiores

r.judaram a elevar c a engrandecer. A'

raixão por esse ideal juntava o dr. Vicente
ie Ouro Preto os mais fervorosos senti-
.ncitás patrióticos, interessaudo-se viva-

«ente por tudo quanto se relacionava com
¦x grandeza do Brazil, embora sob o regi-
usa que elle condemnavà, por entendcl-o
incapaz de fazer a felicidade dos brazi-
!ei:-os.

Ao seu nome, ao seu esforço, á sua de-
dicação, deve "A Época" a popularidade
que rapidamente conquistou, impondo-se
desde os primeiros dias, a todas as classes
c captando, principalmente, a sympathia
das homens de trabalho, que, com justiça,
viam no dr. Vicente de Ouro Preto um
a:niao leal, um amigo desinteressado. E'

que este jornal foi desde a sua fundação
um eloqüente aítestado da tolerância desse
espirito que se apagou e para o qual todas
as idéas eram dignas de respeito e mere-
ciam acatamento. As suas columnas foram
r.berMi a todas as opiniões, as mais con-
iradictoriâs, indicando bem o largo pro-
gramma que para a imprensa trazia o dr.
Vicente de Ouro Preto.

Si assim era como cidadão, o morto de
hontem, como homem particular era o
:ypo de virtudes que conheciam quantos se
chegavam ao seu lar, onde a sua alma pu-
rissima se abria, em ternuras para a es-

posa devotada e para os filhos estreme-
i-:dos. .As suas portas estavam sempre
abertas a todas as dores c não havia in-
fortunio que não encontrasse lenitivo sob
aquelle tecto, onde, pelas' acções e pelas
palavras, o dr. Vicente de Ouro Preto de-
monstrava os grandes ensinamentos da re-
ligião de que foi um crente sincero até o
instante derradeiro.

Escriptas sob a impressão pungente de
uma grande dòr, estas linhas mal esboçam
o perfil do dr. Vicente de Ouro Preto, rou-
bado á vida aos 34 annos, notável pelo
saber, pelo talento e pelo caracter.

"A Época" curva-se reverente ante o
túmulo do seu inesquecível director, jun-
tando as suas ás lagrimas da desolada fa-
milía,

A enfermidade
Segundo o attestado firmado pelo dr.

Joaquim Moreira, a moléstia que victimou o
dr. Vicente de Ouro Preto foi a lithiasis
biliar,

Ha muitos annos vinha o mal progrediu-
do, lenta, porém pertinazmente, devorando
aos poucos o robusto organismo do dr. Vi-

cente de Ouro Preto. Ligeiras crises de co-
licas hepaticas, seguidas depois de outras
mais violentas, eram sempre combatidas
com sticcesso. A grande operosidade do ex-

tineto não permittia, porém, que elle pudes-
se dedicar ao seu tratamento a attenção que
merecia.

Ultimamente as crises (oram se sueceden-
tio até que n0 curso de uma viagem para
Minas, viu-se o dr. Vicente de Ouro Pre-
to obrigado a abrigar-se cm um hotel de
Entre-Rios, por ler surgido uma formidável
manifestação de seu mal. Nessa oceasião seu
estado se tornou imniçdiatamcntc mui ti me-
lindroso e o cortejo syinptõmátolõgico apre-
sentou um aspecto de extraordinária gravi-
dade.

Ao lado de eólicas hepaticas, fóríissiinás,
manifestava um estado de adynamia profun-
da, expresso em queda violenta da tempera-

lura que se mantinha pouco acima de 34
grãos, além de estado syncopal permanente,
suores profusos, vômitos incessantes, lie-

matemese, etc.
Proniptamenlc soccorrjdo pelo illustre dr.

Vasconcellos, clinico de Entre-Rios, foi a

família do dr. Vicente de Ouro Preto avi-

sada do que oceorria c logo seguiram para
Entre-Rios sua expia', esposa c o dr. Paulo

Parreiras Horta, sobrinho do extineto.
Em virtude da gravidade da situação c

medicado o enfermo, foi feita immediata-

mente sua remoção em trem especial para
Petropolis, tendo-sc em vista sobretudo os

phenomenos de peritonismo apresentados

pelo mesmo, que podiam obrigar á uma

prompta intervenção cirúrgica, impôs-
sivcl de se rcalisar 110 hotel de Entre-
Rios.

Em Petropolis, foi o dr. Vicente cuidado-
samente examinado pelos proficientes drs.
Joaquim Moreira e Daniel de Almeida, que
haviam partido do Rio em companhia do
sr. Conde de Affonso Celso. Verificado não
ser possível 110 momento a intervenção ei-
rurgica, regressou ao Rio o dr. Daniel de
Almeida, ficando o doente entregue aos
drs. Joaquim Moreira, Paulo Parreiras Hòr-
ta c Paulo Figueira de Mello, sob a direcção
do dr. Joaquim Moreira.

Apesar do gravíssimo quadro clinico ob-
senado nas primeiras semanas do traia-

mcnlo, foram sendo dcbcllados os sympto-
mas alarmantes, podendo assim serem nu-
tridas as melhores esperanças de reslabelc-
cimento do querido enfermo.

A dedicação do dr. Joaquim Moreira e
sua proficiência clinica se patentearam bri-
lhantementc, auxiliado sempre pelos seus
companheiros de tratamento.

Até ha poucos dias, o doente parecia cn-
trar em convaleseuça,. .não obstante as nu-
merosas crises oçcetrr-çntcs, quando vieram
se processando plienouienos de cholemia
que logo entenebrecernm o prognostico. As
manifestações, ncrvqsas que acompanham os
casos gravíssimos ,tle «ngio-eholhe septica,
surairaiii cem», progressiva marcha, não

obstante os hercúleos esforços empregados
para combatei-os.

O sr. professor Austregesilo, ouvido em
conferência pelo dr, Moreirà/ajpprovoü e con-
cordott plenamente com o diagnostico e
tratamento formulados.

Infelizmente tudo foi cm vão. A seiencia
teve que se render á violência da progressão
da moléstia e hontem, ás 7 e 20 minutos da
manhã, após agonia suave, expirava o dr.
Vicente de Ouro Preto.

Traços biographicos
O dr. Vicente de Tuledo de Ouro Preto,

era filho do visconde de Ouro Preto e nas-
çs.U no então, niunicipij neutro ~ capital

do Império, aos 16 de outubro de 1879. Co-
meçou os seus estudos no. Collegio Militar,
pois se destinava i carreira das armas,

Fcl-o desistir desse primeiro intento, a revo-
lui;ão de 15 de novembro de 1889, em virtu-
de da qual, teve de interromper os seus cs-
tudos.

Continuou-os depois, em vários collcglos eu-
ropeus, no do dr. Aquino, nesta capital c no
dos jesuítas de Itu\

Aos vinte annos, bacharelou-s-. cm Scien-
cia Jurídicas e Sociacs, recebendo, no anno
immcdiato, o grão de doutor em Direito, após
brilhantíssima defesa de these.

Exerceu a advocacia nesta cidade c cm Te-
tropolis, e deixa vários trabalhos jurídicos
e politicos,

E.r» cçudeçorado com 65 commcndaji d;

Christo e da Conceição de Porttigtiaf, cOíii
o grão de cavalheiro da ordem da coroa <h>
Itália, com a de official da Instrucção Publw'
ca de França, e com a estrella de advogados'
de Lima.

Era casado com d. Elvira Bclford de Our»,
Preto, e deixa 4 filhos de menor cdade: Pau*
lista, de 8 annos; Carmcn Magdalcna, de 6f
Affonso Celso, de 4 c Luiz Vicente, de i
annos de edade.

São seus irmãos, o conde de Afonso Ce!'
so, a viuva do dr. Mesquita Barros, a falle-
cida esposa do também fallecido dr, Parrci-
ras Horta c d. Dulce de Paula Lima, casada"
com o dr. Miguel Archanjo de Paula Lima.
Deixa uma irmã solteira, d. Nocmy de Ouro
Preto, e sua vencranda mãe, a viscondcs.-a de
Ouro Preto.

A câmara ardente
Logo pela manhã, o vasto salão de visitai

foi transformado em câmara ardente. As
paredes c tect0 foram cobertas de velhnlo
negro, com barra c franjas de chorões de
prata.

Ao centro foi armada a cça, de altura ele»
vada, toda coberta de velludo preto com
lagrimas argenteas. Em um dos lados da
sala, elevava-se o altar, sobre o qual poisava
a imagem de Nosso Senhor Jesus Christo.
Illuminava o altar uma pyra cliamniejante e
cm volta á essa ardiam seis grandes tochei-
ros.

O corpo do nosso querido e pranteado di«
rector, sobre aquella éça, repousava para
todo o sempre cm um caixão de primeira
classe.

Desde as primeiras horas do dia, come--
çaram a af fluir á villa Elvirita, amigos, col-
legas, senhoritas, operários c pessoas do po-
vo, todos, cmíini, que tiveram a felicidade
de estabelecer relações e que procuravam
fruir o trato ameno e captivante do dr. Vi-
cente de Ouro Preto.

A' proporção que o dia ia transcorrendo,
ia se augmentando a romaria c, quando çhc-
gou á noite, a vasta residência era pequena
p;>ra conter as pessoas que, com a sua pre-
sença e com palavras repassadas de tocante
sinceridade, procuravam levar um pouco, de
conforto á desolada família.

Durante a noite o corpo do nosso saudoso
director foi velado por toda a sua distineta
familia, pelos seus companheiros de re-
dacção, por amigos, collegas, operários de
Petropolis, dos quacs era um incansável de-
fensor, sacerdotes e pessoas do povo.

O ambiente era triste c tocante. Um sa»
cerdote supplicava ao Creador indulgência
para a alma bondosa de Vicente de Ouro
Preto. „

O enterro
O enterro do dr. Vicente de Ouro Preto,

realisa-se hoje, ás 10 i|a horas da manhã,
ho Cemitério Municipal de Petropolis.

O feretro sahirá da villa Elvirita, no Al«
to da Serra, próximo á estação da Leopol-
dina.

A precocidade de um
caracter

Ha certos factos na vida dos homens que,
revelados na infância, constituem traços
accentuados dos aítributos predominantes na
cdade madura.

Com o dr. Vicente de Ouro Preto assim
aconteceu.

Cursava elle o Collegio Militar, apenas1,
com 10 annos de cdade, quando se procla-
mou a Republica entre nós.

A noticia, chegada aquelle estabelecimento
de ensino, electrisou os alumnos, que cm de-
lírio começaram a destruir tudo quanto
continha a Coroa Imperial, inclusive os boi
tões da farda, que foram arrancados e jo-i
gados fora.

O joven filho do presidente do conselho'
de ministros, que, então, já se achava preso
no quartel general, fiel as crenças do seu
illustre pae, não se perturbou. Ao contrario,
intimado pelos companheiros a arrancai
lambem os botões de sua farda, resistiu im-

pavido á ordem humilhante.
Na inconsciencia que o momento determi*.

nou, os collegas de Ouro Preto se lançaram
contra elle, e uma luta encarniçada se estabe-
leceu do Collegio Militar em peso contra

aquella creança de 10 annos, a debater-se

heroicamente entre a multidão, defendendo^

os botões de sua fardinha, ornados com q
emblema de suas crenças.

A' tarde, ao chegar á casa, com a farda1

em tiras, mostrou a sua velha mãe quatro,
botões que conseguira salvar na luta.

Essa farda, guarda-a até hoje a veneran-
da Viscondessa de Our0 Preto, como uma;

preciosa reliquia daquella luta memorável,
cm que o seu filho querido, aos 10 annos.
de cdade apenas, demonstrara aquella fir«
rnezá de caracter que constituiu sempre o
attributo predominante 110 pae e no digno
herdeiro do seu nome illustre.

Como uma homenagem á memória d0 nosso
saudoso companheiro, dr. Vicente de Ouro
Preto, transcrevemos, hoje, o brilhante anigo
—.-1 candidatura lógica,—, por elle publicada
nesta folha quando foi da recente agitação era
lorn0 da suecessão presidencial.

Os sábios e elevados conceitos cmUtidos nesç-e
artigo, vssaJo numa linguagem enérgica, mai
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icrena, relevam a intuição superior que Victn-
te de Ouro Preto possuía da politica.

A CANDIDATURA I.OUICA — Nas horas
lubias das intensas crises políticas dos povos,
r.ãd raro são os estrangeiros, ou os que vivem
no exterior, ai|in1!es'que mais clara visão têm,1
dos problemas nacionaes e das soluções mais
acertadas a Uns dai.

1''.' que BÔ » uns o-.i a outros cabe ;t impar-
cialidade bastante para julgar dos fsetos c
suas Conseqüências, sem se deixarem influett-
ciur pelas syinpalhias, repugnância», prcvcnçücs
que o eontaçtò iinmediato, o choque di : "

indo perfeita
«li tács

para dizer aoi meus
nccrtiido ine parece

expliquei que havia

scs. cri.v.n fatalmente, prejudica
avaliação dos elementos eõinponcn
problemas.

Monarchisla declarado e cadj VfS mais cren-
ic na cxccllciicla dos princípios que defendo
- da vietoria final qtlc o bom senso popular
lia de conferir á minha causa, tendo, po.- ou-
tro lado recebido n„ estrangeiro a impressão
do; últimos acontecimento-i políticos, eu niii

julgo na situação de desinteresse pessoal, de
Imparcialidade stiffici.-ni
concidadãos, o que mui
na situação aclual.

A0 fundar A V.foca,
problemas cia cuja solução inusediata po-
diam collabor«r, e iam fazei-*, -aonirchistas
» republicam», em beneficio At TV.ria, c sem
prejuiz0 das respectivas idèas.'

Com a oinuipoteneia constitucionalmeute
:o'nccdida ao presidente da Republica, <• o
ibãlxamcnto do coefflcieutc de energia na-
cional lia resistência ás violências e aber-
rações do poder, a designação de lha cindi-
dato á chefia da Nação não púde interessar
somente ás duas dúzias de políticos militantes
que se agitam ,no scenario da govérhãçãó do
paiz.

E' questão vital para todos os cidadãos,
dir -com <w setui direitos', com ai Ruas gmn-
titis mais indispensáveis da tr»lKilh», liberdade,
propriedade, família e icflurnvça individual.

Sem agí;rcnii»r-sí em qunhiacr partido,
identificou A lipoea a sua noção jornalística
com a luta ctmlr» » senador 1'úihcico Ma-
citado.

Não nos movia, entretanto, ódio pcs*'>»S
»a caudilho Mil-itograudcnsoi o que combs-
liamos eram as normas govemanientaes <1»>
partido que s. cv. dcspoticaoieirte dirisia,
do partido que s. ck. incamava — o P. K. C

O ataque era dircctaincntc dirigida a s.
ex., porque entre os povos latinos é sempre
preciso perstmalisar, e porque, verdade se lhe
diga, o senador Pinheiro Mwliado era baiu
ii homem por excellencia representativo do
P. R. C. — caraclerisani a s. ex. a violcn-
cia, o nenhum escrúpulo no emprego dos
meios de vietoria, a anciã de go*ar dos lu-
xos da vida a par da venínra de não encon-
liar resistência ao seu querer político onini-
potente.

Com insistência que a muitos parecia cx-
cusado, veiti A T.poca annunciando e com-
batendo a candidatura do senador Pinheiro
Machado, quando ainda ninguém acreditava
ousasse s. ex. Xaiel-a apresentar.

Deviríamos estar, pois, cxultanlrs ajora
(>nr a derrota do sr. Pinheiro Machado foi
esmagadora, patente, sem attenuantes, iiíiu
mesmo sem permittir um resurgimento müa-
groso ?

Não, nã0 o estamos ainda !
A derrota foi só do homem c não dos seus

princípios, Os políticos fingem não perceber
o que significa u ripnlsa popular, -o procaíWtt,
satisfeito o povo pela vietoria alcançada com
o afastamento -do caudilho, conservar o appa-
relho corrupto e dominador em proveito pro-
prio.

Nít0 assumem altitude decisiva, não op-
põem ttm nome ao que repcTliram; cnlliga-
ram-se contra o mal maior, não têm ener-
gia nem vontade para eollaborar em um*
iecão sancadora do governo do Braz;!.

Na esperança da própria candidatura, ue-
nluun dos paredros colligados aceeita fran-
;a c decididamente um nome que se imponha.

Ninguém ousa romper abertamente com o
P. K. C, tamanho é t> medo que ainda lhes
nspira o domador -deposto.

Rcflictauí, porém, os colligados — hontem
.ram elk-s lotlos impopulares ou, ao menos,
Indiífereiltea á massa nacional; as sympalhias
le que hoje desfrutam lhes vêm aMcaniealc da
meia energia manifestada.

Continuem as confabulações com o Sena-
nor Pinheiro Machado, -persistam as tentati-
vis de transacção com o P. R. C, e toIvc-
rão ss. cxs. á situação de desestima da qual,
com tanta difficuldadc e inrjrcsa, acabam de
snhir,

Levar á presidência Campos Sallcs, ou qual-
quer outra figura semelhante, c assegurar ao
ir. Pinheiro Machado mais quatro annos,
ipic se seguirão quantos quatriennios inda
3e domínio mais absoluto do que si íòra s cx,
3 presidente de direita.

Por outro lado ê necessário não olvidar
4'.u- os Estados colligados perderão o reci-
proco apoio si algum delles quizer prevalecer-
?.- da állmnça passageira para .galgar a chefia
da Xação.

Pernambuco sustentará o Rio de Janeiro,
si o senador Nilo íôr o candidato, ruas, São
Paulo combaterá 0 ex-presidente; Minas íi-
cará, na melhor hypolhcse, fria, sem cm-
thnslasmo.

Contra Dantas Barreto, contra o Militar,
renascerão os temores ini^rvencionistas de
Sã0 Paulo, e medo ao serviço milhar obriga-
lorio da tã0 coronelisada Minas Geraes.

Bernar3ino de Campos eslã cego, Rodrigues
Alves gravemente 'enfermo, Albuquerque Lins
Incompatibilisado com elementos políticos de
valor c preso á inviável chapa r—RnyAins—
Glycerio já foi deíihitivámciUe afastado, quem
reata a São Paulo ?

üueno Brandão é honesto, é trabalhador,
lias. si fosse candidato, o seu gesto de resis-
lencia ao senador Pinheiro transformar-se-ia
sm especulação pessoalmente lucrativa. Mi-
nas só deve agir por patriotismo c desin-
teresse; ne:n unicamente as suas montanhas
tão alterosas, o é lambem o coração dos seus
filhos.

Francisco Salles, Lauro Mtiller, só pode-
fão ir á presidência contra a clara disposição
le sabia lei moraüsaflora c previdente.

O cidadão que -galga d poder contra lei
«pressa de seu Paii, -que par» ser o -chefe
ia sua Pátria faz revogar leis, -não
itrá nunca o primeiro magistrado constitu-
cional de um j.ovo, será um diotador de íacto,
(«capaz de sopitar o impulso irresistível de
fazer, quando «a presidência, o que ji obti-
nha antes de alcançal-a, desrespeitar, rasgar,
annullar os freios legacs que se lhe antepo-
nham.

Assim o problema c este; repulsa geral
40 paiz não unicamente ao senador Pinhei-
ro Machado, mas aos princípios, ao partido
|ue s. -ex. encarna; impossibilidade de en-
contrar um nome entre os elementos diri-
gentes da colligação, Iodos cx-membros do
P. R. C, e que com este ainda não rompe-
fam de modo positivo, qtie nao traga o desag-
gregamenro humediato da liga que já teve
tão l>eneficos resultados; inviabilidade da cha-
pa civilista fLMi.

Não haverá, pois, solução outra que a ra-
Jieal, a restauração da Monarohin i

Eu assim o creio, mas aos republicanos sin-
teros, aos que ainda crêm na cfficacia do
principio eleitoral para designar o chefe sií-
premo da Nação, apesar das provas patentes
de inseguridade, da allurião de intrigas, do
assanhamento de interesses pessoaes peque-
tainos da .manifestação das grandes cobardias
(çue as campanhas presidenciaes dctennina-.n,
sinda resta uma esperança.

Sempre hostil aos princípios e meios de
governo do P. R. C, austero, trabalhador,
lureolado pelo respeito unanime dos seus
r.oncidadãos, havendo exercido uma presiden-
lia de grande Estada, com honestidade, mo-

direitos e crenças do3 seus administrados,
unico dos nossos políticos que desde logo se
recusou a pertencer ás hostes do sr. Pinhei-
ro Machado, dispõem ainda o:t esperançados
da Republica de um nome que púde determi-
nar o termino favorável desta hora lorva c
angiistiosa.

Partidário acerrimo da supremacia da or-
dem civil na governaçüo dos povos, «mlgo
Jo Exercito, pois, tem a honra de vcr.-r lima
farda, » senador Lauro Sodré é o candidato
lógico que se impõe aos republicanos.

A sue qualidade de Grão Mestre da Ma-
çonaria poderia assustar á consciência ca-
tholiea da immcnsíi maioria da Nação, mas,
s. ex. como chefe do Estado deixará de ser
o de uma seita, olhará os interessei da Pátria j anuncias

c Mario Serpa, os quaes depositarão sobre o
atSU/de, uma grinalda de flores naturaes.

As outras secçBís d' A lipoca, administra-
ção, revisão, composição, paginação, stcroty-
pia, impressão, photograpliia, phologravura c
renda avulsa, fazem-se representar por com-
missões e Collocarflo grinaldas e palmas de fio-
res naturaes, sobre o caixão do dr. Vicente de
Ouro Preto,

CÂMARA DOS
DEPUTADOS

e não os da sua órdem, c encontrará nos seus
sentimentos patrióticos forças bastante para
não contrariar ai crenças, a vontade religiosa,
firme, dos seu; compatriotas.

Foi assim que s. ex. governou » Pará, rc-
cebendo ao deixar o governo n testemunho
público de applatisos á sua imparcialidade que
lhe foi levar em discurso o venerando Bi=po
Diocesano.

E nós, os catholicos praticantes, não suf-
iragãmos ao marechal Hermes, oiaçoa gra-
daado e qut antes 4e asáimlr a preddchcia
prestou compromisso de fidelidade á Maço-
naria ?

Não me pez.i A consciência, poisi a mim
niòiiarchisla e cntliòlico, indicar para a presi-
dencia da Republica ao repttblicanu histórico,
ao grão mestre da Maçonaria, 4io;\iuc confio
nt, sen caracter integro, no seu espirito de
justiça e de respeito aos direitos e garantias
dos seus concidadãos.

Tenha a Republica essa prova decisiva —
um rrpuliüeano puro, quanto aos priucipio-i
governativos, ialiitos familiares c hoccstidf.de
de proceder, exercendo a i»rtíid.,nc-a.

Si o seu governo fracassar, TOmprchcnicrá'
definitivamente o povo, que u mal está na
essência do regimen, que são o principio ciei-
toral c a oãmipotcncia do chefe de Estado, o
que gaagrena o nosso mundo politico.

Volverá então, a Monareliia indiscutida e
para setnpre victoriosa,

Caso, porèili, -Lauro Sódré consiga o que
promeítein os republicanos — a prosperidade,
o engrandecimento, a moralisação do Brazil,
— que permaieça a fôrma do governo vigente,
pois, nós os tnonarchistas, o que queremos é
só e unicamente, a grandeza, a força, o pre>ti-
gio da nossa Pátria ! — Dr. Vicente da
Ouro Preto.

Homenagens e con~
dolencias

Recebemos os seguintes ulegrammas:
NIÇTHÉROY, 17—Queira acecitar os meus

sentimentos de profundo pezar — JVí/j Fe-
Cnv.ha,

'Lamento desenlace fatal c apresento con-
Coitreáo HnHcr de Campos.

BELLO HORIZONTE, 17 — Nossas mais1
sinceras condolências, pelo infausto fallecimcn-
to do bom amigo, dr. Vicente de Ouro Pre-
to — Sorye Davis e familia.

RECIFE, 17 — Nossos sentimentos de pe-
zar pelo desapparcciiu.nto objcctlvo do dr.
Vicente de Ouro Preto, que íoi um íorte e
um puro — Jorr.al Pequeno.

Sentidos pczames, pelo infausto passa-
iiuuto do dr. Vicente de Ouro Preto, lãs ce-
do roubado pela Snorte á nação brazileira,
qúís <lclle esperava os melhores serviços —
Dcpiflado 1'alois.

Sinceros pczames, pelo fallcciiuento do
vosso illusíre director — lirnímo de Macedo.

Acceitem os valentes direclorcs á'A
Época, minhas condolências muito ientidas
pela fallfcimcnto do «Ir. Vicente cie Onro Prc-I
tn, não só em meu nome como no dos ami-
gos de Santa Cruz. — Octacilio de Camará.

.Sinceros pczames — Silvino Mattos.

No exterior

Pessoas que nos trouxeram pczam:» pes-;
almcSle ou por cartas e cartões;
Dr. Fernando Vida! I.eite Ribtirfl, capitSo

Braga, do departamento central, I.uir Ferreira
da Paixão, Jonathas Vaz, Lúcio Soares Dias, i
dr. Lauro Sodiv, dr. Octano l.and, dr, Alberto
de Carvalho, Rafael Cabeia, Antônio Castro,
Manoel Brandão, José Frlicãano Pinto Coelho,
Samuel Santarém, engenheiro Joaqaiai -da
Cunha Loureiro, João Luiz Caldas, Aritoteles
Bezerra, Mario Hora, Isaac Ferreira, dr. Her-
mes Fontes, dr. Gregorio de Almeida, Ar-
chiniin» Mello, dr. Caio Monteiro de Barras,
Campos ds Medeiros, tenente Alipio lU-nwli-
110 dos Santos, dr. Cavalcanti Mello, Alfredo
Ferreira Lage, coronel Augusto Ramos, dr.
Coelho Lisboa, J. Dantas de Souza Leite,
Noel de Almeida Baptista, dr, Laurindo Lm-
gruber Filho, coronel A. Rangel de Vascoacel-
los, dr. F. Mendes -de Almeida, {''Jornal do
Brar.il"}, dr. Cândido Mendes de Alieida!
("Jornal do Brazil"), dr. Pedro Vcrgne de
Abreu, Napoleão Jeolás, dra. Myrthcs de Cam-
pos, Elias Moura Sant'Anr.a, (presidente da
Liga Pro-Lauro Sodré), João Glasi V^iga, dr.
Gonzaga de Castro, dr. César de Magalhães,
d-.- Firmo Braga, capitão Godofredo Caetano
Soares, conselheiro Silva Costa, dr. Heitor da
Silva Costa, dr. Zrferino de Faria, dr. Carva-
lho Mourão, dr. Rodolplio Chapot Prévost,
dr. A. Jamb-.-iro, dr. Virgílio de Oliveira Cas-
tilho, Alfredo Francisco da Silva Leite, La-
pecino Mello, Carlos Montebclto, coronel Tc-
dro Avelino, por si e pelo capitão J. da Pe-
rha, Alfredo Pinto Vieira de Mello, Pedro I
de Alcantava Bilhar, Mariano Dias, dr. Al-
meida Godinho, Arthur Clausen, dr. E-jgenlo
de Barros, Antônio Ferreira da Cruz, n-nciitc
Joaquim Pereira de Almeida, dr. J. Duarte
Dantas, dr, Irlavio Ribeiro Coutinho, Virgi-
lio Domingocs, Luiz Moraes, capitão Theodo-
sio de Oliveira, Jeronymo Mesquita Cabral,
Jooaquim Rodrigues Santos, Ang-:nor Pereira
Guimarães, Francisco Sallcs, Orcsles Barbosa,
Joaquim Feitosa, conde de Lcopoldina, Casa
Minerva, L. Notigué, Daniel Nottguè, dr. João
Ptreira do Cf.uto Ferraz Netto, José Leoncio,
Clodoaldo Mello, Gregorio Figueiredo P.razil
Falcão, José de Oilveira, Fclix Nougué, dr.
Gregorio Garcia Stabra, coronel Hcrmogenci
da Silva Freire c dr. Bastos Tigre.

BUENOS AIRES, 17 (A. A.) — A impren-
sa vespertina registrou a morte do dr. Vicente
de Ouro Preto, aqui recebida ás 9 horas da
manhã, por intermedie da "Agencm Amcri-
cana ".

Essa ne-ticia, qne foi logo affixada pelos
jornaes "El Diário-" c "La Gazeta", causou
no nosso meio f rande sensação.

O dr. Vicente de Onro Preto era aqui
muito bem relacionado e contava 4wgo circulo;
de afíelçõcs.

ASSUMPÇAO, 17 (A. A.) — "lil Diário
publicou hoje um tclcgramma que lhe fora!
transmittido pela "Agencia Americana", no-
ticiando a morte do dr. Vicente de Ouro Pre-
to.

O mesmo jornal faz cm ligeiros traços, a
biographia do distineto jornalista, realçando'
as suas convicções políticas inabaláveis -e
applaudindo a eftlcacia da .ina acção.

A noticia da morre ¦do dr. Vioontc de Ouro
Preto cansou grande pezar no seio da tocic-!
dade desta capital, onde .goaava de muita es-,
lima c onde tratava importantes negócios.

As commissõds --- Uma reu-
•niSo secreta --- O caso de
Pernambuco.

Presidiu á sessão de hontem, da Câmara, o
sr. Sablno Barroso, secretariado pelos srs.
Simões Leal e Raul Veiga.

Na hora do expediente,, o sr. Martim Fran-
cisco declarou que lendo requerido, lu mais
de um mez, informações ao governo sobre
um inquérito relativo a roubalheiras na con-
tadoria da Marinha, a não as conseguindo,
pedia a retirada do requerimento.

O sr. Sablno Barroso declarou que o reque-
riniento já havia, sido approvado pela Ca-
niara.

O sr. Martim Francisco voltou á tribuna
para declarar que não queria mais as infor-
inações, porque sabe que o governo não as
quer fornecer.

Passando-se á ordem do dia, faltou numero
para as votações, fendò encerradas a3 dis-
cussões das matérias constantes do aviso, in-
clusa a 3" do orçam.:!'.'',, da Guerra.

COMMISSAO DE FINANÇAS
Esteve reunida soh a presidência do sr.

Ribeiro Junqueira.
A primeira parte da sessão foi secreta,

para serem ouvidas as informações prestadas
pelo governo, -por i':'.e-n-.'dio do sr. Fonseca
Hermes.

O "leader" da maioria cominunícou os de-
sejos do presidente da Republica a propósito
•dos orçamentos, informando que a proposta
orçamentai fora orgahisáda atropcladamente
pelo sr. Rivadavia Corrêa; cujas cincadas eram
deseulpaveis, .atendendo-ie a que s. cx. estava
ha pouco tempo no ministério da Fazenda.

Assim, a comniissão de Finanças não eslava
obrigada a se cingir ã 'proposta do governo.

Em seguida a reunião tornou-se publica,
lendo o sr. Homero Baptista começado a lei-
tura dos pareceres faVrs as emendas ao orça-
mento da Receita.

liste trabalho foi intrrrompiJo pelo ideao-
tade da hora.

COMMISSAO DU PODERES
Presidência do sr. Lamounier Godofredo.
Foi tratado o caso das eleições de Pernam-

liuco.
Osr. Mario de Paula pediu vista das pa-

peis c- requereu que se requisitassem todos
os livros referentes âs eleições.

Estes livros achani-su em Pernambuco.
Asaim, parece que não será ainda para este

anno, a solução desse caso intricado.

1 escriptura ante-nupcial dotando a noiva
1 com a quantia de 100:0005000.

Quando isso era feito, recebia a poli-
cia daqui um telcgranima de S. Paulo avi-
sando a sabida dalli do velhinho om quea-
tão, pedindo ao mesmo tempo fizesse elle
regressar para lá, pois que era 11:11 demen-
te, conforme declarou a familia deite ti
policia daquella capital.

Pondo-sc a nossa policia em campo,
conseguiu descobrir o paradeiro do velho
c a malandragem que lhe estavam fa-
zendo.

O tratador dos papeis do casamento foi
Collatino Reis, com escriptorio ü rua Bar-
bara de Alvarenga, e o casador do velho
foi uni tal Américo Ribeiro, filho de um
tal coronel Silvino Ribeiro, sendo este o
tutor da noiva, que se chama Maria Leo-
linda Ribeiro.

O enlace ia realisar-se na casa da "Ma-
riasinha", á rua do Cattete n. 298, re-
sidencia de sua familia.

A escriptura ante-nupcial do dote de
10ü:00OS, foi feita no cartório do tabcllião
Leite Borges.

O velhinho deve seguir para S. Paulo,
por estes dias.

>Em resposta a um telegramma do pre-
feto do Alto Juruá, sobre a nomeação in-
teriaa dos empregados de Fazenda, o mi-
nistro da Justiça communicou que, se-
gundo declara o ministro da Fazenda, uma
vez installada no Território do Acre a de-
legacia fiscal, o provimento de empregos
do dito ministério, naquelle território, fica
sujeito á legislação de Fazenda.

entrou a insultar o dono do botequim c
freguezes que alli se achavam.

Não satisfeito com isso, sacou de um
revólver c o apontou para Antônio Se-
vero de Moraes* detonando-o c ferindo o
pobre homem na cabeça.

Antônio de Moraes, que i de naciona-
lldade portugticza, de 31 annos e morador
ã travessa Bom Jardim n. 173, foi soecor-
rido no Posto Central de Assistência, rc-
colhendo-se em seguida ã sua residência.

A po!'-ia do 3" districto prendeu o ag-
gressor em flagrante, trancanfiando-o 110
xadrez.

O director do gabinete da Fazenda com-
municou ao inspector da Caixa de Amorti-
sação que se acham cauciotiadas no The-

souro Nacional 30 apólices da divida ptt-
blica, de 1:000a cada uma, em garantia
da responsabilidade de João Pires Branco,
escrivão da Collectoria das Rendas Fe-

deraes em Vassouras, Estado do Rio.

FESTAS DO NATAL

50
destes "coupgns" dão

direito á uma

folhinha de parede

fará 191 i, cm üniissi-
mo chromo com

BLOCK MIGNm".

"• ' ¦ a

AVULSAS

O governo dos Estados Undos da Ame-
rica do Norte convidou o do Brazil a fa-
ter-se representar no Congresso Interna-
cional de Engenharia, a reunir-se em São
Francisco da Califórnia, cm 1915.

Ao presidente do Conselho Superior de
Ensino o ministro do Interior transmittiu

•o respectivo convite.

Só esta semana

De 17a 22 do corrente

Sabotage a bordo do
«Lutetia»

Rclotorlo i'íí<lioj>i aphioo ílo
cominaiidantc

BORDEUS, 17 (A. II.) -- Chegou a es-

ta cidade o relatório tclegraphico do com-

mandante do "Lutetia", a bordo de cujo

paquete se deram casos aiiormacs durante a

viagem para o Rio de Janeiro.
Segundo esse relatório, dois creados de

bordo, dos que faziam serviço nos camarotes
de primeira classe, foram vistos na casa de
banhos, onde se verificou tinia fuga d'agua
doce. Segundo todas as presuinpçÓès as tor-
neiras da agita doce foram deixadas aber-
ias, mas não foi possível colher provas suf-
ficientes de que se tratasse de um caso de
"sabotágc".

Mm vista disto o cominandanta do " Lu-
tetiu" c o cônsul francez no Rio de Janeiro
resolveram dar o incidente como liquidado,
dispensando o serviço dos dois creados, que
foram repatriados.

A memória do dr. Vicente de
Ouro Preto

Elle era tim tj-po frito para a vida:
—iU.ui caracter viril num nobre peito.
Começava a subir c na subida
Via-se nelle do Destino o eleito

Moço, íorte, querido, sstiífeilo
•De sii lidando, por amar 4 lida;
No corpo e n'alma era o fidalgo, íeito
Para a mais alta aspiração da vida.

Be arvore nobre vivido rebento;
A íortuna a sorrir-lhe, um rose» norte
Segue, tendo por busas"» o talento.

H5, sein razão, o illusir.... n moço, o forte.
Rola da cova tio aauiq.í''invento!
"Quanto remorso deve "rr

»¦ V
morte!

Jf. J)tnU

Uma «rande o Extrftortll-
narln Vt-ndu n l*reço» ilo
custo e nbaixo «Io eiittto

Camisas e Ceroulas Portuguesas,
Francesas e Austríacas. Collarinhos,

Meias; Gravatas e Lenços

Camisas Portuguczas, brancas e de
cOr. Dutia de 56$ a Ç2$000; Ceroulas
Portugnezas. brancas e de côr. Dúzia
de 528 a 76JÍO00; Camizas Francezas e
Autriaca5, brancas e de côr. Dúzia de
<J0S a dó$000; Ceroulas Francezas e
Austríacas, brancas e de cOr, Dúzia
34$000; Collarinhos de Unho Duplos e
simples, Dúzia 85800; Punhos de Unho.
com prezilha e sem preziltia. Jhizia
I3$óOO; Gravatas de pura seda, de di-
versos leitios, de 500 a 4»000; Lenços
de Unho, brancos e de còr, Dúzia de
2$ a 14JO0O.

Outra tiiwnale Veiula de
Ternos de brim de Unho, branco e de
dlrersas cores incluindo os do finissl-
mo TUSSOR de 20$ a 28$O00; Ternos
de casemiras inglezas de pura ia
pretos, azoes e de côr, cortados pelo
Novo Methodo de corte, de 34g a 54|;
Costumes de brim de Unho branco e
pardo e de Fhnella de côr, de BS a
loíOOO.
Ainda outra Orando Venda

de

A Sjcieté Acadcmiqítè dTIistoire Interna-
cional concedeu o diploma de sócio Itoiinra-
rio ao • almirante Alexandrino de Alencar,
cm homenagem aos seus méritos militares.

O TEMPO
O céo esteve, pela madrugada; de unia liilí-

piiet irritante, que fazia prever a continuação
desse insupporlavel supplicio ipic tem sido o
calor destes últimos dias.

A' tarde, porém, cobriu-se o firniaiuento de
nuvens escuras que se desfizeram cm còplosa
chuva, por todos auciosaiuente desejada, mas
qne inídiimcnte bem pouc0 duraram.

Temperatura :
Máxima  -3", O
Slinima  23o. S

Os vasos do guerra
estrangeiros que estão

110 nosso porto
O commaildaittc do cruiador " Montevldéo"

capitito de corveta Aguiar, acompanhado ilj
seu ajudante de ordens, visitou, hontem, (,
almirante Alexandra Baptista Franco, cíu-t
do estado-maior da Armada.

lista visita foi retribuída honlein ntcsnio
pelo capitão de corveta líduardo Jusiinn jt
Proença, que foi a bordo daquella tiniilatlc
de guerra, em nome do almirante Bantir,ta
1'ranco.

O cruzador "Aloiitcvhtéo" deixaríi o uns.
so porto por toda a semana corrente, com drsn-
no ao porto de Santos, onde permanecerá dóli
dias. Dalii, o elegante vaso de guerra irá .;;
Rio Grande do Sul, du onde locará com di.~
tino ao seu paiz, caso não seja alterado o
prograintiin ttc seu recesso.

—A officialidade do cruzador " Bueiios
Aires", da marinha de guerra argentina, olíe.
recerú hoje, a bordo deste vaso de guerra
uma "niatiuée", ás famílias da nossa nia.
llior sociedade,

O ministro nrBentiho, acreditado junto :io
nos.ío governo, catevo hontem, no gabínelo Jí
ministro da Marinha, conyiilandb-o para lomaf
parte na " matiilée ".

O "Buenos Aires" deixará o nosso porit
talvez athanhã,

—Xo dia 33 do corrente, a ltval Socie
de Club Gymnaslico Portuguez, offerecerá 5
distincla oficialidade do cruzador " Adamas
tor", um sitmptuoso baile em seus salões.

A bordo do " Adamàstor'-' haverá uma 'Miia
tinée", oferecida ás famílias da nossa so
cicdàdc e á officialidade da nossa Marinlu,
de guerra.

Muitas outras festas vão ser offerecidas ã
officialidade do "Adumáslor", pela colônia
portugueza aqui domiciliada.

Ainda não está assentada definitivamente,
a partida do referido vaso d-: (juerra, do poi.
to desta capital.

Parle da guarniçüo do "Adamastor" t.-«
desembarcado, fazendo passeios na cidade s
nos arrabaldes.

—Fundeou lionteni, 110 porto desta capital,
o cruzador da marinlia de guerra do; físta-
dos Unidos da America do Norte; '" Biriuia.
gham ".

O referido vaso de guerra, ao transpor »
barra, salvou á lerra, sendo correspondido
pelo couraçado " S. Paulo" e pela forlalezí
de VViUegaignon.

—O cruzador allnnílo, "\'iuela" deixará i
no:-in jtorio por toda esta Sfiiiana.

BEAIMi
A RAINHA

DAS
CEUVrlfAS

A imprensa desta capital, noticiando o fal;e-|
cimento do nosso querido companheiro, dr
Vicente de Ouro Preto, teve para o saudoso i
extineto expressões sobremodo captivantes,
que muito nos penhoram.

Aos nossos illustrcs collegas "O Secalo",;
"A Noticia", "Jornal do Commerçio", "A

Tribuna", "A Republica", "A -Noite", agra-
decênios as referencias feitas ao illustre j
morto.

Os collegas de formatura do dr. Vicente i
de Ouro Preto, em Itomcnageui ao seu qnerido
companheiro, deliberaram instituir um pre-j
m;ò numa das escolas desta capital, parecendo
estar indicada a Escola Vicente de Onro
Preto.

Ccuio entre os sobreviventes da turma exis-
tem pessoas que divergem, ein assmnptos de
crença, será prestado, -não pela celebração de
acto religioso, c sim por aquella forma, o
devido preito ao morto illustrc.

Estava assentada jiara .0 íenpaclu) sollecti
vo de amanhã, a ii:-nu';u;ão do sr. lidwigcs'
de Queiroz para ininistro da Agricultura, ca
vaga que se daria com a csconeraçüo do sz.
Pedro de Toledo.

Estava assomada...
Mas, a demonstração 'nopportuna da Ca-

niara, em íaror do sr. Edwigea de Queiroz,
a par da manifestação de desconfiança ao sr.
Herculano de Freitas, vciu transtornar <todosj
tis planos do covemo.

Affirmava-se «ontem, á norte, que o sr.l
Herculano de Freitas, logo que teve conheci-
mento da altitude da nuiioria da Câmara, so-
licitara demissã.i, >cm termos .peremptórios, do
cargo de ministro do Interior.

Accrcsccntava-sc que esse gesto cobre *
altivo do sr. líercalano de Freitas rebentara t
como uma 'boaiTia no morra da 'Grara e noi
palácio do soícrno.

E' que -o sr. Hercnlano de Freitas ahandona
o governo do maroChal, tendo a apoial-o to-
¦dos os políticos farüstas, quer liberaes, quer
diss-identes, -qner -cas-emistaB.

Bmfim. i toda o Estado de S. Panlo que
presrígia e ampara o sr. Hcrculano de Frei-

O sr. Campos de Medeiros, i* secretario
do Club Civil Brazileiro, vciu a esta redacção
trazer as suas condolências, pela morte do
dr. Ouro Preto,

O sr. Pauliuo de Souza, director interino
da Faculdade Livre de Sciencias Jttridicas c
Sociacs, nomeou, para representar essa Aca-
demia no enterramento do dr. Vicente de
Ouro Preto, e nas subsequentes manifesta-
ções de pezar, a seguinte comniissão, de que
também fará parte o mesmo director; Profes-
sores lama Drumond, Souza I.ima e Rodri-
go Octavio.

Uma commissão das oííicinas graphicas i'A
Época, composta dos srs. Antenor Guimarães,
Ucopoldino Lima c Percival de Brissac, depo-
sitará, cm nome da corporação, uma coroa
de flores naturaes, no túmulo, do inesqueci-
vel companheiro.

Assim que soubemos da -triste nova do
passamento d0 dr. Vicente de Ouro Preto,
nosso director-presidente, mandamos encerrar
as portas e as janellas, da nossa redacção c
hastear o nosso pavilhão em funeral.

A redacção d' A Efecti far-se-á representar
no enterro do seu pranteado director-presi-
dente, pelos direclorcs, drs, Câmara Canto e
Vicente Piragibe, redactores drs. Miguel Mon-
teiro, secretario; Santos Netto, e pelos repor-

Jcração, sabedoria, inlclligencia respeito aos ters. d. Virgínia Quaresma, Muller de CarivaUio

tas.
Vamos a ver ein que di tBda esta estor-

queira.

¦O capttao fle fragata Ortavio Luiz "Teixeira
foi nomeado ipara exercer -o cargo de immcdi-
¦ato de, conrasíado " Minas Ocraes".

O ministra da -Guerra concedeu, hontem,
dois meies àe licença, para tratamento de sau-
-de, onde lhe -convier, ao íroarda de aluinnos
do Collcpo íMilitar, desta capital, Augusta Dias
Branco.

Fní nomeada tuna comniissão composta dos
•n'fficiaes do Exerdta,, 1° tenente AdcJjVha Phi-
Imneno Frany e segandt-s-u-nentes Leovcgüdo
Ã3í-cs dos Praiercs c Üthastiâo Pinto de Car-
valho, ,para examinar dirersos objectos a cargo

-flo destacamento do Curato de Santa Cruz.

O ministra da Guerra transferiu, hi.nlem,
; arma de infantaria: da 1J* companhia iso-

.lada, para o 33° regimento, o 1* tenente d»
Exercito ©etário Pitanga, e do i°, para o 40
regiiiienla, Mario José Pinto Gtiedcs.

Ao seu .colleBa da pasta âa ViaçãD, o mi-
nistro da Justiça Irn-nsmittiu, .p»r ttratar-se
de assnmpto da competência daquulle -mi-

nistro, o teJeffrainm» -cm «que o -desemíbur-

gatlor Luiz Vieira iFerreãnt, Ao 
'Tribunal 

de
Appeliação, de Cwizeãro éo Sul, pede seja ti
agencia do Correio -daquella icidadc nateri-
sada a cmitlir vales postues.

tt»1>nm A R-AiTNHA

SXvaIIjxIA cüfIVejas

Um gereale pouco houesto
A jolicia do 2" districto está apyrando

uma qoeixa <qõe recebeu sobre o desap-
parecimcntii -de um homem e... cerca de
*:BQOSOD0.

Trata-se -âo desapparecimento do italia-
no Felice Lncarae, gerente da casa 4e
•catnblD -Ao sr. Atftonio Cinelü, ã rua Vis-
conde ide Inhaúma.

O st. Awtonio Cinelü aceusa Locarne
de ler -dado oim desfalque, na sua casa
CDnvmercial da quantia de 6:OOO5«O(Í0.

•O delegado do 2° districto abriu inque-
rito e anda ã procura de Locarne, que
também è cônsul da Republica de S. Sal
vaflor.

Iícbnm A RAINHA
IUS

CERVJí/AS

O ministro da Fazenda Tecommendou ao
director da Casa da Moeda, -providencias |
para que seja feito i delegacia fiscal «em
Pernambuco, o supprimento de sellos do
imposto de consumo pedido por aquella re-í
jiartição, em'telegramma de 29 de outubro ei
ofíicio de 3 e reiterado em tclcgramma de n
do corrente. .

O ministro da Fazenda .por se tratar de
gratificação addicional concedida cm 1912,
deixou de atitorisar 9 -pagamento de 300$,
ao funecionario postal Antônio Victorino
de Souza Marques, solicitada pelo ministério
da Viação.

O ministro da Fazenda communicou ao
seu collega da Guerra, ter sido lavrada a cs-
criptura de venda á Fazenda Nacional, por
Henrique Wilhann Prctechard, de um ter-
reno situado á praia do Arpoador, cm Co-
pacabana, conforme solicitou aquelle mi-
nistro, tendo sido a despesa de 1S6 :o.t2$5co,
registrada pelo Tribunal de Contas.

O ministro da Fazenda indagou do seu
collega da Agricultura; si concorda cm que
o pagamento do pessoal operário da Esta-
ção Experimental de Catina de Assttcar, em
Campos, no Estado do Rio, seja feito pela
collectoria local, a exemplo, do que succédèü
com a folha do mez de julho ultimo.

O inspector da Alfândega de Pelotas
foi atitorisado a abrir concurso para o
preenchimento de uma vaga de guarda na
mesma reearticão.

Á proclamação da lie-
publica no Maranhão
Fazem hoje vinte e quatro annos que, na

pátria de Odorico Mendes, entre a suavidade
de uma bella alvorada, o meu querido pro-
genitor proclamou a Republica.

Ao seu grito, «o portão do quartel do 5o
batalhão de infantaria, serenaram os clamo-
res de poucos milhares de patriotas arrua-
ceiros contra o acto de Deodoro da Fonseca
destruir o thruno de Pedro II, e impor ao

Chapéus de Talha. Manllha. Palmeira, • infeliz mor.archa, depois de cincpçnta ann
Cipó. Panamá Francezes, Feltro Cas-
tor e outros de 2$ a ÍOJWO

Grandes reduções em todos os ou-
tros artigos, como sejam;

VestuáriosJ»ra Meninos, Koupas
brancas de Cama c Meza, Capas de
Borracha, Guarda-chuva, Cintos, Sas-
pensonos, Luvas, etc, etc.

ha
Baratcira Casa RIO TRIUMPHAL

73 rua do Ouvidor 73.

O ministro da Fazenda approvou o or-
çamento da Caixa Econômica atmexa í de-
legacia fiscal ao Maranhão, para o anno
vindouro.

Por acto de hontem, <âo ministro da Jus-
fica. foi nomeado Alberto de Deus Af-
ímiso para o logar de escrevente jura-
mentado do serventuário vitalício do of-
fido de escrivão da 4* pretoria eivei do
Districto Federal.

Sob a presidência 4o dr. Rivadavia Cor-
rêa, ministro da Fazenda, reunia-se hon-
tem a ¦commissão encarregada da reforma
da tarifa aduaneira.

^Estiveram presentes todos es membros,
tendo «ido discutidas as classes 10* c 11*.

A commissão suspendeu os seus traba-
lhes ás 7 horas 4a noite.

O presidente do Tribunal de Contas or-
denou hontem, além de outros, os regis-
tros seguintes;

De Í72:528$958, de diversos forneci
mentos á E. F. Oeste de Minas, e

ii.

incompletos de reinado, o caminho do cxi-
lio.

Era Pedro II, naquellcs dias arigusliosos,
insigne e augusta cabeça de um povo, onde
a coroa real ftilgia pela fama do príncipe
que, na sua velhice honrada, dirigida tran-
quiilamenlc o destino dos luazileiros.

Emquanto a antiga corte despedia o im-
pecador, os maranhenses, rendendo honic-
nagem á Moitarchia, oppunham resistência
ao novo regimen.

E o meu pac, vencendo ditíiculdadcs so-
bre difficuldades, cingiu a espada, ao lado
de seus filhos e comniaudatlos, c, á 18 de
novembro, dia que elle suppunha abençoado,
sem outro egual, adheriu ao golpe de 15
de novembro de itíSp.

Eu tenho asco desse dia, porque, d;ihi por
deante, a prríicüa dos aventureiros índoma-
veis aitr.ur.ciou a morte de um punhado de
heróicos servidores da Monarchia, dizendo
mais, para calumniar, qttc a espada do esti—
tnado coronel íechoti muitos cidadãos num
circulo de perseguições intermináveis.

Mentira 1 Os mortos, que não excederam,
de quatro, calaram no conflicto em frente
ao fdificio do jornal republicano "O Glo-
bo", dirigido pelo dr. Paula Duarte, bacha-,
rcl cm direito, que se encostava, para ven-
cer as antipathias dos setig conterrâneos, 110
braço forte do dr. Çasirairò Júnior, outro
bacharel c uma alma generosa que ji repoli-
sa na mansão de Deus.

Chamem esses mortos de Iieróes, mas não
afíirmem que o tufão revolucionário alçou

de 10:640$, ao jornal "O Tempo", des-
ta capital, de publicações, no anno cor-
rente, para o ministério da Agricultura.

•Obtiveram licenças concedidas pelo mi-
•nistro do Interior: de um anno, o capitão
Miguel Rodrigues Peixoto do Valle, da
-Guarda Nacional desta capital, c de -6 mc-!
zcs cm prorogação, <o inspector sanitário da
directoria geral de Saúde Publica,
Sobral Guimarães.

Raul

Foi autorisada a concessão de guias de;
mudança para esta capital, aos capitães
Adriano Vieira c José Leandro da Silva, cs-
le da Guarda Nacional, cm Cabo Frio c
aquelle da mesma milícia, na comarca de
Saquarcnia e para Nictheroy ao tenente
Antenor Soares Ribeiro, da Guarda Nacio-
nal, na comarca de Itaborahy.

ue caiponsino

Livrou-se de perder cem con-
tos, mas
noiva!

ficou sem a

•Em S. Paulo, onde residia ha longos
¦annos, conseguiu arranjar certa fortuna
um velho, decrépito mesmo.

Chama-se elle Victorino Teixeira da Luz
c conta 75 janeiros.

Com a fortuna que possue (500:000$),
escogitou matrimoniar-se, dando conheci-
mento desse seu vehemente desejo a ai-
guns rapazes comsigo relacionados, os
quaes, para lhe serem agradáveis, arran-
jarnm-lhe uma deidade de 26 annos de
cdade, residente nesta capital, para onde
trouxeram o velhinho, depois de orientado
da "cavação" de uma linda pequena, ssn-
do elle hospedado, aqui, a rua Taylor nu-
mero 43.

Hontem..um daquelleá rapazes tratou da

papelada para o casório. Inclusive umai

tVIolestias úe olhos, ouvidos,
nariz e garganta

Dr. Guedes de Mello, medico c oculista
eífectivo da Polyclmica de Creanças, da
Sania Casa de Misericórdia e da Polycli-
nica de Botafogo, chefe de vários serviços
clínicos de sua especialidade. Consultoria
Rua de S. José, 74,das 2 ás 5 p. m. Resi-
dencia: rua Barão de Icarahy, 32 (Sena-
dor Vergueiro).

Os reis da liespanha
em Paris

TAK1S, 17 (A. H.) — Chegaram hoje
a esta capital os reis de Hespanha, que
eram esperados na estação do Quai dOrsay
pelo sr. Pichou, ministro dos negócios cs-
trangeiros, pelas autoridades policiacs c ou-
Iras c pelo representante do sr. Poincaré, pre-
sidente da Republica Fránceza.

Os assistentes fizeram aos soberanos o
acolhimento protocollar, aprescntando-llie
cumprimentos de boas vindas cm nome do
chefe, de Estado c da cidade de Paris,

Uma força militar prestou as honras devi-
das aos reaes viajantes.

Proezas do «Bexiga»

Tiros, Assistência e xadrez
O conhecido desordeiro Benjamin Mar-

tins Torres, vulgo "Bexiga", typo conhe-
cidissimo na zona -do 8" districto, andou
hontem, á noite, a commctter desatinos.

Depois de muito perambular pelas ruas
daquella zona, "Bexiga" entrou no bote-
quim da rua Santo Christo, esquina da de
Cardoso Marinho.

Uma vez nhi e sem que fosse provocado,

Gommemoraçâo sangrenta
•Prosegtiiu hontem, na delegacia do 3'

¦districto, a "larça" a que o delegado Raul
Autran baprisou solemneinente de "in-

querito", pura disfarçar o modo por que
procedeu no dia em que se desenrolot
a commemoração sangrenta.

•Depois de ouvir "apenas" os ferido:
no conflicto, promovido por gente por elle
conhecida e capitaneada pelo celeberrinu
escrevente Rocha, o dr. Pantagrnel intl
¦mou hontem para depôr o arruaceiro Ma-
noel Corrêa da Silva, o cabeça do motiii
c o promotor do conflicto.

Certamente, o dr. Pantagrnel, para Fi-
nalisar a "farça" que vem representamk
perante o povo, elaborará o seu relatorlc
de accôrdo com o escrevente Koeha, di>
zendo que os causadores do conflicto pro-
movido 110 largo de S. Franciscti foram c
morto, os feridos c os oradores do P. H.
Liberal.

No emtanto, já estão no conhecimento i:
todas as selvagerias praticadas por s. s.
na noite da véspera da realisação du
"mecting". Pensa, porém, o dr. Michelin
que com o simulacro de inquérito qu; lei
pôde embahir a população...

Sobre o sangrento facto, confereiieiou
hontem longamente com o dr. ISdwiites d>.
Queiroz o ministro do luz s-mJo Al M
Queiroz o ministro da Justiça, sendo do
parecer que deve ser aberto uni iivjlèrito,
na Central de Policia, afim de que fique
apurado a quem cabe a responsabilidade
do conflicto do largo de S. Francisco.

Parece ter ficado resolvido que esse ia-
querito fosse aberto.

O almirante Gustavo Garnier, superiutvmhMi"
te do Material, dei..- regressar, hoje, de >iu
viagem de iuspeccio ã enseada da Tapera «n
Angra dos Reis, afim de virificai-o alidanifiUu
das obras de construcção du edifício p"'.i ¦>
Escola de Grumeles.

a espada de meu pae para ferir innocentcs,
para levar o maior dos infortúnios a quatro
creattiras anouymas, à quatro vidas, que se
perderam na resistência õffcrecida pelo ai-
feres Bello, encarregado de defender, com
15 homens apenas, a vida do redacior da-
qucllc diário.

E acredito que, em nenhuma província da
minha trra, do meu Brazil, o céo se mostrou
tão sereno como no -dia em que, depois de
uma noite que parecia sepultar os rejiresen-
íantes da iforça publica, militares de terra e
mar, o coronel João Luiz Tavares assumiu á
presidência da Junta Governativa.

Foi um dia alegre, prodigàmçníc Uiumina-
do pelo sol !

A população, qttc antes pelejava, aquie-
toit-se rapidamente.

Conservo uma viva lembrança desse facto
da historia maranhense e justifico-o pela
extraordinária estima dispensada ao procla-
mador.

Não foi pequeno o trabalho administrati-
vo de meu pae, mas foi maior, c muito
maior, o testemunho de solidariedade da-
quella população cntregando-lhc, quando
deixava para sempre a pátria dos meus avós,
uma rica baixclla de prata, adquirida na Eu-
ropa, como prêmio de reaes serviços á ma-
mttenção da ordem publica cm dias mãos.

Dizendo isto, com intenso amor pela ver-
dade dos fados, quero apenas despertar os
velhos ódios dormidos dos avánçadores ou
as antigas paixões hystericas dos " histori-
cos", que, na actualidade, tem o seu repre-
sentante legitimo, para rasgar o véo da nova
aurora, 110 filho de um raanipillador de dro-
gas, que se fez novellista para zombar da
credulidade de um povo illustrc e de tradi-
ções gloriosas.

Restaurarei assim, e melhor, a historia da
proclamação da Republica na ilha de São
Luiz

As loterias estaciones e
a Policia

Uma circular do chefe
A propósito da queixa ha dias levada

ao conhecimento do chefe de policia pelo
presidente da Loteria Federai, o dr. Kd-
wiges de Queiroz remetteu hontem aos
delegados districtaes a seguinte cir-
cular:

"Circular n. 12.202, de 10 de itovein-
bro de 1913 — Comtnuniçando o fiscal do
governo junto ás loterias ser prohibida a
circulação, nesta' capital, dos bilhetes de
loterias estadoaes de S. Paulo c Uio
Grande do Sul, recomniendo-vos providen-
cieis 110 sentido de ser feita a apprelieit-
são dos bilhetes das referidas loterias,
apregoados e vendidos neste Districto. —
O chefe de policia, Manoel Edwiges de
Queiroz Vieira."

Atropelado
O sexagenário Manoel Alves, residente

á rua Mariz e Barros 11. 245, quando, hon-
tem, pretendia saltar de um bonde, du
lado da entre-linha, em 

'frente á sua resi-
dencia, foi colhido -pelo automóvel mt-
mero 1.271, conduzido pelo motorista Josu
da Rocha Soares.

Alves, que recebeu diversas contusões
pelo corpo, foi medicado pela Assistência,
recolhendo-se á sita residência.

Do facto teve conhecimento a policia do
5" districto.

O ministro da Guerra classificou o -' '*'
íiejitè João de Moraes Niêmc.ver, no 2 regi-
muito de infantaria.

O ministro da Guerra concedeu perra .;-:j0
a0 í" tenente da arma de infantaria, Nestor tia
Silva Britto, para ir ao Rio Grande do Mrte.

Morte horrível

A. Jansen.

Sob o braço de um guindaste
Na Ilha das Cobras desenrolou-se hote

tem uma scena bem triste, que bastante
impressionou as pessoas que a cila assis-
tiram.

O operário Ângelo Michele Scharpta
trabalhava em um guindaste, naquella ilha>
quando aconteceu um dos braços do guln-
daste cahir sobre elle, recebendo gràvissi-
ma contusão no craneo, que lhe produziu
a morte momentos depois, em uma da-
enfermarias daquelle presidio.

A Policia Marítima, tomando conheci
mento do accidente, fez remover o cada-
ver do infeliz operário para o necroteru
policial, onde será examinado pelos meai
cos legistas. Michele era de nacionaUdadi
ingleza c contava 25 annos de edaae.
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©/f /íífe politica mí
iíe policia e o minisír

#érçà»ifcira, 18 <ie líovombro do 19115

re 0 cnejc

—çto*<S>a-

Cainara ci.o^ oj>i:i/

Um discurso mordaz do sr. Soares dos Santos
««- A renuncia do vice-presidente

0 atentado de sabbado -- O sr. Galeão Carvalha! verbera as selvagerias
da policia -- 0 sr. Maurício de Lacerda falia na mãosinha fa-
tidica do sr. Edwiges de Queiroz -- A maioria manifesta-se
contra o sr. Herculano de Freitas e a favor do sr. Edwiges

A IMPORTÂNCIA POLÍTICA DA SESSÃO

^^^isgnòan^ii^ciBs^^

tíeputado Soares dos Santos, Io vice-presidente da Câmara
A sessão de hontem, da Câmara, pre-

sidida pelo sr. Sabino Barroso, revestiu-
se de grande importância, pelos discursos
pronunciados.

Em primeiro logar fallou o sr. Soares
dos Santos, figura proeminente da ban-
cada sul-riograndense e um dos poucos
castilhistas na representação federal.

No seu discurso, o sr. Soares dos San-
tos pòz a nu' a actual situação politica;
ttssignalou a falta de orientação no seio»
da maioria parlamentar; pôz em relevo a
desordem reinante nos ministérios; accen-
tuou o "charivari" que vae pelas alturas
governamentaes e, por ultimo, confessa
reconhecer a habilidade e o poder dessa
opposição minúscula, dirigida pelo illus-
ire tribuno e parlamentar emérito sr.
Pedro Moacyr.

Deante de tão manifesta anarchia, o sr.
oSares dos Santos renunciou o seu cargo
de 1° vice-presidente daquella casa do
Congresso, em vista das suecessivas victo-
rias da minoria sobre a maioria.

Succedeu-o na tribuna o sr. Galeão
Carvalha!, "leader" da bancada paulista,
afim de lavrar um protesto vehcmente con-
tra o selvagem attentado praticado pela
policia durante o "meeting" de sabbado.

Fallou cm seguida o sr. Maurício de
Lacerda, que forçou a maioria a se pro-
nttnciar sobre o incidente entre o sr. Her-
culano de Freitas e o sr. Edwiges de
Queiroz.

Para esse fim, o orador apresentou um
requerimento para que fosse transcripto
no "Diário Official" tudo quanto os jor-
naes publicaram a respeito do attentado
da policia.

O sr. Fonseca Hermes, "leader" da
maioria, aconselhou a rejeição do reque-
rimento, pondo-sc, assim, ao lado do sr.
Edwiges de Queiroz e co^a os srs. Her-
cular-.o de Freitas e Rivadavia Corrêa, que
condemnaram o plano diabólico do "pre-

sidente eleito do Estado do Rio".
O requerimento foi rejeitado, por 60

votos contra 29.
Toda a bancada paulista prestigiou o

sr. Herculano de Freitas, votando a fa-
for do requerimento do sr. Maurício de
Lacerda, no que foi
bancada fluminense.

Os ex-òplligados restantes, inclusive os
pernambucanos, com excepção do sr. Au-
custo do Amaral, obedeceram ao gesto do
"leader" da maioria.

Foram estes os discursos pronunciados
e cuja alta significação politica não esca-
para ao leitor:

O SR. SOARES DOS SANTOS (mo-
vimento de attehção) — Quando ante-
hontem expliquei, da tribuna da Câmara,
o meu voto contrario aos projectos de

•credito, dois motivos eu tinha que me im-
peliiam a contrariar a opinião dos meus
cllegas, tão ostensivamente manifestada
nas referidas votações.

Por um lado. eu sentia a necessidade de
sustentar o voto que anteriormente dera,
acompanhando o meu digno amigo e "lea-

der" da maioria governamental; por outro
lado, desenhava-se em meu espirito a com-
prehensão de que a Câmara estava sendo
insensivelmente estimulada pelas mano-
bras habilissimas dos dois distinetos or-
gãos da opposição parlamentar.

•No meu discurso, tão simples, eu não
visava contrariar os referidos créditos,
mas, sobretudo, procurei defender a in-
dependência do Poder Legislativo contra a
investida de uma propaganda, que vae
sendo lentamente trabalhada, no sentido
de ser considerado o Poder Judiciário
como a cupola do systema, da qual viés-
sem a ficar pendentes todas as soluções
que interessam ao problema complexo da
vida nacional.

Não obtive, todavia, a felicidade de se-
rem comprehendidas as minhas deducções,
ficando desse discurso malsinado apenas
a tradição errada de que eu aconselhei o
calote official, de que eu promovia o des-
(respeito a uma sentença Judiciaria, de
que eu induzira, em fim, a Câmara a pra-
ticar uma grande immoralidade ! E, por-
que a maioria dos meus collegas, que ap-
provou os referidos créditos, não teve um
protesto contra esses argumentos pejora-
tivos, perfeitamente justificados por terem
partido da opposição, a maioria, silenciosa,
tornou-se solidaria com taes conceitos, de
maneira que só sobre mim recahiu a impu-
tação maldosa desses vencedores oceasio-
naes.

Creio, entretanto, que nem um deputado
me faria a injuria de acreditar que outros
intuitos, além dos que foram por mim de-
clarados, pudessem ter in fluido em meu
espirito para a posição definida que to-
mei, contrariamente á approvação dos
mesmos projectos. E' um facto que
tem sido varias vezes alludido, nesta e
na outra casa do Congresso: a situação

precária em que se encontra presente-
mente o Thesouro Nacional. Tenho a cer-
teza de que nunca contribui com a minha
acção partidária para que o paiz chegasse
a condições taes, que estão provocando a
nossa meditação. Não indago dos erros
commettidos, que têm vindo de longe, des-
de que o paiz passou pela crise finan-

acompaibadá pela • ceira que a operação do "funding-loan"

conseguiu modificar.
O momento não será para tantas apprc-

hensões, mas está exigindo de todos nós
o máximo escrúpulo na acção parlamen-
tar, de modo a somente votarmos as des-

pesas que forem consideradas inadiáveis,

por força das circumstancias favoráveis
ao desenvolvimento do paiz.

Esse caso das sentenças devia merecer
o nosso cuidado, porque são muitas as

proferidas desde o inicio da Republica e

que ainda dependem dos créditos para a
sua completa execução.

E que direito tinha eu de fazer recahir
sobre o Thesouro o peso das indemnisa-

ções, a que seria forçado, para o curri-

primento das sentenças, que não são de
hoje, algumas datadas de muitos annos
atraz, quando a prudência patriótica nos

sstá ensinando, e a mim, como amigo de-
clarado do governo, o dever politico cs-
tava impondo a necessidade de oppôr um
adiamento legal a esses pagamentos, sem
quebra dos compromissos eontrahidos por
força das referidas sentenças ? Mas ven-
ecu o sentimento opposto, parecendo que
a Câmara se deixou impressionar pelo
gesto imperativo do deputado rio-granden-
se, sr. Pedro Moacyr, quando s. ex. de-
clarava, da tribuna, estar resolvido a ob-
struir a discussão dos orçamentos, si a
Câmara rejeitasse os créditos cm questão.
Resultou dessa attitude combatente do
meu digno patrício, que homologou a von-
tade da Câmara, a posição incommoda em
que fiquei, vencido pelo effeito de minha
lealdade, pelo rigor da franqueza de mi-
nhas observações, pela exigência de meu
voto no momento em' que ainda não ha-
viam sido tangidos pelo aguilhão oppcsi-
cionista e pela critica dá imprensa os nu-
morosos deputados que, com o "leader",
se mantiveram na primitiva votação.

No pé a que chegaram os trabalhos des-
ta casa, torna-se difficil, hoje, encontrar
um ponto de solidariedade governista,
quando é um facto conhecido que a oppo-
sição foi incumbida de organisar diversos
projectos de orçamento e que tem sido,
egiialmeníe, um illustre deputado opposi-
cionista relator dos créditos solicitados em
mensagens presidenciaes. E' ainda para
notar a seguinte observação, que c bas-
tante significativa: eíiiqúantu uni depu-
tado, filiado á politica governamental, re-
r.tringe as múltiplas verbas do orçamen-
to que lhe coube relatar, perturbando a
execução dos serviços que competem a
este departamento da administração, o re-
lator do orçamento da Marinha, por e:;em-
pio, empenha-se por satisfazer o plano de
reorganisaçâo do ministro da referida pas-
ta, bem comprehcndendo a necessidade de
ser prestigiada a obra da defesa na-
cional.

De tal modo se têm conduzido os re-
latores dos vários orçamentos, na co-.ife-
cção dos respectivos projectos, que o pen-
samento do governo ficou assim reflectido
no seio da commissão de Finanças: o sr.
ministro da Marinha entende-se perfeita-
mente com o sr. Mangabeira; o sr. mi-
nistro da Agricultura, com o sr. Raul
Fernandes; o sr. ministro do Exterior,
com o sr. Galeão Carvalhal; o sr. mi-
nistro do Interior, com o sr. Manoel Bor-
ba; o sr. ministro da Viaçâo, com o sr.
Ribeiro Junqueira, e, por ultimo, o sr. mi-
nistro da Guerra, viuvo dos affectos do
meu companheiro de bancada, o sr. João
Simplicio, appellou para a proficiência ob-
stetrica do meu illustre amigo, o sr. Ca-
logeras, com o fim de contornar as diffi-
culdades surgidas, que tornavam infecun-
da aquella administração militar, Deante
da apparente incoherencia dessas diversas
conduetas, a minha situação individual
passaria despercebida, sem o exame que,
infelizmente, ella tem provocado, si não
fora a autoridade que me empresta o lo-
gar que exerço, por força da delegação
dos meus collegas da mesa da Câmara,

Confesso que meu espirito irrequieto i
me faz esquecer constantemente a posi-
ção official que oecupo, ao lado de v. ex.,
sr. presidente, e dahi as questões em que
me vejo envolvido, nas quaes, entretan-
to, entro com a minha convicção republi-
cana, sem nenhum intuito de perturbar os
trabalhos da Câmara, mas firmemente cm-
penhado em encontrar as soluções que
consolidem o regimen constit'/:ionnl do
paiz.

Não escondo, portanto, a minha pouca
habilidade para esse logar, que exige uma
discreção calculada, como a que v. ex.
tem sabido manter, no elevado posto de
presidente effectivo. Foram as injuneções
da politica nacional que emprestaram o
prestigio necessário para alcançar esta po-
sição, que acceitei disposto a renuncial-a
desde que o meu acto não envolvesse
qualquer prejuizo á aggremiação parti-
daria que tanto me distinguiu.

I campo divergente, souberam sempre me
distinguir com as provas Inequívocas de
consideração pessoal. ¦'

Terminado o periodo desta gestação par-
lamentar, fez-se, por um accôrdo entre as
differcntes bancadas, afeição da mesa e,
em conseqüência desse accõrdo, o logar de
1" vice-presidente perdeu a sua feição

partidária, para se transformar numa l'un-
cção ornamental, na qual me sinto bem,
mas que poderei abandonar definitivamen-
te, sem a quebra dos compromissos que
tenho assumido na politica federal.

Sr. presidente, peço a v. ex. submetta,
em oceasião opportunn, á deliberação da
casa o pedido de dispensa, que faço, do
logar de 1" vice-presidente da Câmara.

O DISCURSO
DO "LEADER" PAULISTA

O SR. GALEÃO CARVALHAL — Não
venho fazer um discurso. Sinto, na verda-
de, que a palavra parlamentar já não tem
aquella influencia decisiva sobre a mar-
cha dos nossos acontecimentos politicos c
mesmo sobre a marcha da administração

publica.
O sr. Pedro Moacyr — São consequen-

cias do regimen presidencial.
O sr. Galeão Carvalhal -- Venho lavrar

um protesto contra os factos ocorridos,
nesta capital, na fardí de 15 de novem-
bro, anniversario da proclámação da Re-

publica, factos que foram presenciados
por algumas autoridades policiaes desta
capital, as quaes não .tiveram a iniciativa
de impedir que o anniversario da procia-
mação da Republica, na- cidade do Rio de

Janeiro, fosse maculado por um acto de
selvageria, approvado pelas referidas au-
toridades policiaes. .(Apoiados e não
apoiados.)

V. ex., sr. presidente, acabou de ler
os telcgrammas de congratulação dirigidos
á Câmara pela data de 15 de novembro.

Eu applaudo as intenções desses tele-
grammas. O Brazil, apesar do contraste do
seu progresso material e da sua riqueza
com a manifesta decadência moral que to-
dos nós contemplamos, ha de caminhar
sempre para os seus altos destinos.

Não são os erros praticados por aquel-
les que não sabem cumprir os seus deve-
res que hão de impopularisar a Republica
cm nosso paiz. Dias melhores hão de
surgir.

Os responsáveis pela situação actual
hão de prestar contas'á posteridade.

Esta vae ser o juiz inflexível dos actos
autorisados por aquelles que neste mo-
mento têm a responsabilidade do poder.

A minha presença nesta tribuna é para
lavrar vehenicnte protesto, em nome da
nossa civilisação, em nome dos princípios
constitucionaes, que foram violados de um
modo manifestamente affrontoso para a
nossa cultura.

A policia, em logar de comparecer, como
soe acontecer nos paizes civilisados, para
garantir a palavra e a ordem aos oradores
populares, brilhou pela sua ausência.

O sr. Pedro Lago — Ou pela sua con-
vcnicncifii

O orador — E foi ';a!vez devido á sua
ausência, ou á sua conveniência, que a

população da cidade do Rio de Janeiro
teve de contemplar as scenas sanguinolen-
tos de que foi theatro a nossa capital.

Ficam as minhas palavras como um so-
lemne protesto, e creio que assim tenho
cumprido o meu dever, defendendo as ga-
rantias constitucionaes. (Muito bem! Mui-
to bem ! O orad-or é muito cumprimen-
tado.)

RESUMO DO DISCURSO DO REPRE-
SENTANTE FLUMINENSE

Um dia, com effeito, fui destacado do
seio da representação rio-grandense, para
oecupar o logar de Io vice-presidente da
Câmara, como candidato do Partido Repu-
blicano Conservador. Havia motivos de or-
deni particular que poderiam influir para
que eu desistisse de semelhante honra;
desde que, porém, tinha sido declarada a
scisão naquelle partido, só uma condueta
eu poderia ter: a de acceitar a candidatura
de combate, em nome do meu Estado, sem
desifallecimento e sem nenhuma preoc-
cupação de ordem individual.

A Câmara deve estar lembrada dos epi-
sodios de natureza politica que se suece-
deram no inicio da presente sessão legisla-
tivaí Si alguma manifestação affectiva eu
quizesse apresentar neste momento, em
que recordo um curto periodo de exalta-
ção partidária, seria o sentimento a todos
os collegas, que, embora collocados em

O SR. MAURÍCIO DE LACERDA -

Começou dizendo que já tardava a musica
de pancadaria, sob a direcção da batuta
do sr. Edwiges de Queiroz, candidato go-
rado á presidenica do Estado do Rio e
cuja demonstração viril, tão esperada
como reacção em favor dos seus direitos
como candidato aquella presidência, dor-
miu até 15 de novembro, quando desabou
sobre a cabeça de populares indefesos.

Isto porque o sr. Edwiges dispunha ds
todas as bayonetas, espadas e patas de
cavallo. Só com as costas (quentes se
atreveu a mostrar a sua decantada ener-

gia, que não pereceu no cataclysmo flu-
minense, perante o qual se conservou em-
mudecido c humilhado pela fatalidade dos
decretos politicos dos homens a quem hoje
serve com tal furor que espingardeia an-
tigos correligionários. .

Acha, portanto, necessário que sejam
transcriptas no "Diário Official" todas as
noticias de todos os jornaes da capital so-
bre o nefando attentado da policia con-
tra o povo inerme e pacifico, na tarde do
dia em que se festejava o anniversario da

proclámação da Republica.
O sr. Edwiges de Queiroz vive seguro

pela doblez dos governos, cuja dedicação
explora, engendrando conspirações, em

que fatalmente inclue os seus desaffectos

pessoaes, para mais á folg os perseguir.
Jamais o sr. Edwiges — continuou —

teve um gesto viril que mostrasse em sua

pessoa um homem de energia civica.
Além de tudo, é,de uma myopia in-

tellectual incurável — aparteou o sr. Ma-
rio de Paula.

E elle — continuou o sr. Maurício de
Lacerda — appareceif um dia transforma-
do em candidato, fiado simplesmente na
exploração indecorosa de uma relação

particular de amizade, como fosse a do
compadrio com o então candidato á pre-
sidencia da Republica.

O orador passou a tratar da personali-
dade politica do chefe de policia do Dis-
tricto Federal, no Estado do Rio. E' nullo
o seu valor politico.

Só se recommenda, aqui, por ter inva-
dido, a pata de cavallo, no tempo do sr.
Prudente de Moraes, a Escola Polytechni-
ca, por ter aggredido com violência alu-

vesse reprimido ou regulado na sua c:ds-
tencia.

O jugo tem sido um caso que tal-
vez o levar-á a uma das figuras mais glo-
riosas do governo e lhe dará a cor das
aureolas,..

Depois exonerou vários delegados, entre
os quaes o sr. Costa Ribeiro. O minis-
tro do Interior, "persona grata", hoje, do
P. R. C, ordenou a reintegração desse
funecionario.

O officio em que foi mandada fazer
essa reintegração teve o baptismo de of-
ficio "olho da rua".

Esse officio foi publicado c incompati-
bilisou o ministro do Interior com o seu
subordinado; mas este não sahiu e quem
ficou "dentro do sacco" foi o sr. llercula-
no de Freitas.

— O governo e o P. R. C. começaram
a dar-lhe força — aparteou o sr. Pedro
Moacyr.

O orador, tratando do officio "olho da
rua", disse que o sr. Edwiges se insubor-
dinou.

O sr. Souza e Silva aparteou, dizendo
não haver insubordinação.

O sr. Pedro Moacyr Interveiu, pergun-
tando si houve ou não o officio "olho da
rua".

O sr. Souza e Silva titubeou.
O orador continuou a tratar do inci-

dente entre o sr. Edwiges e o sr. Her-
culano de Freitas.

O sr. Maurício de Lacerda adeantou que
já se prepara a ida do sr. Edwiges para
a pasta da Agricultura, porque o actual
ministro daquella pasta não se quer su-
jeitar ás derrubadas.

Para apressar a sua ida para a Agricul-
tura foi que o sr. Edwiges mandou fa-
zer o que se passou na tarde de 15, der-
ramando o sangue de alguns compatriotas
seus, expostos á sanha de uma autori-
dade como o 3" delegado auxiliar, cuja
grande virtude só pôde ser comparada á
de uma rameira da lei...

O orador terminou dizendo que o
P. R. C. carrega o sr. Edwiges como um
espantalho, como uni terror para os seus
adversários.

O "LEADER" DA MAIORIA

O sr. Fonseca Hermes não pretendia
responder a nenhum dos oradores.

A surpresa do sr. Soares dos Santos,
o protesto do sr. Galeão Carvalha! e o
circulo de ferro em que o collocára o
sr. Maurício de Lacerda desnortearam
completamente, visivelmente, o "leader"

governamental.
Afinal, s. ex., acossado por alguns

partidários rubros que se declararam dis-
postos a preferir o sr. Herculano ao sr.
Edwiges, resolveu-se a assumir a tri-
buna e a dizer algumas palavras, as suf-
ficientes para uma demonstração de sol;-
dariedade ao chefe de policia e de des-
confiança ao ministro do Interior.

Começou dizendo que negaria o seu
voto ao requerimento do sr. Maurício de
Lacerda.

Declarou que foi aberto rigoroso inque-
rito sobre a oceorrencia de sabbado, á
tarde, no largo de 3. rmnctsco. e' .ntctúr
que seja apurada a verdade a respeito.

O "leader" tratou, em seguida, da vio-
lencia de linguagem usada nesses "mee-

tings", condemnando-a, e do manifesto
convocando o de sabbado.

Deante da violência desse manifesto, a
policia devera ter impedido a realisação
do "meeting".

E' da Constituição o livro exercício da
reunião, de locomoção e de manifestação;
mas tudo tem o seu limite. Os direitos aos
direitos alheios e o respeito ás autorida-
des constituídas não podem ser violados.

O limite está na própria Constitui-
ção — aparteou o sr. Pedro Moacyr.

Não se deve consentir — continuou
o "leader" — que se chegue á licença, á
injuria, ao insulto, á affronta. A policia,
neste caso, deve intervir, porque o sua
acção mais efficaz é a preventiva.

O orador fez ligeiro histórico do "mee-

ting" e disse que a policia chegou ao lo-
cal quando já em luta dois grupos poli-
ticos.

S. ex. terminou dizendo que não c só
o sr. Galeão Carvalhal que tem interesse
pela manutenção da ordem e estima da
Republica.

Um. indivíduo movido pelo crame,
assassina na in.iuLlher, e fere

mais duas pessoas
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Porcina Thomazia cie Souza, a victima do sanguinário Eugênio
de Sant'Anna

Desenrolou-se hontem, de madrugada,
no interior de um barracão da rua Vi-
ctor Mcirelles, na estação do Rocha, uma
tragédia que bastante indignou a quem
delia teve conhecimento.

Um indivíduo, presa de um violento ciu-
me, aliás sem motivos justificáveis, entra,
a horas mortas, na casa em que residia
a sua amasia e ahi, friamente, arma-se de
uma enxada, golpeando uma pobre senho-
ra, mãe da mulher a quem amava, por
tel-a julgado a victima que tinha desti-
nado á sua vingança.

Não satisfeito com esse infame procedi-
mento, o criminoso investe contra outras
pessoas, prostrando-as gravemente feridas.
Em seguida, para que o seu crime não
fosse descoberto, abandona cobardemente
o local da tragédia, conseguindo fugir, in-
ternando-se em um morro existente nas
proximidades.

Narremos, porém, o facto:
Ha tempos, Eugênio Dcodoro de Santa

Anna amancebou-se com Porcina Thoma-
zia de Souza, indo viver em uni barracão
situado á rua Victor Mcirelles-, cm com-
phnhia da mãe da amasia, Thomazia Viéi-
ra de Souza, e o amante desta, Satyro An-
tonio Nogueira.

A principio, viveram os quatro na maior
harmonia. Eugênio, entretanto, é um in-
dividuo de máos instinetos.

Passados que foram os primeiros dias,
Eugênio tornou-se um mão amante, re-
gressando tarde á casa e esbordoando a
amante pelo mais insignificante motivo.

Ultimamente, Porcina, aconselhada por
sua progenitora, resolveu abandonar o
amante. Para assim proceder, _ esperava
tão somente o motivo. Este não tardou.

lia potten mais de unia semana, Eugc-
nio, regressando á casa em compieio ca-
tado de embriaguez, brigou com a aman-
te, chegando a esbordoal-a.

Por essa oceasião, varias pessoas da
casa intervieram, impedindo que a aggres-
são fosse maior.

No dia immediato, quando Eugênio se

preparava para sahir, Porcina chegou-se
a elle e lhe disse que não tornasse mais
a apparecer, visto que não mais queria vi-
ver em sua companhia.

Eugênio, ao receber a despedida d.
amante, embora sentisse um ódio profun-
do contra ella, soube dissimular o que por
ella sentia, pensando, no emtanto, em vin-
gar-sc.

Hontem, de madrugada, Eugênio diri-
giu-se ao barracão em que reside Porcina,
em companhia de seus progenitores.

Alli chegando, ás 4 1|2 da manhã, ba-
teu á porta. Varias vezes bateu, sem que
pessoa alguma lhe viesse attender.

Vendo que não conseguiria penetrar no
interior da casa por bons maneiras, Euge-
nio resolveu arrombar a porta, tendo, an-
tes, so armado com uma enxada.

•Uma vez na sala, a primeira victima que
deparou foi a infeliz Thomazia de Souza,
que recebeu o primeiro golpe, que a pro-
strou ao solo, sem vida.

Em seguida, vendo que Satyro sabia em
soecorro da amante, o facínora vibrou-lhe
segundo golpe, deixando-o gravemente fe-
rido.

Como os gritos fossem muitos e o ban-
dido receiasse ser descoberto, dirigiu-se
para a porta, afim de ganhar a rua. A'
porta, quando ia em fuga, encontrou-se
com Porcina, que também gritava por soe-
corro.

Depois de haver aggredido a amante 4
murros, Eugênio conseguiu ganhar a cs-
trada. internando-se nas maltas do ,|ar-
dim Zoológico.

Momentos denois comparecia ao local i
policia do 18" districto, que tomou as ne-
cesasrias providencias, reninven-do o ca-
daver para o necrotério policia! e fazendo
medionr oc feridos na Assistência; de oide
foram removidos para a Santa n«io,

Thomazia de Souza er.i de cór preta fc
contava 48 annos de edade.

A policia do 18" diítri."to nbriu inque-
rito, achando-se no encalço do crimi-
noso.

tâMtMMâ&ÀS !do loi colhido por uma toldaria e itti-
j rado :i disladeia.

I Rnul, na queda, que loi violenta re-
Na rua do HoSDÍCÍO ccbeu diversos ferimentos c contusões-' por todo o corpo.

Travaram forte nltèrcaçflo hontem, | .\ policiado 7- districto que some
na rua ilo Hospício, os Indlviduos José jc]0 incidente, chamou a Assistência
Elias. Cardoso c Peliciano Francisco
Máximo, por cousn de nonada.

Em meio A discussão; Feliciano.com
o animo bastante exaltado, sacou de
uma navalha que trazia num dos boi-
sos do paletot.lazendodois ferimentos
no seu desaliecto, sendo um no braço
c outro no ante-braço esquerdo.

O dcliquente loi preso em flagrante,
sendo recolhido no xadrez do I- dis-
tricto e o paciente medicado pela As-
slstencia, recolhendo-se, após, A sua
residência, á rua da Allandega 45.

que o soccoiTCii.

Morte uma menor atro-
pe! atla a por um ar. fco

A menor de cor preta Sebastlana
Silva, de í> annos de cdade, que lôra1
viciiina da fúria do automóvel n. 65.
anlé-hòntem, na avenida Beira-Mar, e
que teve o braço esquerdo e perna
do mesmo lido Iracturndos, além de
varias contusões pelo corpo, veiu a

As manobras do exercito
argentino

BUENOS AIRES, 17 (A. A.) — A
imprensa portenha registra e applaude a
attitude do general Gregorio Velez, minis-
tro da Guerra, relativa ás próximas mano-
bras militares das forças de terra.

De accôrdo com os planos concebidos,
s. ex. tenciona concentrar no interior da
Republica corpos de todas as armas, para
effectuar exercicios, que terão por fim
principal facilitar o transporte dos apetre-
chos belileos, difficuldades sempre obser-
vadas nas manobras que se têm realisado
nos nnnos anteriores.

Por essa oceasião funecionarão conjun-
tamente todos os serviços effectivos e au-
xiliares do exercito, no propósito de se de-
monstrar a sua efficacia.

O general Gregorio Velez está empe-
nhado pela obtenção dessas manobras,
para o que cm>prega actualmentc os seus
esforços em preparativos que o asse-
gurem.

PERECEU AFQGÍVDO

Colhido por urvn roSdana
Hontem, a tardo, o menor Raul Mi ,.,-,.,¦

randa da Silva, de -1 annos de edade,' lallccr-r hontem, no liospitnl da Mise-
residente na Urcn, (oi victima de um i ricordia, para onde lôra recolhida,
desastre, que, por pouco, não teve i O seu cadáver, loi, por intermédio
conseqüência lunesta. Ida policia, removido paia o neciote-

Brincava elle na estação inicial do rio. onde os médicos legtstas-procede-
caminho aéreo Pão de Assúcar, quati-Jiam á competente autópsia.

A ESTRADA DA MORTE

MAIS ÜM GRADE DESASTRE
EA CENTRAL
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Na Praia tio Retiro Sau»
doso

Pela manhã de hontem, encami-
nhou-se para a praia do Retiro Sau-
doso, afim de tomar banho o nacio-
uai Manoel da Costa, preto, solteiro,
de 25 annos de edade.

Logo que cat$Ju nagua, começou a
nadar de um para outro lado. quan-
do, de súbito, loi victima de uma
caimbra, perecendo alogado.

O laclo loi communicado á policia
do 10" districto, que tez remover o
cadáver do inleliz, que (Ora pescado
minutos após, pana o Necrotério,
onde loi autopsiado, elfectnando-se
em seguida o énlerraménto As ex-mnos da Escola Militar, num cemitério, no

tempo ainda do sr. Prudente de Moraes, j pensas"" da Santa Casa.
Foi escolhido para chefe de policia como

arma de intimidação" e de tortura para os
temperamentos um pouco tímidos.

Em phrases felizes, o orador descreve
a mãosinha fatídica do chefe de policia,
fatidica e histórica.

Tratou, em seguida, dá actual adminis-
tração do sr. Edwiges.

Começou-a, proseguiu o orador, a cam-
panha ao jogo e á prostituição. Esta, que
de seus processos politicos levou a dar-
lhe quartel, não se pôde dizer que a ti-

Aggressão a páo
Antônio Malheiros tinha por inimi-

cos Antônio Lavedan e Antônio Lo-
nes dois indivíduos de máos boles e
que somente aguardavam uma ocea-
sião propicia para vingarem-se.

Honteni pela madrugada os dois
rancorosos inimigos de Malheiros,
vendo-o entrar em caso aggrediram-
n'o a páo, lerindo-o na cabeça.

A policia do 7- districto prendeu os
aggressores em llagrante, lazendo
medicar o tendo na Assistência.

Os mysterios da administração

Dois mortos e vários feridos

Quaes as causas do sinistro
Deu-se, hontem, mais um grande I o trem S -l, que vinha de Entre Rios,

desastre na Estrada Central do Bra- ao chegar entre as estações de Santa
zil. Si bem que este lacto se possa | Anna c Morsihg;a machina sahiu Idra
considerar a coisa mais natural desta. dos carris.
terra, onde sinistros da natureza des-] Deu causa aoaccidente um contra
te constituem o pão-nosso de cada j vapor dado pelo machinista, empenha-
dia não é sem um protesto contra • do em lazer o trem parar rapidamen-
os desmandos vergonhosos de empre- j te, pois os trilhos por onde elle cor-
za do sr. Frontin. contra a anarchia; ria haviam cedido, entrando a ma-
em que tudo aquillo anda, que noti- ' china a rodar pelo balastro.
a triste oceurrencia. E triste, protüny Morreram o machinista cujo nome
damente triste, porque nesse desastre è Francisco Baixos de Araújo c um

perderam a vida três infelizes, lican- graxeiro. A morte de ambos foi ins-
do feridos vários indivíduos. tantànea. • ¦

Como de costume, a Central guarr Os prejuízos suo importantíssimos,
da o mais absoluto sigillo sobre o O carro do Correio, que vinha junto
que suecedeu. Com o mysterioso ar
que, em circumstancias destas, ca-
racterisa os empregados do poten-
tado do sr. conde, (oram acolhidos
hontem na administração da ;Stia-
da do Brazil, os reporters que alli lo-
ram procurar informes. «De nada se
sabe.; «de nada se havia tido noticia
até aquella hora.»

Tudo se pretendia occullar nas mais
impenetráveis dobras do mysterio,

COMO SE DEU O DESASTRE

Entretanto, com algum trabalho,
conseguia-se saber como se dera o
desastre e qual a sua extensão.

Orca das 7 e meia horas da manhã

á machina, ficou completamente espa-
tifado, tendo recebido terimentos um
empregado dessa repartição de nome
Barreto.

Receberam ainda vários ferimentos
quatro empregados da Central.

Ficou completamente avariada a li-
nha em uma extensão de -100 metros.

Os passageiros, depois de verificado
o desastre, fizeram o trajecto a pé
até a estação de Morsing, onde os re-
cebeu um trem de soecono tirado
pela machina 384. Este trem, também
muito avariado, chegou as ici horas
da tarde á Central, quando devia lei
chegado ãs -I horas e -lõ minutos.

O chefe do trem lambem recebei
ferimentos.
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ííaulragiò do um boto
o morte do dois tri-
poliintes

DO cáes do Mercado Novo, partiram, hontem,
im um bote, com dêstilio ao cruzador da Man-

lha porlugucza 
" Adamastor», Vi ancdlino

loaquiiu Pereira, Antônio c João Lopes Tei-

celra, (irmãos) c Martinb0 Férnandez.
Depois de feita á visita áquctlc vaso de

guerra, a embarcação fui colhida pelo tempo-
ral de 6 i\i horas da tarde, indo parar na
enseada da Armação, cm Kicthcroy.

A uns 50 metros de terra, o bote nufra-

{ou, salvandò-se apenas l'rance!Iin'o IVrsira
i! Antônio Teixeira, que se agarraram a em-
barcação, perecendo afogado os outros dois.

Transportados cm m» bole que o, foram
buscar e tripulados por soldados do Exercito
destacados no quarl.-l general da S° região
militar e da policüa fluminense e populares,
foram os naufrago), que sãn empregados de

José Lopes Teixeira, negociante no Mercado
Novo, ã rua II, cas;i n.-\ apresentado» as

delegacia.; auxiliar c da i" zona.
Até ás 16 i|3 d.i noite, o» cadáveres de

João Teixeira, portuguez, e du Martinho lfer-
landcz, Itcspattlipl, não ¦haviam appárecido,

Manoel de Souza e Silva, recebendo
vários ierimentos leves pelo corpo,
além ile diversas csclivmoses.

O «cliiiulleur» ioi preso pela policia
do |- districto, sendo a viclima, que e
nacional, bianco, solteiro, de 57itnnòs
de ednde. medica .Io pela Assistência,
e. em seguida, recolhida A sua casa
a rua Lndario

Nnqüclle districto lfol apurado a
casualidade do aifopclamcnio.

Peptol digere, nutre,
faz \iver.

aat
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Não haverá o «meeting»
aiumnciado para hoje
Nãn é exacto que os promotores do " mce-

ting ", que deveria ter-se rcalisado no sabbado
passado, tenham convocado qualquer comício
para hoje, conforme antiunciaram alguns jor-
naes.

(Jj (irs. Caio Monteiro de Narres, Campos
de Medeiros c Maurício Medeiros pretendem
realisar novo "meeting", que será, entretanto.
previamente anr.unciado, sob sua responsai)-.-
lidr.de.

Os drs. Martins Júnior e Kánl Reis, P"-

ticiparam-nos a mudança de seu gabinete den-

;(í pa rua Marechal

mÊÊSt

E' bem sabida .i grande fa!'n que exit-
\\i r.a medicina liomceopalhica de ura
púrgatlvo, com que os adeptos desta nt;-
dicirià pudessem lançar mSo com segú:
rança, nos casos cm que se tornar nrc.-v
sario fazer uso" 'li' purgatiyqsí « Uiitcjs
recursos de que poderiam -lançai ma»
eram, ou r.-.zcr mo de dragai .-.llopv.ui,
on dns lavagens intesttnaei. Late iccurjo,
porém, tem os incohvcijicntcs, o pnme.ro;
de não passar de um palliativo, pois Q .iíil
efícito é momentâneo, alem do meonv
nicilte de ressecar os intestinos, c o »;•
£-,indo, torna-se por demais incon,'.':i:.Ml-
te pelo incommodn que causa.

O purgativo " INIJAiA " veiti sanar cs'i
falta; o seu uso por algum Içmpb.5(g-t-
do, cura, infailivelinente, qualquer prisSo
de' ventre, por mais antiga que seja.

liste especifico trm mais a vantagem
1», sendo' preparado cm pequeninos ta-
bicf.es, poder ser dosado como piirga.tj.V0
lorte 011 fraco, c como um correctivo pari
,« pessoas que spffrcm de prbão de ven-
t.-t habitual, assim como também pôds
ser usado pelas creanças de RnaíqUíí
efádc, O seu uso não depende de qua-*
qu;r alteração cloj hábitos dê viih >!.i
pcsíói que fiz.-r tis} dclli c pôde -s.-."
usado disiok:'.do ém água, leite, cala o-i
vinho, ou n.csmo a slcco.

Não tem gosto e não causa colocai.
Prrpanidi» unicamente po.' MANOU*

JOAQUIM DA CUSTA

r«b.-:ca cm PetropolU: Avenida 13 Jí
Novembro n. 811

Pharmacia HonifEopathici
Deposito í Casa R. I íess. & C

Rio de JniiCÍro(Rúa 7 dé Setembro
n. 61.

t;loriauo.

Alfaiataria LniSsi

Inglaterra
LONDRES, n (A. H.) - Os jornaes de

hoje registram com satisfação a noticia de

que o archi-duque Francisco Fernando, da

Áustria vem proximamente visitar a Ingla-

terra, sendo todos de opinião que a viagem

do futuro soberano é o inicio de uma nova

politica cujos fins são o estreitamento dos

laços de amisade entre as nações que fa-

zem parte das duas Tríplices.
O "Times" publica um tclégramma

de Berlim comtnunicando que o imperador
Guilherme receberá alli em audiência espe-

ciai, o sr. Kokówtzoff, presidente do cousc-

llio de ministros da kussia, que depois tam-

liem terá uma entrevista com n chanccller

do império, dr. Bethmann de Hollweg.
O telegramina acerescênta que a visita do

sr. Kokówtzoff á Ãllcnian.hn muito auxilia-

rã o estreitamento das relações entre as

grandes potências da Europa.

IMPORTAÇÃO DIRF.CTA

Teriiòs de legitimas case-
livras iuglezas com avia-
mentos de P qualidade

rio d0 Vaticano vac tentar formar um par-
tido calholico-lrabalhista, devendo empre-
hender brevemente uma viagem pelo inte-
rior da Itália afim de sütular o terreno e
estudar as probabilidades de exito da idéa.

ROMA, 17 (A. II,) — O governador, ge-
ncra! Marchi, deu hoje recepção no palácio
do governo, comparecendo a cila o duque dos
Abruzzos, comandante cm chefe da esquadra
italiana, os ofíiciaes 'dó estado-maior, quer
do exercito, quer da esquadra, c ainda as
altas autoridades civis e pes_soas de reprèsçn-
tação.

Portugal
bairros mais prejudicados com as cheias,
Klòres, Villa SoIJati c Nova 1'ouqiéa,

França

x

Rua Ijrugmiyana li50
-lintrc Hospício e Aifaiulcga—

Telephone 5.208

lím cabo conduetor
1 de energia electrica que

se parte

E um homem grav^meme
queimado

Cerca d 11 horas da noite de hontem, par-
,. , c!v. ¦ o o cabu n. 0-t, da í.ight, situado

O ministro da lazenda, respondendo ao 
j ^ ^ do ún|gll|iy)| um c;ibo conduetor de

iviso em que seu collega da Viaçao pede , ^y^ clcclric:li
) seu parecer sobre a recLunação da Com- , Passando na oceasião. o trabalhador daqtíella

pílVhia listrada de 1:erro Santa Cathari- j empresa, de nome José Joaquim de Olheira,

na. relalivn-.nsnte .10 pagamento de juros procurou isolar o cabo para evitar desastres

de apólices correspondentes ao segundo ;¦ pessoaes. ,,,..,, , .
Com tanta infelicidade se conduziu o po-

bre homem, que apenas segurou o cabo rece-
heu violento choque ficando logo com as mãos
carbonizadas,

tjn estado gravissímo foi o infeliz levado

para o Posto Central deAssisttcia, ondi- -"<•¦
tm.un prestados os primeiros soecorros, sendo
depois'rcmovido para a Santa Casa, cm estado
comatoso.

No local esteve o commissario Machado, do
t?» districto que deu as providencias neces-
sarias.

O infeliz trabalhador é de nacionalidade por-
tugueza, casado, de 25 annos de. cdade <: resl-
de á rua Dezcmbargador Izidro 11. 138.

semestre de 1012 c ao primeiro de 1013,
na importância de 300:4505, declarou-lhe

jue semelhante pagamento não pôde ser
^flectuaJo, por Isso que as apólices em

juestão só começaram a vencer juros de

|u.lho deste anuo etu deante. te.ndn eido on-
„vSucs'a reclamante em 18 de agosto ul-
limo, após registro, sob protesto, feito no
Tribunal de Contas, do contrato respe-
ttivo.

Champagnes e licores.
Viulios finíssimos do Porto,
Vinhos de Bordeaux.
Vinhos Verdes c Virgens.
Vinhos Riograndcnses, brancos e

iintps
Cerre as d/versas.
Águas mincraes.
Conservas variadas.

Armazéns Herminios

Cardeal Arcoverde
De regresso do sua peregrinaçelo á

Roma. chegott; hontem. a esta capi-
tal, sua eminência o cardeal d. Joa-
qiiim Arcoverde, arcebispo do Rio
3e Irinèírõ

Sita eminência, que vciu cm compa-
nliia de o .tros prelados. Ioi recebido
1 bordo testivamente pelo bispo coa-
¦Jiitctor. bispo de Mctlteroy. nw.se-
nliórcs ti coiiégo.», cabido desta arclii-
diocese, contrai Ias,ordens tcrcciras.ir-
mánlíides e congregações, muitas
senhoras e íenlioritas.

O presidente da Republica e as ai-
Ias autoridades se lizeram repre-
sentar.

Pepto! cura estornado,
fraqueza, prisão du «entre.

Dr; 11 Çhapot Prévosí
Medico c cirurgião do hospital dr. Misari-

eordia c da Associação dos Empregados no
Commercio, assistente de clinica cirúrgica
e docente na Faculdade de Medicina. Con-
sultorio, rua da Quitanda 15, das 3 às -|,
as terças, quintas e sahbados.

Telephone, 5351 central — Residência rua
Real Grandeza r.. 84, Botafogo.

PARIS, 1; (A. II.) - Dizem de Lens,

Pas de Calais, que os operários que traha-

lhain nas minas de carvão locaes, descontem-

fés com a decisão tomada pelo Senado a

respeito da questão do dia de oito horas, re-

snlveram declarar a parede geral.
O trabalho está suspenso desde pela ma-

nhã.
PARIS, i; (A. H.) -O "F.cho de Pa-

I ris" aimtmcia, na edição de hoje,' estar im-
I rhinchte a assignatüra do accôrdo anglo-

italiano sobre os limites do sul da Albânia.

UM COLI.OSS.IL ROUBO EM PARIS

PAUIS, 17 (A H-) — Chegou aqui a no-
tieia de que se tinha effectuado um roubo
de quarenta e cinco mil francos em dinhei-
ro, e de diversas barras de ouro, que eram
reniettldas pelo caminho .de. ferro de Constan-
tinopla para Paris.
A NOVA LEI ELEITORAL FRANCEZA

PARIS, 17 (A. H.) — Na Câmara dos
Deputados foi hoje approvada, por 206 vo-

los contra 251, uma emenda ao projecto
de lei eleitoral; preceituando a distribuição
das cadeiras parlamentares pelo numero
dos eleitores recenseados, e foi ainda ap-

provado, por 350 votos contra 21G, que
seja eleito cm cada circumscripção um

deputado por 22.500 eleitores inscriptos

no respectivo rccenseatncnto e utn outro

deputado por cada fraecão supplementar
superior a 11.250 recenseados.

580 MILHÕES DE FRANCOS
PARA CONSTRUCÇÕES

PARIS, 17 (A. H.) — O sr. Dumotit,

ministro das Finanças, dec>™« hoje, per-
ante a respectiva commissão parlamentar,
que, para construcção de novos aquarte-

lamentos, serão necessários 580 milhões

de francos.
PAUIS, 17 (A. H.) — Rezaram-se, hoje,

solcmnes exéquias pela morte do general Pia-
nas, que foi enviado extraordinário e ministro

piçnipotenciarib da Vcnezuella, junta d0 go-
verno da Republica franceza eq.ie íalleccu
nesta capital, no dia !^ do corrente mez, con-
forme noticiámos.

O sr. Poincaré, presidente da Republica, fez-
se representar na solemnidade religiosa.

Rússia
PETERSBURGO; 17 (A. H.) — O governo

chamou a esta capital 0 embaixador da Rússia,
na Austria-Hungria, conselheiro Giers, que vac
ser nomeado senador. 1

Allemanha

AFFONSO CUSTA RECEBE CRAN-
DE MANjl-ESTAÇÃO

LISBOA, 17 (At1 H.) — Os democra-
ticos fizeram hoje, á noite, uma ruidosa
manifestação ao dr.. Affonso Costa, pre-
sidente do conselho de ministros e minis-
tro das Finanças, como signal de regosi-
jo pela victoria eleitora! alcançada em todo
o paiz pelo partido governamental.

A manifestação foi annunciada, logo ao
anoitecer, com estrondosos morteiros e gy-
randolas de foguetes. A's 8 horas organi-
sou-sc o cortejo, no qual tomaram parte
as commissões parochiaes do Partido Re-
publicano Democrático, os diversos cen-
tros partidários com os seus estandartes,
os homens de mais-destaque do Partido c
muito povo.

A manifestação iniciou-se no Rocio, se-
guindo dali para ó Chiado e rua do Mim-
do, praça Rio de Janeiro até a Escola Po-
lytechnica, de onde' passou para a rua An
tonio Augusto de Asu'ar> ov'^c reside
presidente do ministério.

Defronte desta casa, a manifestação at-
tingiu o seu auge, sendo ininterruptos os
vivas c as acclaniações á Pátria c á Re-
pubiica, e o nome do sr. Affonso Costa
especialmente ovacionado.

O cortejo, que foi organisado e seguiu
sempre na mais perfeita ordem, dissolveu-
se na-avenida da Liberdade '

HOUVE ABSTENÇÃO
NO.PLEITO ELEITORAL

LISBOA, 17 (A. H.) — Os jornaes
constatam que na luta eleitora! que acaba
de ferir-se mais do dois terços dos elei-
tores recenseados. abstiveram-sc de fazer
uso do seu direito de voto, desinteressan-
do-se completamente do acto eleitoral.

ÉM AVEIRO OS DEMOCRÁTICOS
TRIUMPHARAM

LISBOA, 17 (A. H.) — Còmtuumcam
de Aveiro que se fez naquella cidade uma
importante manifestação politica, organi-
sada pelos democráticos, para festejarem
o seu Iriurrtpho eleitoral

privincias as sementeiras foram grandemente
damnificadas com o excesso de água.

Nesta capital os prejuízos não são pequenos,
si bem que de outra natureza; pelos bairros
mais baixos as enchentes trouxeram as in-
:onveniencins de sempre,

BUENOS AIRES, 17 (A- A.) — O dr.
Qitirhio Costa já se acha restabelecido do=
incommodos de que tora accommcttido ha já
dias.

li ainda não tiveram termo os inales por
ellas determinados, continuando intransita-
veis os iogares imumdados, a cada momento
sujeitos ao crescimento das águas, que se
escoam pelas bacias dos rios que aqui desa-
guám.

Os
são: 1>._.... .
onde ainda hoje foram salvas diversas fa
milias, transportadas em botes para os lo-
gares mais altos c para os locaes destinados
a abrigal-as. . ,

O serviço de salvamento esta sendo feito
cm embarcações da Prefeitura e da Policia
Marítima.

A população, em geral, tem prestado o seu
valioso concurso, acolhendo as vietimns.

BUENOS AIRES, ¦- (A. A.) — O grau-
de paquete "Lutetia" é esperado na proxma
quinta-feira, . .

Os jornalistas brazilçiros que viajam a bor-
do d.'sse transatlântico, são aqui esperados
festivamente pelos seus collcgas portenhos.

A' noite de quinta-feira; serão 03 dibtin-
ctos viajantes recebidos solcuuunicnic na se-
de do Circulo de Ia Prensa.

BUENOS AIRES, 17 (A. A.) — lallcceu
n engenheiro francez, sr. Abel Pãgnurd, ca-.a-
lheiro distineto c muito estimado no nosso
meio social.

O extinclo foi engenheiro constrttçtor de
diversas obras importantes da Republica, en-
tre cilas a da construcção dos portos de Am-
beres c Rosário.

Actualmente dirigia as obra- d.- constrü-
cção do porto conunercial de Bahia J''an-
ca e também os da embocadura do arroio de

o Sarcja

aqui se realisaram par commcmorar a data
da proclamarão da Republica, no llrazil.

Esteve muito concorrida recepção no pala-
cio do governo, comparecendo a officlalidade
da companhia isolada e do batalhão militar
do listado e commissão do Tiro Cearencç e da
Guarda Nacional, das classes commerclaes c
opreraria e de varias sociedades particulares.
Também apresentaram os seus cumprimentos
a0 presidente do Estado, os membros do corpo
consular estrangeiro, as autoridades federaes,
estadoács e municipaes.

Conforme estava anhunclado, reahsaram-sc
varias fcsfnf, Inctilalvc um sumpttto"s0 baile no
Club Iracema.

—1— Honlõm, annivcrsarlo da adlicsão do
listado do Ceará á Republica, realisaram se
aqui, varias festas de caracter popular e entre
outras, uma sessão publica de cineinatogr.i*
php, feita por rordem do governo do listado,
á qual assistiram algumas milhares de pessoas.

CARTAS 3)0 CEARA'

Os
[Do nosso correspondente)

srs, João Brigi.lo e dr. Aurélio

Piauhy
garani
: José

THEREZINA, !7 (A. A.) — ;l.'h
a esta capita!, o dr. Antônio Freire,
Pires e familia.

O dr, Antônio Freire, seguiu em cai-r.a
posto á sua disposição pelo governador do
Estado, para o palacctc de sua residência,
sendo alli recebido por grande numero de
amigos c pessoas gradí.s.

Minas Geraes
Ã ASSOCIAÇÃO DE IMPRENSA DE JU17.

DE l'Q'RA
JUIZ DE ECRÃ, i7 (A. A.) — lfol instai-

lada nestn capital, n Associação de Imprensa;
na qual fgarão parte os directores, rcdaclorcs e
reporters de todos os jornaes daqui.

S. Paulo

Era também conslrucior teclmico das cm-
presas ferro-viarias e de trabalhos públicos
francezes, nesta capital.

O seu enteramento reatisar-se-a amanha.

OS JORNALISTAS BRÂZILEtROS

S. PAULO, 17 (A. A.1 — Entrará, hoje,
em primeir discussão, na Câmara dos I.Kpu-
tades o projeto apresentado pelo "U-adcr",
dr. Fontes Júnior, determinando que seja as
três annos, o período do mandato do prefeito
desta capital.

Os amigos do conselheiro Antônio "ra-
do, preparam-lhe festiva recepção, por oceasião
da sua chegada a esta capital, de regresso da
sua viagem á Europa.

X„ concurso hípico que hontem se re-
alisou, no Velodiomo, r.ahiu vencedor, no con-
curso de olisaculos, o aspirante Heitor Mendes ,
Gonçalves": vindo dessa capital, expressamente •
para tomar parte nelle.

Rio Grande cio Sui
PORTO ÀLEGiRE; 17 (A, A.) -- Euud.mi

no porto desta capital o Ittgrc italiano " Aqu:l-
Ia", sabido a :(> de maio de Geilòy.l, mau-

c-';/i rrereunilC ! gorando a carreira entre aquelle e este porto.
SAO ILS1LJAUUÒ Ksli sendo ispeni0 cu,., grillld5 aneie-

.RllP-MOS MRPS 17 (\ '\ ) — Eh- Idade, o primeiro numero do novo diário U-¦BUENOS AlKLb, W IA. l'" 
c,| «A Gazeta'", órgão indeper.denf, .tendu

tre outras festas que serão offerecidas aos \ c^m teáSijt&£chètk o carotnl João Maia, es-
jornalistas brazileiros aqui esperados a lan(lo ;i par[c (.conomicã soij a dineção do
bordo do vapor "Lutetia", c que vêm cm ,aior Alfredo Costa,

II convite da Compagnie Sttd- j n novo diário'será o único vespertino d.s

Lnvnr, ultimamente chegados do Rh,, tr
xeram a missão de produzir uma stuar.
tascada que desse ao governo federai, ou
•— paia dizer a coisa como cila 6 — ao
general Pinheiro Machado o ensejo de in.
tervir no Ceará a ferro e fogo, pura re-
staurar a oligarchia que durante longos
annos opprimiu, roubou e envergonhou 3
nossa terra.

E, aqui chegados, puzeratu logo mãos i
obrn.

Quando, por oceasião dtt propaganda da
candidatura Franco Rabellò, .1 policia de
Accioly dissolvia tuna passeata de cre.tn-
ças e senhoras, matando algumas daqiiet-
Ias e espaldeirando algumas destas, o mij.
vimento revolucionário que catão se for-
mou o acabou com o ánnlquilaniento d.i
oligarchia cotupòz-se, no começo, de cerca
de trinta rapazes, que se armaram de ri-
fies e foram paru a rua ativar contra os
oitocentos soldados da policia.

A esse grupo de htróes juntou-se sue-
cessivaaients a população inteira e, ao
cabo de quatro dias, Accioly hasteava ,1
bandeira branca na sacada de palácio.

Os srs. lírigido e Lavor, não contaria,)
siquer com' um décimo da população, re-
correram a outros.pro:cssos:emcarregar;i.ni
um ex-sárgentò de sublcvar uma parte da
policia, enquanto n outra parte seria at-
trahid.t para o incendio que seria ateado
á fabrica de. Antônio Uiogo, chefe do ex-
llnctb syndlcato de carnes verdes, dos
quaes eram sócios vários membros da fa.
milia 'Accioly.

Mas o sargento, cm vez de dar desem-
penho 11 es.sa tarefa, procurou o presidem;
do listado c desvendou o plano dos con
spiíndóres.

Ao mesmo tempo, a policia .1par.lt.1v,
um sujeito que conduzia utn bilhete dr.
dr. Lavor chamando á sua residência ou-
tro ex-sargento, de nome Araújo, utn fac.
clnorn que assassinara, no tempo de Ac-
cioly, uni cunhado, na rua mais publica
desta capital, tendo ficado Impune, conta
era de praxe naqttelle tempo.

Conduzindo o mensageiro á casa de
Araújo, para prcadel-o também, este se
evaditi e aquelle, conseguindo desveaci-
lhar-se, deitou a correr para a casa do dr.
Lavor. A guarda seguiu-lhe no encalço e,
ao chegar alli, foi recebida a tiros pelos
indivíduos que estavam tramando a con-

excursão,
Atlantiquc, figuram um banquete, baile, | ta capital, actualmente.
diversas excursões e espect.iculos de -.»-

BR. JOAQUIM VIEIRAgala" . • - ,<„Provavelmente, ira uma commissão de
jornalistas portenhos a Montevldéo, para
recebei-os c acompanhal-os até esta cá-

? BUENOS AIRES, 17 (A. A.) -- O dr.
!:.!oy Udabe, c de policia, tem sido
muito cumprimentado pelo primeiro anui-
versario da sua administração 'naquella rc-

partição.
O c

FERREIBA

AFFONSO COSTA
ATACADO DE GRIPPE

LISBOA, 17 (A; H.) — Encontra-se j da Constituição do Paraguay, que passa no

doente, de cama. com um ataque de grip- dia 25 do corrente.
"» o dr. Affonso Cotsa, presidente do! •—O cruzador

sistiu do teu projecto de atravessar 11 cor
dilheira dos Andes num aeroplãno. j cxma. sra. d. Elisa Augusta do Vai Fer

Os membros da colônia paraguaya I reira e pae l|os srs- desembargador Vici-'
residentes nesta capital festejarão com tiiti j rl |:L.rrc';ra) dr. Vicente Vieira Ferreira, já j
grande banquete a data do anniyersarjO ; (aüecido, c Joaquim Vieira Ferreira Filho,'

nisterio e ministro das Finanças.

PRESO EM LISiiüA UM COMPANHEI-
RO DE IIONNOT

LISBOA ,17 (A. H.) — Foi preso nes-
ta cidade, hoje,, o , salteador . Berthelon
l-iounc, quo fez paro -da quadrilha de
Bonnot e Garnier. ¦ÍVae ser extradiçtado
para a França.

O ministro da Fazenda, aftendendo ao
jue solicitou o seu collega da Marinha,
pediu ao presidente do Banco do Brazil

providencias para que seja o capitão de
corveta Francisco Radler de Aquino, ad-
dido naval em Washington, habilitado, por
saque telegrapliico, com a quantia de
.30:72t::.U0O, enviando á Dircctoria de Con-
iabilidade a respectiva conta.

A situação no México
MKXICO, 17 (A. II.) - Assegura-se nos

circuios otíiciacs que o presidente Ilucrta
declarou verbalmente ao sr. 0'Shaughnessy,
òticárrcgiido de negócios dos listados Uni-
dós ne'sta capital, que não está disposto a
renunciar o cargo, e que só acecitará pro-
postas ((lie forem compatíveis com a digni-
dade do paiz.

NOVA VORK, 17 (A. H.) — Segundo
corre em meios geralmente bem informados,
o presidente Wilson, antes de tomar qual-
quer resolução definitiva com relação ao
México, vac esperar ainda alguns dias pelo
resultado da pressão que os representantes
dos paizes estrangeiros alli acreditados es-
tão exercendo sobre o general Ilucrta, sttg-

gcrindo-lhe a acceitação das propostas dos
listados Unidos.

Pr. Eduardo Câmara
receita peptol

60ôo 914 GRATUITAMENTE
Dr. UlKtldo Veiga -Tint. syphilis

: suas conseqüências. Cíonoi-rliéas
:ura em 9 <-> «lias» pela urctroclyse
especiücu, Trata todas as moléstias
venereiis Cons: R. Assemblca 71, de
2 ás 5. Tclep. 2516 - Central.

O directòr do Patrimônio Nacional re-

quísitou isenção de direitos para 800.000

pés de pinho de Riga, vindos de Gulport,
consignados ti Villa Proletária Marechal
Hermes, para duas caixas contendo ob-

icetos de escriptorio, vindas de Southam-

pton, c 21 caixas contendo tintas, proce-
dentes de Antuérpia, com destino á mes-
ma villa.

Os autos são o terror
cios vivos

Os autos silo, como disse liontcm
un popular, na nossa capital, o ter-
ror dos vivos.

De dia para dia vae íingmeriiàrídò o
numero de desastres, oceasiófiados
pelos automóveis, c as providencias
x serem tomadas, para evitar a mar-
cha velo: ilesses vehiculos, nílo sur-
gem

li' o caso de se dizer tsítlvc-so quem
puder.

Iloi.t'")!. .-; -I Itoras da tarde, o em-
pregado do commercio José Kego
i\l;iciel. ioi, QiiàiTdò passava pela rua
Marechal 1"Io iauo, atropelado pelo
«mo n, 3)3, »uiado peto «chaulteur»

As eleições em Portugal
LISBOA, 17 (A. lí.) —Continuam a che-

gar de todos os pontos do paiz os resul-
lados das eleições que hontem se realisaram

para preenchimento das vagas existentes na

Câmara dos Deputados.
iSabe-sc agora, pelas noticias vindas das

províncias, que os democratas ganharam cm
trinta e quatro circuios cleitoraes; os unio-
nistas conquistaram mais duas cadeiras, por
Angra do Heroísmo, sendo eleitos os srs.
Vicente Ferreira c Henrique Braz; e os
cvolücionistas conseguiram apenas eleger
um candidato, o sr. Fernandes Costa, que se
apresentou pelo circulo de Coimbra.

Vr. ferreira de Almeida
receita Peptol

Conferências populares
Em tira dos salões da Associação

de Imprensa, o dr, Oliveira Aguiar,
chefe do corpo medico dessa impor-
tante Associação e especialista em
moléstias venercas, Iniciará breve-
mente uma série de conferências, que
terão um cunho eminentemente popu-
lar, ao alcance de todas as intelllgen-
cias e de todas as culturas.

Todas as pessoas que desejarem as-
sistir as importantes palestras do
illustre medico encontrarão entrada
franca.

BERLIM, 17 (A. H.) — Chegou hoje a
esta capital o sr. Kokówtzoff, presidente do
conselho de ministros da Rússia. ¦

.0 PRESIDENTE DÓ CONSELHO RUSSO
i E O CHANCELLER ALLEMAO. ..

BERLIM, 17 (A. II.) — O conselheiro Ko-
Uovlzoff, presidente do conselho de ministros
da Rússia, de passagem nesta capital, leve hoje
uma demorada conferência com o dr. de Be-
Ihmann Hollweg, chanceller do Império.

FERNANDO DA BULGÁRIA CHEGOU A.,
COBUKGO

BERLIM, 17 (A. II.) — Telegrapham de
Cpburgp que chegou alli o rei Fernando czar
dos búlgaros.

BERLIM, 17 (A. — O embaixador da Rus-
sia nesia corte, conselheiro de Sverboow,
offereccu, hoje, um banquete ao conselheiro
Kokovtzoff presidente d0 conselho de mi-
nislros, da Rússia, assistindo a cllc o chancel-
ler do império, dr. de Batlunann Hollweg, e
o secretario de listado do ministério dos Ne-
gocie-s Estrangeiros, sr. Zimmçrmann.

Grécia
.-1 ESQUADRA ITALIANA EM RHODES

RHODES, 17 (A. H.) — O estacionamen-
to da esquadra italiana no porto, tem consti-
tuido um verdadeiro suecesso.

A população estaciona nos cáes e admira
as evoluções dos navios de guerra,

O comandante cm chefe da esquadra, almi-
rante Duque de Abruzzos, offereccu hoje um
banquete ás principaes autoridades civis c mi-
lilares, seguido de recepção no Club Militar,
resultando ambas as festas cm verdadeiras
consagrações á força c ao prestigio da Itália,
lia.

A' recepção concorreram altos funecionarios
Abruzzos, comandante cm chefe da esquadra
os consulados estrangeiros c muitas nota-
bilidades do paiz.

No banquete pronunciou o "toast" offi-
ciai, o general Marchi, que fez um discurso
muito eloqüente, terminando por brindar ao
duque de Abruzzos c á gloria da Itália e da
sua marinha de guerra. ^

O prirícipe respondeu, agradecendo.
Fura do edifício do Club estacionava uma

enorme multidão, que não cessava de ovacio-
nar o duque c a Itália,

Sua Alteza apparcccu por diveresas vezes
á janclla, afim de agradecer estas homena-

da

Hespanhc,
MADRID, 17 (A. H.) — Os grevistas

das minas de Rio Tinto celebraram hoje
uma reunião, resolvendo retomar todos o
trabalho, amanhã.

Telcgrammas officiacs, de Ceuta
annunciam que as tropas hespanholas fi-
zeram hontem jírn, reconhecimento, indo
cahir numa emboscada dos rifenhos.

Travou-se intenso tiroteio, sendo os
mouros completamente derrotados e ba-
tendo cm retirada,'com perdas impor-
tantes. . ri'

Os hespanhóes ,i tiveram três homens
mortos e quatro, feridos gravemente.

MADRID, 17 (A, II.) — Chcgoíi hoje
aqui ás nove horas da manhã,, o sr. Avclla-
neda, novo ministro,da Republica Argcnti-
na nesta capital. ....,

Aguardavam a sua chegada na estação to-
'do o pessoal,da legarão, representantes do

governo c numerosos membros da colônia,
que foram apresentar cumprimentos de
boas vindas ao distineto diplomata.

O pessoal da legação do Chüc lambem cs-
teve na estação afim de saudar o sr. Avclla-
neda.

> Telegrapham de Melilla :
" Os kabilouos rebeldes estabelecidos nas

imincdiaçõcs de 'Alhucemas c Penou alaca-
ram hontem as duas praças, dirigindo contra
cilas um tiroteio intensissimo que durou to-
do o dia.

As gtiarniçõcs hespanholas responderam
energicamente ao fogo, auxiliadas, pelo cru-
zador "'Extremadurti", que bombardeou os
aduares situados 11a1 costa, conseguindo fa
zer calar á tarde as;batcrias inimigas".

de Mayo" e os

| "déstroyers" "Jttjuy" c "Catauurca" de-
vem seguir para o alto mar, afim ue la-
zerem exercícios de manobras.

ROOSEVELT
NA REPUBLICA ARGENTINA

; BUENOS AIRES, 17 (A. A.) —Com-
tnunicam de Tucuman que o sr. Thcodoro
Roosevelt se levantou muito cedo, entre-
gando-se logo ao trabalho de registrar as
suas impressões de viagem. Terminado
esse trabalho, seguiu cai visita aos cr.ge-
nhos S. Paulo c SantWnr.a.

Hoje, á noite, partirá para a cidade de
Cordoba.

BUENOS AIRES, 17 (A. A.) - O

jornal 
"La Argentina" diz que, segundo

uma versão que corre nos centros oílicio-
sos, a demora da entrega do couraçado
"Moreno", etu construcção nos estaleiros
de Fore River, nos listados Unidos dá
America do Norte, é devida ao conflieto
que ultimamente surgiu entre- essa nação
c o México.

spi ração,
listes e o dono da casa fugiram depois,

e este, nu manhã seguinte, escafedeu-se
para Iguatu', estação terminal da Estrala
de l-erro de Baturitc.

Fracassou por completo o plano sinis-
tro que os dois chefes haviam concebido
summari.tmente e que o acaso póz a des-
coberto cxtempraneanienle,

Verdade, verdade, cllcs nãa podiam es»

perar o menor exito dessa empresa; mas
o sou fim era perturbar a calma profunda
em que vive a nossa capital, nlitu d-e vir
do Rio o promeitido auxilio da íorça fc-
derai, que devia depor o coronel Frnncc
Rabello. .. :

li' triste recislrar que o capitão l oiy>
Joro Coelho, commandante da compánhii
iiohvia, estava solidário com os conspira-
dores c foi um dos mandantes do sir

, gento que dvia suWevar a policia.
conferente do cáes do porto, das senliqri-; p„. 0UtrD !;vdo, é grato registrar a no<
tas Suzánna Vieira Ferreira c l.uiza de , hr„ (.ómllicta do tenente Virgílio Borba

Faücceti hontem, ás 5 horas da tarde
o dr. Joaquim Vieira Ferreira, engenh
ro daia Inspectoria Federal das Estradas. ;

O finado contava 72 annos de cdade,'
era natural do Estado do Maranhão, filho |

I do finado engenheiro tenente-coronel Fer-;
enheiro aviador Newbery ae- ;lmnj0 Luiz Ferreira c de d. l.uiza Rita1

| Vieira da Silva Ferreira; casado com aj

Azarhbuja Vieira Ferreira e do capitão 1
Pedro Gomes Vieira Ferreira, funeciona-.
rio da Policia Centra!. I

O engenheiro Vieira !:errcir;t exerceu •
muitos cargos públicos, e particulares, en-1
tre os quaes se destacam os de I" enge- j
(lheiro, da E. V.'da.Bahia, directòr interi-
110 da mè?ma listrada, directòr da Colo- j
nta Azambuja, no listado de Santa Catha-.
rina, e gerente da li. F. l.eopoldinn, as-!
sim como innumcras commissões do go-
verno.

Era irmão do coronel dr. Luiz Vieira

•genro de J. Brigido". Este official, posto
a par do plano dos cohsplradòrcs, decla-
rou. formalmente, que não tomaria parti
nessa torpeza c telegraphou iminedlata-
r.ien'e ao cotnmandaníe do districto, pc-
dindo a sua transferencia e declarando que
não mancharia a sua farda com esse vil
rttteníado". , .

ilmmediâtãmente, a população quasi
unânime da Fortaleza se collocou ao lado
do "overnn, e duzentos e tantos moços do' 

creio r\!as melhores famiüas da ca-
foram n palácio dechuar ao corone!comn

pita!,Ferreira e do dr. Miguel Vieira Ferreira,! pr'ãn'M Rabello que estavam proniptos a
um dos signatários do manifesto republi- 

j d(.j, fM v^a pan defendèl-p.
cano de 1870. | JVÍuitas centenas de outros estariam

O feretro sahirá da residência do fi- j ^^ d3 un,a hnr:ii pròmptos para (
! mesmo fim, si assim fosse preciso.
i Apanhados cm flagrante, fugiu Lavor, t

Peru-
LIMA, 17 (A. A) — Continuam as reuniões

<lo Congresso Medico Pan-Americano, com bn-
llianle exito.

De aceordo com a dec.ião tomada pelos
membros do actu.a! Congresso, o futuro Con-
gresso rea!isar-se-á cm S. Francisco di
fornia, listados Unidos.

Cali-

SAXTIACd,

Chil
7 (A.

3

A.)

nado, á rua Victor Mêirelíès n. 90, esta-!
ção do RinchüeTò, hoje, ás 5 horas da tar-
de, para o
vier.

cemitério de S. Francisco X.t-

MOVEIS A PRESTAÇÕES
Estrepa immediatn com a primeira prestação,

cm fiador.
RUA liVARISTQ DA VEIGA N. ig

Proxiíno do Theatro Municipal

ASSOCIAÇÕES

A ¦ imprensa
notici;' que a crise política de que dependia
a brgahisàção do gabinete,' estã satislactona-
mente resolvida, cspcratldp-sc que a adniim- 1
s'r"ação publica siga o calninlíó da norpialiua- |
<lc desejada e que o sr. Barros I.uceo, possa
terminar efficazmeute o seu gn.vcrnoi sem
outros tropeços.

Paraguay
ELEIÇÕES PARA DEPUTADOS

- Foram

então o enlhusiasmo

tocou uma banda

gens, redobrando
multidão.

Durante o bar.q-.i
musica.

A população tem visitado os navios d:
guerra.
E' REELEITO O PRESIDENTE DA CA-

MAR A GREGA
ATHBNAS, 17 (A. H.) — O sr. Zavitzanòs

foi reeleito presidente da aCmara dos Dep.i-
lados,

Itália
¦ROMA, 17 (A. II.) — "II Mcssagçro",

diz constar-lhe que o novo deputado sr.
Bertini, não obstinte os desejos em contra-

México
MAIS UM DICTADOR NO MÉXICO
MÉXICO, 17 (A. H.)

to de que o general Blanquet, ministro da
Guerra, se vae proclamar dictador do Mc-
xico.
OS INSURRECTOS BATEM AS FORÇAS

FEDERAES j> .,-.

MÉXICO, 17. (A. ,H.) — Os insurrectos
mexicanos rcpelliram as tropas íederaes do
presidente Ilucrta, iiujn ataque que estas íi-
zeram a Topic, capital do território do mes-
mo nome, situada nas margens do Paciti-
co.
ÚM vaso de Guerra ai.i.emao em

ÁGUAS MEXICANAS
MÉXICO- 17 (A: II.) — O cruzador alie-

mão " Niicrnberg "',' ancorado em Vera-Cruz,
recebeu ordem de zarpar immcdiatamente para
o porto de San Blas, na embocadura do Rio
Grande, território dé Tr.pie.

ASSUMPÇÃO, 17 (A. A.)
convocadas as eleições em 23 povoações
do Paraguay.

Uruguay
ÜM ESCÂNDALO POLICIAL

MONTEVIDÉU, 17 (A- A.) — A im-
prensa desta cidade, criticando o serviço po-
licial da capital, fez publicar uma affirma-
ção feita pelo detendo o engenheiro Las-
guishi, t[iic se acha preso como autor do rou-
lio praticado contra a propriedade do mis-
sioiiario Piria, dizendo que esse engenheiro
todas as noites consegue sahir do cárcere e
gosar as deliciàcs (Ia liberdade, subornaiido;
mediante pagamento, os guardas da cadeia

Corre o boa-1 incumbidos de vigial-o.
OS SOCIALISTAS ARGENTINOS

MONTEV1DEO. 17 (A. A.) --Regres-
saoi hoje a Buenos Aires os socialistas ar-
gentinos que vieram tomar parte no comi-
cio que se realisou hontem, para discutir
a plataforma eleitoral. „

ACADEMIA NACIONAL DE MEDI-

ÇJXrt |
Sob n prcsidsnçin do dr. Miguel |

Couto, servindo de secretários os drs. j
Carfieki de Almeida e Kcrnando Laço,]
reuniu-se a Academia Nacional de Ale-j
dicina. nflm de tomar conhecimento |
dó diversos trãlialljos c còmm.uniça
çOcs de al«uns cbnsocios.

I.o"o após ií leitura da nela

íírigido, deaate das provas mais m
tlcMcs, deante das declarações do seu pro>
pr ) genro, nega pelo seu jornal a exlS'
tencia do "eomplot" e telegrapha para alil

pedindo gaantias, eaiquanto calmamente
escreve para o seu jornal as mais vtolen-
tas diatribes e as mais descompassada!
menti tas.

Frustrou-se, assim, o plano dos conspt.
radores; mas ainda não está finda a canv

panha do acciolysmo impenitente contra 1
autonomia, a liberdade e a dignidade il(
Ceará. . ,

J. Brigido, com seus raros adeptos c 1

pseudo-representação do Ceará na Cama
ra c no Senado, á excepção de um deptl
tado, o que querem, simplesmente, e isto
entregar de novo o nosso Estado,, hber

, tado pela gloriosa revolução.de. 2-1 de ia

j neiro, á quadrilha de gatunos e malfeita
res que essa revolução derribou e baniu

Esses representantes do acciolysmo un
- i penitente não procedem, assim, por dedr

0 ,],. j cação ao oligarcha deposto; não, isso s:-
que

mMm \mnm

Argentina
BUENOS AIRES,'17 (A. A.1 — "Lá Argen-

tina" c " La Mahana" publicaram os (lis-
cursos dos drs. JaniLS Darcy e Souza Dan-
tas, pronunciados hontem, por oceasião do
banquete que a este diplomata ofíereceram
os seus amigos, nessa, capital.. ,

Esses discursos têm sido commcntodos t-
apreciados pela imprensa' em geral, citie enal-
tece as qualidades do distineto diplomata bra-
aileiro. -,:

BUENOS Al RÊS.' 17 (A. A.) — O gover-
no acaba de escõllier o cornmend.idor Ettore
Ferrari, prisiiUnte .da Academia de Bellas
Artes, na Itália, piifa servir como único ar-
iiitro e decidir,' pela' Argentina, no conflieto |
suscitado pcl.i cscylploia Lola Mota e rela-
tivo ao pr.gamento correspondente ío tra-
uálho de construcção du monumento á batídeira
argentina., ' . ';:' d,

PREJUÍZOS CAUSADOS PELAS CHUVAS

BUENOS AIRES,'17" (A- A.) — As chu-
vás têm causado' r.istes ultjmos dias grandes
prejuízos á econoifiia do paiz; cm algumas

unia caria de vários médicos de Cam-
pos. na qual ilie pediam que a respeito
da questão da halmcotherapia na fe-
bre typlioide. lossem (brtaulados ai-
gíins quesitos.

Em seguida a esse acadêmico, (aliou
o dr. Altivsio de Castro que tratou da
nnriliçaçAo da cinémhiograbliia á me-
dicina.

Tratando de semclliantc assunr.Mo.
diz o orador, não pretendeu reiiidicar
para si a prioridade do mesmo, mas,
apenas, ofíerecer á Academia os cia-
dos interessantes que apresentou. Si,
no cmtnnto, quizesse tratar de priori-
dade. entendia que cila cabia ao lallc-
cido dr. Chapot IVevost. Depois de
um substancioso discurso, o dr. Aluy-
sio de Gactro discute os relevantes
iraballtos de ( arlos Chagas, que pro-
seguem com o auxilio poderoso da
cinem.iloirrapliia.

O dr. Azevedo Sodré estranhou que
o seu collega Carlos Seidl approvci-
tasse o motivo da expliçaçílo para]
rcspondcr-llie um dos discursos que
o orador havia pronunciado por orca-
sifio da Conlcrenciti da Liga Contra a
Tuberculose.

Replicando, o dr, Carlos Seidl tra-
vou uma longa polemica com o ora-
dor precedente.

Fizeram-se ouvir os drs. Ismael da
Rocha e 1'into Portella, que communi-
rott observações sobre a hérnia um-
bilical cm uma creança de poucas
horas, apresentando uma creança ope-
rada, segundo o mcthodo do dr. An-
nibnl Motla. do Hospital de Turim.

O ultimo orador Ioi o dr, Álvaro de
Lacerda que tratou do empregou de
banhos na lebre lyphoide.

Foi essa, de certo, a parte mais in-
teressante da Conferência., que, de
certo. 0 a parte mais importante. Essa
cominttnicaçao é um trabalho, no qual
o dr. Álvaro de Lacerda condemna
todas as suas observações, está es-
cripta em doze laudas de papel ai-
masso.

Segundo a opinião do dr. Álvaro de
Lacerda a therapeutica nào pôde, sob
pena de 11:10 attingir o lini que lhe é
dvsíinndo. estabelecer regras absolu-
tas c immovivéis; sem htténder ú

, ,, ,,;,,r;l, incvãoclimitericnens condições es-
_ fpãssoV^hwitcm o áhriiversario nataliclo Pwias de maior ou de menor rests-

dfscnibãrni-d-r Thoinaz Ribeiro, membro K ncia orgânica.
' '¦' coiclue re!eriudo-so ao prolessor

SíKòttícS participa haver recebido | ria stt?pôr-lhes um sentimento
não são capazes: o que c!les querc 1

obra da revolução, para qu(c annullar a
o Ceará volte a ser um dos esteios da Oit;

garchia-mór do sr. Pinheiro Machado,
lüles que nunca foram eleitos pelo jioví

l'. menos o serão agora que os " ma-
não contam nem com 10 "|n do ciei'

Pará
OS REFEITOS DA CRISE

BELE'M. 17 (A. A.) — Devido á crise eco-
r.omica c financeira que assola actualmente
a Amazônia, os paquetes " AirArose'" e " Cie-
n-.ent" não farão mais viagens com destino
a este porto e os portos do Amazonas, sendo
cs mesmos vendidos no estrangeiro.

S-rão retirados também da linha amazônica
os vapores "Hilary" e 'f Hildebrand", que
seiáo empregados em viagens a Austrália.

-—-Tem reinado Cortes lempòracs nas cos-
tas salinas, tendo o hiate de praticagem, sof-
fridd por esse motivo, algumas avarias.

Desde o anuo de 191^ foram pagas pe-
l-i JUfandcga desta capital innumerás paten- i
tes Vc oíficiaes da Guarda Ncional deste Es-1
lado- sem que aíi hoje fossem as mesmas tn-
viàdàs á secretaria da Justiça, prejttdicandj

factos os interessados.
Entraram neste porto os vapores " Per-

severança" e ." Andirá", conduzindo 24.42.1
do Acre Federal.

tSSL'

da ccmmissão executiva do Partido Republi
cano Conservador Paraense, sendo por esse
motivo muito felicitado c cumprimentado pc-
los seus r.migcs ;. correligionários.

Ceará
FORTALEZA, 17 '.A; A.) — Correram no

meio da maior animação e alegria, as festas que

jnrc.òud que sem empregar a ba.lmeo-
tiierapbiíi na lebre lyphoide, nào per-
deu um r,6 dos seus doentes

Atttes de terminara sessílo. o pre-
sidcnle declarou que o trabalho se-
ria publicado nos Annaes da Acadc-
mia.

cearens
netas"
torado.

li acreditando -- como lalvcz se uiga;
nain ! — que o caudijho gaúcho será o um-
co eleitor dos deputados á futura Câmara
querem agarrar-se com unhas e dentes 111
cadeiras, ser eleitos pelo morro da Graça
visto como o não serão absolutamente pc.i
Ceará.

Nosso listado, respirando livremente, cn
pleno desenvolvimento, vendo todos os sem
direitos garantidos, sua fortuna gerida coir
v mais meticuloso escrúpulo, todas as sua;
industrias prosperas, restabelecida a garan-
tia no interior, na mais perfeita e affectiya
solidariedade com os poderes públicos, não
se resignará absolutamente a voltar á lyrati-
nia ladra e fcroçissiiná dos Acciolys, que
bateu ás suas portas pelas mãos de J. Uri-
gido, Tliomaz Cavalcante e Agapilo do;
Santos,

Esses vis ambiciosos sabem perfcitamctih
que qualquer tentativa nesse sentido custar)
infinitas desgraças, irará a conflagração Io
tal (io listado, mas isso o que é deante di

perspectiva de sentar-se um homem numi
cadeira que lhe renda inotfooo por dia.'

Escrevo estas linhas ainda no meio da cl
fervescencia dos acontecimentos; não é pos
sivcl prever o que virá ainda; tudo é possi»
vel quando o presidente da Republica é ape
nas um psciidonymo do sr. Pinheiro Macna.
dó; mas, haja o"que houver, o povo çcarea-
se lia de mostrar que saberá defender a.sua
áiilpnomia a sua liberdade e a sua iligmda.
de, restauradas pela gloriosa revolução (.1
24 de janeiro.

Bonde contra bonde
Na praça Tiradentes, em (rente i

delegacia do 4-districto. estava lioa-
tem a noite parado para receber pas.
sageiros, um clectrico da linlia Ate-
griíi",

De subido, os passageiros desse ca*
ro sfto violéiitanienie sacudidos lirs
auc outro clectrico.o de n. 4U da Km
Chile, regulamento 515 que tinha ço-
mo moiotneiio Joaquim Estcves lôra
sobre elle.

O rosuliado Ioi o passageiro Manoel
Gonçalves da Costa.portuguez.de.jtoan
nos, casado >: moradar íi rua Gencra
Osório n. 16. em Niclheroy, que via-
java na plntalonua do reboque tlc
carro da Alegria, licar com a pcnii
direita (racturada

*
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ANIVERSÁRIOS

' iPassa hoje mais um annivcrsario natali-

cio do desembargador d. Luiz de Souza da

Silveira.
Por esse motivo, será resada, ás Q lio-'

ras, uma missa, cm acçã0 de graças, na Ca-

lliciiral de Nictheroy.
Passa hoje mais um annivcrsario na-

{alicio dó sr. Miguel Carlos -.Fernandes, da

praça de Nictheroy.
Faz annos hoje, a galante Odette, fi-

lha do nosso collega de imprensa, Luiz de

lYparraguirre.
 Decorre hoje o annivcrsario natalicio

üo sr. João Grosz, (unecionario da Lcopol-

dina Ratlway,
Festejou, hontem, seu annivcrsario na-

talicio, o capitão Tarquinio Penha, antigo

negociante desta praça, pelo que foi muito

felicitado e sua sobrinha senhorita F.lviru

jPenna, que lambem fez annos hontem.
-- Passou 110 dia 14 do corrente o

annivcrsario natalicio do negociante desta

praça sr. Manoel Domingucs Bragança.
Por çste motivo foi o mesmo muito feli-

citado, por um grupo de admiradores.

PARTIDAS
Parte amanhã para os Estados Unidos,; a

bordo do paquete 
" Vandyck", cm coinniis-

sfto do governo, o capitão <le fragata João
Cordeiro da Graça, lente da Escola Naval.

HOSPEDES

líospcdaram-sc na Pensão Nogueira, os
icguintcs srs.: „ , .. .

losé Robartèllo c família, Sobastiao de
Mia, Pedro P. Filho, André Rodrigues,
íosé Bacellar c familia, Joaquim Gomes de
Carvalho c familia,'Emilio Ilornaud e fami-
lia, Heraldo Wambcrg e senhora, dr. José
Moreira, José. Teitorclle, Manoel de Souza
Leão, Antônio Rodrigues, Dclecardcensc
ÍVraripc, Grcgorio Tavares, Manoel Garcia
1 familia, Sartoit Aníèlio, Stahy Jàsscns e
ienhora, c Adolpho Pires c familia.

— No Hotel Familiar Globo, hospedaram-
ie hontem, os srs. :*•

José Âlórtso, Walter Wissambar, Mario
Costa, dr. J. F. de Andrade, Ataliba Viau-
íà, Francisco de Paula Oliveira e familia,
Sebastião Muniz. Rubem 'Silva, João de
Loureiro, João Vidal, tenente Antenor Si-
rnões, Nestor Rego, Manscit João Elias, Ma-
noel de Itarros Almeida, José Pinheiro Gue-
ács, Felix Fonseca, Diamantina Martinez
lia Silva, Alfredo José Dias Nogueira Jtt-
nior, padre Francisco Goulart, Zamilh de
Castro Filho, Ramiro Homem de Faria,
Emytüo Gonçalves de Souza, Luiz Homem
de Faria, Juvenal Ferreira, Sydncy G. Dru-
móínl, Francisco A. Oliveira, E. Bittencourt
c Mario Coutinho.

MISSAS

Telo repouso eterno da alma do phar-

noel Lima de Faria, Waldemar Ribeiro, dr.
Samuel Pereira, José João Pereira, Gabriel
Semia de Faria, José Bernardino F, de Fa-
ria, Manoel A. Parajó, dr. Luiz da Silvei-
ra Paiva, d. Laura Moreira Lopes por si e
por Gastão de Souza, Manoel Chrislino dos
Santos, Roméro Cordeiro do Couto, Octavio
de Faria, Bernardino M. Ferreira de Pa-
ria, capitão João Martins Rabcllo e familia,
Albino Antônio de Oliveira Leite, João B.
Ferreira de Faria, Alexandre de Freitas
Almeida, Ary Amaral, Dionysio de Castro
e filhas, d. Almerinda de Carvalho, Luiz Pe-
reira Martins, Alberto Ramos por si e por
João Pereira de Faria, Antônio Neves Ter-
ra, Teixeira de Mattos & Terra, d. Car-
men Valente por si e pelo capitão Tertúlia-
no de Vasconcellos, José Vicente R. Le-
mos, Edmundo March por si c por seu pac
dr. Guilherme March, d. d. Constança Aza-
mor c Ircma Azamor, João Baplista da Cos-
ta Júnior, coronel Alberto Mendonça, d.
Alice Martins, Francisco José Evangelho c
senhora, d. Josclina de Freitas, Antônio N.
Lopes, José Alves Tinoco Filho, José lli-
lario de Lima, d. Francisca Ferreira de Fa-
ria Ribeiro, José Dias de Carvalho, José
Bastos, Ildefonso Parreiras, Antônio Ati-
gttsto Braga, d. Lívia Leal de Lima, Clau-
domiro Pereira da 'Silva, Heodierno Par-
reiras, Clemente Gomes Pinto, Guilherme

(Martins, Francisco Teixeira de Souza Bas-
tos, d. Emitia de Vasconcellos c J. A. da
Silva.

'Durante o santo sacrifício foi, pelo mães-
tro Hernani Bastos, executada ao " bar-
monium", uma marcha fúnebre.

— Em sttffragio da alma do saudoso gc-
i ncral Francisco Luiz Moreira Júnior, hon-

tem, 4° annivcrsario do seu passamento, foi
resada uma missa na Cathedral de Nicthe-
roy.

Compareceram a solemnidade innumcras
pessoas de amisade do extineto e de sua fa-
milia. .

—• Em suffragio da alma do sr. Bento
Luiz de Carvalho, fallccido na capital do
Estado da Bahia, onde exercia com probi-
dade, o cargo de fiel de pagador da 3" se-
cção da inspectoria de Obras contra as Scc-
cas, foi resada hontem, missa de 7° dia.

O acto teve logar no allar-mór da egre-
ja de S. Francisco de Paula, sendo oífi-
ciante o rcvdmo. padre. Scraphim de Oii-
veira.

Além dos membros da familia, assistiram
áquclle acto de religião, grande numero de
amigos dos .filhos do saudoso extineto, ca-

pitão Adolpho Luiz de Carvalho e sargento
ajudante Miguel Luiz. de Carvalho, ambos
do l" regimento de infantaria do Exercito.

rALLECIMENTOS

Fallcceu cm Ctiyabá, o capitão honorário
do Exercito, Antônio Ilerniinio Duarte de
Oliveira.

ENTERRAMEN10S

No cemitério de S. Francisco Xavier, ef-
fectuou-se, hontem, o do negociante Anto-
iiiò Fernandes Guimarães, casado,' de 70
amws, fallccido á rua Vieira Buen0 ti; 34-

— Da rua Bento Lisboa ni 160, sabiu
hontem o ferétro de d. Amélia Cordeiro de
Carvalho Neves, casada, de 55 amios, tendo
sido iluminado no cemitério de S. Francisco
Xavier.

-— Foi hontem inhumadu no carneiro ti.
4jo do cemitério da irmandade do S. S. Sa-
cramento, de Nictheroy, a cxma. sra. d. Gcr-
trudes da Silva Oliveira, esposa do sr. Pe-
dro José de Oliveira, encarregado geral das
offichías de machinas do Arsenal de Ma-
rinlia c cunhada do capitão Thomaz José
de Oliveira, mestre geral das officinacs da
Companhia Cantareira c Viação Fluminense.

Muitas foram as coroas depositadas so-
bre o túmulo da finada, destacando-se en-

no território oecupado pela tribti dos
Icbippcyonas, á qual pertence; foi edtt-
cado, em Isle, por uma família daqucll.t
localidade, e estudou medicina na Uni-
versidade de cidade norte-americana. Cedo
convenceu-se de qtte o tbeatro lhe offc-
recia mais amplo porvir do que n scien-
cia, pois que -possuía uma bôa voz de te-
nor. Dahi o abandono da sciencia, para
dedicar-se á arte. Uma vez educada, sua
voz tornou-se tão poderosa e tão bem
timbrada que mereceu o appellido do "Ca-
ruso Roxo", em Vienna, que foi a capital
onde se apresentou, com grande exito.

•—Para satisfazer a inuumcros pedidos
que recebeu, a direcção do S. José faz
representar hoje a hilariante opcrcla em
três actos "Miml Bilontra", que tem sem-
pre o sabor de novidade. A protagonista
é agora feita por F.sther Bcrgerat, que a
comprchendeu lindamente. Pepa continua
a ser aqticlla "Fifina" endiabrada c cheia
de vida. Alfredo Silva, Pedroso, Figuei-
redo e Frankiin defendem a parte cômica,

Em Vienna, no Theatcr an der Wicn,
a primeira representação de "L'épouse
idéale", a nova opereta de M. Franz Le-
bar, cuja acção se passa em S. Sebastião,
foi acolhida por grandes ovações. Mine.
Mizzi Gunther e Louise Kartoych foram
chamadas numerosas vezes.

— No Pavilhão Internacional, da Ave-
nida, estréaram-sc hontem os anões que,
não ha muito, trabalharam no Lyrico. F.'
um cspectaculo interessantíssimo.

André Messager, director da Opera,
trata actualmente da sua nova opera, j"Beatricc", para que Flcrs c Caillavet es-
creveram o libretto. Apparecerá breve, edi-
tada pela casa Fttrstner, de Berllm-Paris,
o subirá em março próximo, em Nice.

"Politicopolis", o bello trabalho de
J. Brito, vae de vento em popa. F.' peça
para centenário. O publico tem gostado
tanto da revista que, em terminada a pri-
meira sessão, por exemplo, nem siquer cs-
pera para o dia seguinte: compra logo
bilhete para a sessão immcdiata.

Strattss está acabando de instrumen-
tar a sua nova obra, "Madame Putiphnr".
"La Chastete de Joseph", quadro do mu-
seu do Louvre, deu a idéa ao conde de
¦Kesler, que por seu turno a transmittiu
ao grande compositor.

Os "Peccados mortacs" têm dado
bons casas ao Rio Branco,

Catnille Saitit-Sacns encontra-se ein
Berlim, onde dirige os espectaculos de
"Samson et Dalila", que se está repre-
sentando na Opera Real.

Activam-se, no S. José, os ensaios
do "Amor molhado", adaptação ds Alva-
renga Fonseca, musica cgtialmente adapta-
da pelo maestro Costa Júnior.

Uma bôa noticia: foi contratada para
o S. José a distineta actriz Maria Lino,
recem-chegada da Europa, onde fez real
suecesso. Maria Lino, que conta aqui in-
numeras sympàthias, estréar-se-á na re-
vista "Z-B-D-U", de F. Cardoso de Me-
nees e C. Leal, musica maestro Luiz Fil-
guciras, e que subirá á scena logo depois
do "Amor molhado". F.' o que se pódc
chamar uma excellentc facquiájçãò; de-
monstra o quanto a empresa daquelle
theatro procura bem servir ao publico, que
sempre o tem preferido. Não é á tôa que
se canta alli a mais completa victoria do
theatro popular!

Foi o Affonso Spinelli, elle próprio,
o organisador do prográmma da funeção
de hoje, do popular circo 'Spinelli. Basta
isso para que elle seja magnífico...
AS SESSÕES

A propósito dos espectaculos por ses-
sues, que dizem decadentes, mas fadados
a ser o gênero tritimphante, desde que bem
exercido, continua, cm certos jornaes, a
discussão, que mais parece um verdadei-
ro torneio de disparates.

Vendo que, por si, nada podem consc-
guir, os mais encarniçados inimigos do
gênero, inimizade que, no correr da dis-
cussão, será explicada, um dia, vendo que
não poderão vencer, attenta a circumstan-
cia de lhes -faltar autoridade, tanto para
dizer bem como até para dizer mal, pro-
curam clles collocar-sc ao lado de nomes
feitos, queridos e respeitados, como os
de Raul Pederneiras, Castro Lopes, etc.

Percebe-se o "truc".
iMas não dá resultado. Talento não é coi-

sa que se empreste; não é, portanto, por
andar em boas companhias que se fica in-
telligente. Um burro pôde viver dez annos
cm uma olaria e nem por isso aprenderá
a fazer tijolos.

,E, então, na terrível faina de atacar,
seja como fôr, por imbecilidade ou por

voice é estupenda. As peças, escriptas cm
idiomas estrangeiros, andam por ah! im-
pressas; quem quizer/póde tradttzil-as.
Mas um escriptor qualquer não quer fa-
zel-o, ou por falta dsHempo ou por ou-
tro motivo qualquer. Hpga da traducção
já feita (reparem aind;r uma vez que se
trata de uma traducção), adapta-a para
o gênero sessões, tnas.tem a cortezia de,
antes de fazel-o, consultar a familia do
traduetor, 'já fallccido, offerecendo-lhc,
por essa oceasião, direitos autoraes. A
concessão, como c faoll de calcular, foi-
lhe dada immediatamente e o escriptor
sabe convencido de que, dessa feita, como
em tudo de sua vida, tinha sido correctis-
sinto. Vae dahi, apparcce um idiota e, nas
entrelinhas de um mão aranzel, procura,
adulterando os factos, insinuar o que se-
ria pelo menos, uma indignidade ütera-
rarht. Mas lá diz o dictado: a estupidez é
a mãe do atrevimento. — JOSÉ' CAE-
TANO.

m

Nouvollo Croisade

A casa
nVttis importante

na conlecçfio
de lòrmaspara
cliapéos

de senhoras
c

creanças-

Preços sem com-
petidor.

Rua (!o Hospício
11. 131

tos o batalhões, inclusive o Collegio Mil;-
tar desta capital, com formatura, dentro
ou fora dos respectivos quartéis, confor-
me a loenlisação destes, com marcha ba-
tida e hymno nacional.

Salva á Bandeira, pelas fortalezas da
barra e pelos regimentos de artilharia, por
oecasião do hasteamento.

Em presença de todos os corpos inili-
tares, será feita a leitura de uma ordem
do dia do respectivo commandatite, cm
commemoração á Bandeira Nacional.

Passeio militar, isoladamente, ao centro
da cidade, pelos regimentos de infantaria
c cavnllaria que puderem saltir, com a
bandeira desfraldada.

Todos esses actos devem começar ao
meio-dia em ponto, devendo, ti noite, os
edifícios militares e
as suas fachadas.

fortalezas illuminar

O chefe do departamento da Guerra
convidou hontem os officiaes dessa re-

partição para, em uniforme branco e ar-
mados, assistirem, ás 11 1|2, no gabinete
do mesmo departamento, á cerenionia do
hasteamento da Bandeira.

j.ltino Soares de Almeida
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Uma reclamação dos
operários confira a Conta-

do ria de Marinha
«ontem, quando o almirante Alexandrino

de Alencar, ministro da Marinha, ia retirar-

se de sua secretaria, cm' companhia de seus
auxiliares de gabinete t tfó director da Con-

tabitidade de Marinha,', lima commissão de

operários, approximou-se. delle, s. cx. c pediu
licença para aprcsimtarjjhe uma reclamação,
sobre a maneira como é fcit0 o empréstimo

pela Caixa de Deposito,'do qual já por varias

vezes nos temo» referiJo.
O contador llento, que .-estava ao .lado do

almirante Alexandrino, entrou a dar explica-

ções, emquanto o operário encarregado de fal.-
lar pelos companheiros,, também oppunha as
luas ponderações.

O almirante Alexandrino, para evilar mais
delongas, resolveu, então,, ir pessoalmente vi-
sitar a pagadoriá de Marinha, determinando
algumas ordens, ao seu chefe de gabinete para

que cessem os abusos de levantamento de di-
nheir0 da Caixa por. lodo aquclte que não for
operário da Marinha.

S. cx. depois dessa visita, retirou-se a pé,
em direção a venida Rio Branco.

Histriões e bobos
Tocando uma campainha
Stá na loira o liistrião
Diz ao povo, a ladainha,
Da quatro saltos no chfto-

O «mascarado que pela columna de
outro jornal, ainda teima a cscurplttr
contra o ex-padeiro Lvrio de Uczeti- ,
de, a meu ver. nflo merecia segunda |
resposta, visto, que só diz asneiras e 1
tudo o quanto elle escreve está lo-
ra do bom senso c, das regras gra-
malologicasj mas como elle só vive
a eiígalliit/lítr no campo da luta ope-
rariti, escute mais esta:

O amigo... está apaixonado porque
não conseguiu desta vez comer as
apétllosas uvas 1

Conhece então que se despenhou
da tocha tarpéa. mas ainda pensi que,
tomando as azas do Pcgaso. con-
.seguiu atlinglf o monte 1'arma-
so, onde só se come cincoenta ba-
gos por dia ! Deixe de manias e ap-
prenda primeiro a escrever è a dizer

! duas palavras juntas.1 A sua argümentnç.lo é bnlp.lr. c ca-
nibatesca c nflo sou eu o primeiro a
dizel-o, porque a guarda avançada pi

'o vem alllrmahdo ha muito tempo.
li fique sabendo que Lcithceantro-

t po. discursiva melhor nas llorestas
1 de Java. Quando loi a lesta dÒ3 patlei-
jros, o amlao.,. escutou da bocea cio
orador ollicial, que os poderes con-

'stituidos 
nada têm leito em beneU.ciq

'de uma classe, escravisada, calcuttma
leiri oito mil trabalhadores, c.yor isso.
! tínhamos que seguir outra orientação

Aiüas de Francez
PRATICA CONVERSAÇÃO

nelo conhecido professor Alphonse
Lévy, de Paris, c diplomado cm Pa-
ils, que lecciona lia 30 annos no
Brazil. , , . ,. .

Km classe peqilenn, das 7 as 11 no-
ras da noite. 3 vezes por semana
iOSOOO mènsaes de idata a data- Ha
aulas diurnas, terça:., quintas c sab-
baüos, itas 3 «is ;> horas da tarde,
mesmo preço. Pelo systema pratico
do prolessor Alphonse Lévy, em
seis mezes o nlumno pôde fallar
Irancez.
t"V, Una » «Io Setembro, V?

(Io andar)

na do Rio de Janeiro
Laureado com Grandes Prêmios,

com medalhas de ouro e de prata, em
diversas Exposições Universacs, In-
ternacionaes c Nacionaes a que con-
correu com trabalhos de sua profissão.
Extracções de dentes, sem

dõr, a ..... . 5$000
Dentaduras de vulcanitc, ca-

da dente 5S000
Obturações de dentes, de .,.

5S000 a  10S000
Limpesa de dentes, a . . • 5S000

Concertos em denla<lu-
vnn Quebradas, feito* em
quatro bora», cada con-
certo a 10*000.

F. assim, nesta proporção de preços
razoáveis, são feitos os demais traba-
lhos cirurgico-dentarios, no consulto-
rio ciectrico-dentnrio da

RUA URUGUAYAKA N. 3,
esquina da rua da Carioca e em frente
no largo da Carioca; das 7 horas da
manhã ás 5 horas da tarde, todos os
dias.'j ist/tcpiioJNK n. j.aaií

Capital Federal

Professor, Tenente-
Coronel

Dr. SilvillO Mattos í;-'';;,,,^;^,;-;, :u-ç:,o difccta
Cirurgião dentista pela .gf ™,.° ^^ ^S**

FaCUldade de Mediei- transformou ;i ses-no solcmnc em
charopada com pimenta Que vetgo-
nha I Além de queda coice...

Agora como protestei numa assem-
bléa contra a sua audácia de incluir a
Liga fecõmfnendahdS candidatos, c

que se resolveu bolir com o matim-
bondo. . ,

Queria enliib o meu voto; sim .Mio
vC que sou arara... Tamliem era me-

,lhorquca guarda avançada fosse de-
legar poderes a um bobo alegre para

Idefendel-a... lato é bom lá para os

jbalracodilo:;.1 Diz, também, que n;*io sustenta po-
Icmlcá dentro de qualquer assumplo,

jcom o amigo, porque se julga o «mas-
tadonte» das classes: pois fique sa-
bendo que nunca recuei dcante de

i Leões, e metio;; deante de um ta-
ilento iitoiípcirado.
1 O amigo... queixa-se dos anarchls-
! tas lota da theoria - - Olhe para o seu
I rabo e metia a viola no sacco ; pois.
visto não ter convicções firmes, é me-
lhor ir cavando a vida sem precisar
contlemnàr-se a si próprio, a ponto
de cahir no ridículo. E termino dl-

izendo-lhe que. -•
I O conselho é bambochata. c tron-
'chuda comilanç.a... Por isso qualquer
; magnata, quer ir lá encher a pança.

Lvrio de Resende.

timento. lísse negociante é associado
íí directoria da fabrica, sendo que OS
10 -I. sflo divididos entre elle e a
directoria, :*i -1 a cada uni.

Os operários lambem eram vieli-
mas de multas (requentes, o qtte lhes
reduzia ainda mais os mltigtiadüs sa-
larios.

Contra esse oitavo aviso, os tece-
lões resolveram protestar, exigindo
que os pagamciuos sejam leitos 110
segundo sabbado do mez seguinte e
que, ao caves de vales, a direclo-
ria lhes laça um abono por mez.

Sao essas as exigências dos tece-
lões. que se declararam cm greve.

A greve é pacifica, cònscrváiido-sc
o pessoal grevista em coinpleti'
calma.

O gerente, diante da greve dos te-
cclòcs, mandou fechar a labrlea, de-
vendo a directoria resolver hoje so-
bre o pedi Io dos operários.

Nossa fabrica trabalham 303 opera-
rios entre homens, mulheres e crè-
ancas.
S. DE R. DOS T. EM T. EM C\l-lí

lista sociedade reunc-se hoje. ds 7
horas da noite, em assembléa geral
extraordinária para prestação de con-
tas do 'J' e 3' trimestres do corrente
atino.

, Tcdc-se a presença de todos o*
'companheiros.

SYXDICATO DE ÒÍ»ERAR1ÓS
PANIF1CAD0RES

Nn asscmbléa reallsada hontem, a
qual correu com grande a nl maçã o,
loi nomeada a commissão para se
entender com lodosos pròpriètnrib.s,
com respeito á prvte.ição , aliás justa,
dos operários panificadores.

Dr. Pedro da Cunha
Da Faculdade de Medicina do Ria da

Janeiro e do Instituto de Protecção c As-
sistencia â Infância. Clinica medica e mo»
Irstias das crc.incas.

Residência, rua S. Salvador 7;
Consultório, rua da Quitanda ti
3 ás 5 horas da tard:.

C.vitetc.
11», d.tl

tre outras, as seguintes seja ™™ '««i _t"" •"---- -- ¦--;
"De seu esposo, de Felina, de sua afilhada inveja, esses mãos iconoclastas, que ate

Nhànhá, de seus cunhados e sobrinhos, de com os próprios cabellos se atrapalham
seus sobrinhos c cunhados c de seus so-
gros".

Procedeu a encommcndação cm a Calhe-
dral, o rcvdmo. padre Pedro d'Andréa,
macctttico Mario José Alves Tinoco foi,
hontem, resada uma missa na Cathedral de
Nictheroy, tendo sido celebrante o rcvdmo.
monsenhor Augusto Leão Quartim.

Compareceram á solemnidade entre ou-
trás pessoas as seguintes :

Capitão Pedro Tinoco do Amaral, Ro-
main Loforcade, César Vieira da Costa,
Marcos Monteiro, Ulysscs Lemos, Manoel
da Rocha Raphael, 1° tenente José da Sil-'
va Marques'/ Anriibal de Lima Faria, Ma-

que não sabem escrever, pois o que lhes
sahe da penna, e que só por descuido do
secretario de redacção é publicado, re-

presenta um verdadeiro amontoado de to-
lices, embrenham-se num cipoal, do qual
depois não podem sahir, sem mais asuci-
ras ainda perpetrar.

Sobre as adaptações de peças grandes
para o gênero ligeiro, então, principal-
mente em se tratando de traducções, a par-

Os srs. Oaio Monteiro de Barros, e Campos
do Medeiros, convocadores do " nicotina " de
sabbado, trouxeram-noa o seu agradecimento
pela acção A'A Época no movimento de pro-
testo contra a situação. •

Festa da Bandeira
A festa da Bandeira, a 19 do corren-

te, será realisada pelo ministério da

Guerra, do seguinte modo:
Hasteamento do pavilhão nacional, ao

meio-dia em ponto, no topo dos mastros
de todas ns repartições dependentes do
ministério, com assistência dós respecti-
vos funecionarios.

Continência á Bandeira, pelos regimen-

Importante descoberta
Na estação de ltodrigo Silva, municipio de

O-.iro Preto, foi descoberta uma mineração de
tcpnzio rosa, pelo ilfustré mineraloRisla bra-
zileiro, dr Manoel Bomfim de Paula Ribeiro.

Na Prefeitura Municipal, paga-se a
dos vencimentos do mez findo, dos gi
municipaes, de letras A .1 I.

folha
ardas

O prefeito, por decreto, desapropriou os
prédios e terenos necesarios á execução do
projecto de ampliação da praça Assembléa,
approvado em u de agosto de 1913.

A próxima Convenção
Sanitária

EM MONTEVIDÉU
O director do Instituto de MangUirihoí, dr.

Oswaldo Cruz, esteve, hontem, em demorada
conferência com o dr. Carlos Seidl, director
geral da Saúde Publica.

Ambos os seientistas confcrciiciarmii sobra
a próxima Convenção Sanitária a rcalisar-sç
cm Montcvidéo, c na qual tomará parte o
dr. Oswaldo Cruz.

Foi nomeado, por poruria cielionntii, d.<
ministro da b'azci:da, o sr. José Antônio dos
.SanMs, rollictnr de rendas fcdcrâc3 çm Bus-
tos de Macaliulia; vo iEstado da Bahia.

•Desse cargo loi exonerado Roberto Pauln
Rosas,

DENTISTA AlSRiOAN!)

Greve na Fabrica
S. Felix

Em nossa redacção esteve hontem
uma commissão de operários da labri-
ca São Felix,que se declararam [em
grévc-

Ha dois mezes, mais ou menos.a di-
rectoria da labrica reduziu os ordena-
dos do pessoal. Este, apezar de ver
aggravada a sua já precária situação,
sujeitou-se ,á extorsão.

Além disso os pagamenlos.ao envez
de serem feitos até o dia 15 do mez
seguinte.eratn leitos depois do dia 20,
accarretando essa medida mais dilfi-

cuidados aos operários.
Pelo atrazo dos pagamentos, creou

a directoria um systema de savcl

que eram descontados por um ne-

gociante do local, com 10 •[. de aba-

J)r. Q. do pigunindo
Extracções çomplelamsnte seni dor s oii;

tros trabalboi garantidos; preços motliçoi >
cm prestações; das 7 da manhã k* a dã noití,
rua do Hospício 222, canto da Avenida;

Vigésima Exposição Geral de
Bellas Artes

De accôrdo com o ártico i.|, do Rcgtrneut0
das Exposições Gcracs de Bellas Artei. São
convidados a comparecer 110 edifício d.i Escola
Nacional de Bellas Artes, todos os expositores
que, até esta data não retiraram a; suas
obras que figuraram na referida Exp03içuo
Ccral. . ,

De conformidade com o citaJo itrugo i.|,
não sendo retirados 03 ditos trabalho;, 110
praso de trinta dias, serão remcttidos ac IX-
posilo Publico.

JOSÉ* CAHElN

Rua Silva .Tarclim IV.. :t

Perdeu-se a cautela n. 76.-157 desta
casa.

COLONLV »E r./VSLIAS

25carrafas, tinto, lO.iW-12 garrafas, hranep. 93033.--1.JIg.iruiUi12karrafas; Barbcra, 9j000 a domicilio
. - DKVULVÜNDO O VASILHAME -

PÜAÇA XI!íADlíNTli!!í, ar TelepUouc
JRua 

Dr. Manoel Viclorlno, 93 - ENOüNlIO Dl£ DENTRO

Clat-els, 6,

titM

ISanco NacionalUltramarlni
! Sede cm Lisboa — Fundado em 1861

Filial no Rio de Janeiro
rata da Quitanda, esquina da Alfandcgi

Tabeliã de Depósitos : á ordem 2 'x"'
prévio
 „ mezes 4

¦ "i"; de 9 mezes 5 "|
de 60 dias .1 T»c|°j de O mezes

"; e de 12 inezei
com aviso .
pnso fixo de 3
a i|s

Cio limitadas até 10 contos 4 '|'.
Das 9 h. m. âs 5 h. t. Aos sabbados a.a

ís 7 li- t.

-THEATRO

artaz para hoje:
iLYRICO — "Casta Suzanna".

S. JOSÉ' — "Mimi Bilontra"
PEDRO — "Politicopolis".

¦ÜIANTECLER — "A Capita! Fe-

tíeraV"] .„ ,
CIRCO SPINELLI - "A puptlla do

Disbo".
MAISON MODERNE - DivcrsSc!..

Hütlcias, Reclamos, etc.
"stá cm ultihios ensaios, no Rio 'Bran-

co, a mágica de -grande espectaculo "O

trevo de quatro folhas", adaptação de Al-
íredo de Miranda.

Deve estréar-se no Recreio, na pro-
Xinia sexta-feira, a nova companhia na-
cioaal (?) de dramas, com ".A bella mme.
Vargas", de João do Rio.

—O Palace-Theatre apresentou hontem
fiovos artistas ao numeroso publico que
O prefere. Assim, ainda ficou mais forte o
elenco que alli trabalha.

.Em Turim, no theatro Bolbo, duran-

te a primeira do "Trovador", deu-se ul-
timamente uma scona muito engraçada.

No penúltimo acto, o tenor Multedo,
que fazia a parte -de Manrico, foi interrom-
pido por algumas manifestações de des-
agrado. De repente, investiu, furibtindo,
para a bocea da scena, gritando, como um
possesso: 

"Já sei quem foi. Venha p'ra
cá, seu estúpido, si 6 capaz. Não tenho
medo de nada."

O publico ficou interdicto e "Leonor

não sabia mais com que linhas se coser.
O regente, com a batuta no ar, não esta-
va menos desorientado. O paiuio, precipi-
tadamente, cahiu, em meio de grande ai-
gazarra. Soube-se, mais tarde, que o te-
nor tinha ido metter-se no camarim, de
onde não quiz arredar pé, recusando-se
obstinadamente a proseguir, apesar das
exhortações e ameaças do delegado de ser-
viço.

A empresa comprchendeu, afinal, que,
ti o terrível tenor se apresentasse em sce-
na, para recomeçar o duetto da "pyra",não

seria bem recebido pelo publico; convi-
dou o tenor Fantástico, que em noites pre-
cedentes tinha cantado a "Lúcia", para
substituir o Mtütcdo; e o Fantástico, sob
as vestes de "Manrico", entre vivíssimos
applausos, conseguiu dar conta do re-
cado.

O maestro Araujo Vianna está pre-
parando uma nova opera para ser repre-
sentada em uma das principaes cidades da
Europa.

Araujo Vianna c autor, como se sabe,
das operas "Carmela" e "Galaor", aquel-
Ia já representada com suecesso.

O celebre pianista e compositor
Schclling visitará brevemente a America,
onde se demorará de janeiro a agosto de
1914.

A Câmara Municipal de Milão vae

prestar mais uma homenagem ã memória
do grande Giuseppe Verdi, reunindo num
livro todas as cartas do notável mães-
tro. A obra será illustrada por Schcville.

No theatro da Opera, de Berljm, es-
tr-ou um tenor que preenche os requisi-
tos necessários para brilhante futuro, nms

que tem a rara originalidade de pertencer
t raça dos índios "Pelle roxa". Nasceu
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SO ¦ . E' CALVO QUEM QUER.
7 PERDE OS CABELLOS QUEM .QUER-PERDE US UAUiiM-ua WV£Tt»w"rtTÍi?Í>

TEM A BARBA FALHADA QULM QUER.
TEM CASPA QUEM QUER.

Porque O PlLOGEI^lO
T,r. crescer novos cabellos. impede a sua queda c «^..«P^f^VdcJÍSio:
P.OM E BARATO - Em todas as pbarmac.as, drogarias c perfumams e no u V

-rodaria QÜFoVii - 17, RaaV de Março, 17 -RIO DS JANEIRO

ao mesmo tempo que a minha raça c da-

qucllas de antes quebrar que torcer.

Cumprimentaram-sc ccrcmoniosaincnlc,

sem trocar apertos de mão.
Latoiir retirou-se.

XIV

Quando o acaso se empenha em alguma

lioisa, não ha forças que o possam contra-

ri ar.
No momento exactamente cm que a car-

rttagcm onde eu e Diana vínhamos, entrava

no pateo da casa, sabia o barão despeitado

da conferência que acabava do ter com meu

pac.
Fidalgo primeiro que tudo, correu soli-

cito, emquanto o lacaio segurava a porti-
nhola, e veiu offercccr-nos a mão, a mim

primeiro, depois a Diana, c disse-lhe estas

palavras, segundo soube mais tarde:
Diana, promettc amar-me sempre ?

A pobre menina, stirprchendida, só ponde
.responder ,

Promctto.
Promcttc-mc lambem não ser esposa

í/ie outro homem emquanto eu for vivo ?
¦Diana um pouco refeita da sua surpreza,

atreveu-se a interrogar :
Por que me pergunta isso ? Que se

passa ?
Só me falia saber qual c a sua reso-

lução ; responda por favor.
Muito bem, digo-lhe que sim.
Ali 1 exclamou o namorado mancebo.

' Agora sou mais forte que nunca. E cum-

primentando-nos respeitosamente, retirou-
se.

Quando chegámos á presença de nosso

pac, cncontrániol-o sentado numa poltrona,
muito prcoecupado.

Ao ouvir a nossa voz, ergueu a cabeça e,
dirigindo-se a Diana, exclamou :

—- E's tu ! F.stimo, porque temos que con-
versar.

Diana estava agitada c tremula.
Mil idéas lhe perpassavam pela mente.
Não poderiam as pcr<ni"f-i« do barão «cr

conseqüência de alguma conferência corr.
meu pac ?

Não podia ter-lhe pedido a mão da filha,
o que para cila eqüivalia á maior felicidade

possivcl ?
Não podia também haver uma negativa,

o que podia traduzir-se pelo maior dos in-
fortunios ?

Ao ouvir meu pac, tratei de os deixar sós,
e dirigi-me para o meu aposento.

Porém nleit pae deteve-me, dizendo :
—• Não le retires, Honorina, o que vou

diztr a Diana não é um mysterio, pelo con-
trario, creio que o deve saber todo o mundo
c tu mais que ninguém, porque sei o affc-
do que lhe tens.

Eslas palavras pareceram tranquillisar a

pobre menina, que por outro lado e com
olhar sttpplicantc, parecia pedir-me que não
a deixasse só.

Dctivc-tne.
Então meu pae disse-lhe cm tom so-

lcmiie.:
O- senhor de Latour entendeu dever

ptdir-mc a tua mão.
- , Diana curando ate as meninas dos olho»,
redarguiu :

Meu pae sabe que pôde dispor delia.
—-Pois por isso mesmo desenganci o ba*

rão, fazendo-lbe saber que estás promctli-
da ao nobre conde de Linicrs.

Mas, meu pae... eu... atreveu-sc a
dizer Diana.

Sim, sei que és obediente, boa c ciosa
do teu liom nome, e rcspeilarás a escolha de
teu pae, votando ao esquecimento o nome do
barão.

Mas devo a vida a esse homem....
jí iBrimeiro a deves a mim.
—"Mas olhe que o meu coração...

Gala a voz do teu coração, que afina'!
é o de uma creança, e Icmbra-tc de que a mi-

nha palavra está comproinettida for-

malmente. Dentro de um anuo, quando re-

gresse á capital o cobre conde, serás sua

esposa.': — Más eu a quem amo é a Germano.
tlcQtte dizes ? E a quem consultastc pari

S
o

I
31
o

3

--• Que pena este homem chamar-se La-

t'oltr.
Por que ? atrevi-me a perguntar,
Porque, Ricardo de Latour, seu pae,

foi decidido jansenista.
E o que 'tem isso de particular ?
Perguntas o que tem isso de parti-

Ciliar ? Ignoras que todos clles -foram cx-
.•ommungados ?

Mas o que tem o cavalheiro Germano
com isso ?

Silencio ! Não vos pertence perguntar
nem devemos importar-nos com o que cada
um pensa, comlanlo que o nosso juizo seja
recto, e a nossa fé inquc-b-.antávcl.

E dizendo isto, sabiu.
Diana, assim que ficámos sós, lançou-se

nos meus braços, c desatou num sentido

pranlo.
Que tens ? pcrguntci-lhc assustada.
Não sei, querida Honorina, exclamou,

mas deixa-me chorar, porque suffoco.
Mas que tens, falia ?
Não tenho nada, nada absolutamente;

mas o coração diz-mc que hei de ser muito
desgraçada.

Por que ?
Diz'-m'o o coração, c ai de mim qtte

felle nunca me engana.
E novamente cahiu nos meus braços do-

minada pela mais intensa dõr.
Pobre Diana ! Bem adivinhava o que

lhe reservava a sorte.

LXi

Coniinua o diário de Honorina

XII

Decorreram alguns dias, e nem o barão
iipparecia por nossa casa, nem meu pac fal-
lava dellc, nem ninguém se atrevia a fazer
referencias aos acontecimentos que referi
nas minhas paginas anteriores.

tDiana eslava triste, muito triste, de ma-
¦neira que á sua alegria natural tinha sttece-
«lido uma estranha concentração.

iFIallava o menos possível, quando meu

pae, sitrprehcndido de certo por aquelhi 111c
lamorphosc lhe perguntava :

Que tens ?
Respondia com singeleza '.

Nada.
Procurava a solidão, c freqüentemente í

viam entrar no oratório.
A infeliz ia pedir a Deus que lhe conscr-

vasse o amor de Germano.
Apesar deste amor ter de vir por certo ;

ser para cila uma fonte de amargos deseu

gatios.
Mas sigamos a série dos factos taes comi

se desenrolam, sem os precipitar nem an-
tecipar.

XIII

Era o dia 2 de fevereiro*
Diana saliira commigo c nosso pac fi*

cara só cm casa.
O barão de Latour que não apparccia cm

casa havia quinze dias, julgou conveniente
fazer uma visita com o fim que vamos ver.

Fez-se annunciar c foi prpmptamcntc re«
cebido.

Depois dos cumprimentos do costume,
meu pac, segundo parece, rompeu o silencio,
dizendo-lhe :

Senhor barão, devo pedir-lhe desculpa

porque commetti uma falta para comsigo.
O barão de Latour atalhou com estas pa«

lavras 9
Senhor conde, espero que não conti-

nuará neste terreno, a etiqueta entre nós <
impertinente, honra-me com a sua amisa-
de e não é razão que por simples cum-
primento se contrafaça nos seus costumes.

Consta-me que é muito amável, mas is-
to obriga-me ainda mais a visita que lhe
devo.

Senhor conde, nada me deve.
O senhor vem a sua casa.
Como é sua a minha.
Obrigado.

Meu pae queria a todo o transe manter
relações com aqttelle homem, dentro do ter-
reno da etiqueta, c o barão da sua parte que-
ria collocar-sc 110 terreno dessa frnnqtic-

1
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FORCAS
ARMADAS

Ah tar, o
Wiikcr.

aspirante a official João de Freitas

D Supremo Tribunal Militar, em sua ultima
lessão de justiça, julgou os seguintes proces-
los de praças de pret:

Pilo crime de homicídio: do soldado Ma-
loel ilaptista de Moraes, do 14o regimento de

iifantaria, confirmando a sentença que o absol-
»eu; pelo crime de lesões corporaes: do ma-

íinheiro nacional de 2° classe José Igiit.it',
da 2.(" companhia, reformando a sentença con-
ilcinnatoria de dez. intz.es para 9 meies de

prisão com trabalho ; e pelo crime de deser-

;âo: dos soldados da Brigada Policial, Fran-
cisco de Moraes Feilosa, do regimento de ca-
i-allaria, confirmando a sentença de .( niezes
le prisão; e Mario Fioravanti, do 5" batalhão

de infantaria, reformando a sentença de 6 m>
zes, para .| mezes de prisão; soldados, Theo-

doro 13orgcs, do 10" regimento d-; cavallaria,
reformando a sentença condcninatoria de 6

annos c expulsão das fileiras do Exercito,

para -'J \\2 mezes de prisão; do soldado Cy-

ríllo Joaquim de Souza, do 5" batalhão de iu-

fantaria da Brigada Policial, reformando a

sentença condeiunatoria de 8 mezes de pri-
são; c dos inrinhciros nacionaes de 2" cias-

se, Manoel do Nascimento, da 15* companhia,

e Joaquim Martins Lyrio, da 19" companhia,
confirmando as sentenças que os condemna-
rain a 6 mezes de prisão com trabalho.

Na sessão consultora de hontcnl, fo-

rain resolvidas diversas consultas.

—Apresentaram-se ao departamento da

Guerra os seguintes officiaes:
Majores José Luiz Pabricio J-anior, do troa-

dro suppleinontar da arma de anilharia, por
ter sido nomeado para uma conimissão de

abertura c exame, e João Antônio de Olivei-
ra Valle, do 9° batalhão de artilharia, por
ter de seguir para a Europa; capitães Eran-

cisco de Vasconcellos, por ter sido clássiíi-
cado 110 quadro supplcmcntar da arma de in-

fantaria j Aphrodisio Borba, por ter concluído
t: commissão em que se achava na Fabrica de

Pólvora da Estrella c sido nomeado para uma
commissão de abertura c exame; Qctavianõ
Augusto da Moita, do 5,1" batalhão de caça-
dores, por ter tido alia do hospital Central;
Vicente Ferreira da Cruz, por ter vindo da

Bahia ; 1° tenente Carlos Comeu Borralho, do
1" regimento de infantaria, por ter concluído
a licença com que se achava, e 2" tenente

Edgard Fontoura de llarros, do 2" batalhão de
artilharia, por ter sido nomeado para uma

commissão de abretura e exame,'-
—Obteve 15 dias de dispensa do serviço,

d 2" tenente Joaquim Corrêa de Moraes. Ca-
valchntc, subalterno do Asylo de Inválidos
da Pátria.

—Foi transferido do 1° regimento de arti-
lharia montada para o 3" batalhão de artilha-
ria do posição, ficando rebaixado á falta de
vaga, o cabo de esquadra Manoel Bcrnardino
Santiago, conforme requercu.

—Pasou a pronipto de ordenança do depar-
lamento da Guerra, afim de seguir a seu des-
tino, o cabo de esquadra Manoel Bcrnardino
Santiago.

—N'a inspccçSo de saude a (pie foi sulmiet-
tido, nesta capital, a 11 do corrente, o i° te-
nente do 6" regimento de infantaria, Tliomaz
Coelho Buarque de Gusmão, foi julgado in-
ciipaz para o serviço do Exercito.

—Fallecctl a 17 de outubro findo, em Cuya-
há, Estado de Maito Grosso, o capitão lio-
norario do Exercito, Antônio llcrminio Duar-
te de Oliveira.

—Teve ordem para comparecer á Junta Mi-
litar de saude G. 6, afim de ser inspecciona-
do, o ex-soldado Patrício José Barbosa, que
requercu asylamcnto.

—Km in.spcci;ão de saude a que foi subttict-
tido o 2" tenente Luiz de Oliveira Pinto, pela
junta medica do quartel-general da 9* rc-
gião, foi julgado necesitar de 90 dias de li-
eença para tratamento de saude.

— O presidente da Junta de Revisão e Sor-
leio Militar do 25" município, coninmnicou
ao general inspector da 9" região, haver con-
cluido os trabalhos do corrente anuo.

—Está sendo chamado a comparecer com
urgência, ao quartel-general da 9" região mili-

—Serviço para hoje:

Superior de dia, capitão Pantal.-ão Telles
Ferreira.

Dia ao posto medico da direcção de Saúde,
dr. João Avari.

Auxiliar do oficial de dia, amanuense Edliar-
do Ribeiro;

A brigada estratégica dá o official para o

serviço de dia á 9" região, guardas do lios-

pitai Central, ministério da Guerra e serviço
de extraodinario.

A brigada mixta dá 03 officiaes para ronda,
auxiliar do official superior de dia, guarda do

palácio do Cattete e patrulha para a estação
de D. Clara.

Uniforme, 5".

1 nente dr. Júlio Mirabeau; e interno de dia,
alferes honorário Pinheiro Chagas.

Dia á pharmacia, alferes pharinaceutico Mal-
let Soares e pratico Pires de Oliveira.

Ronda de visita, alferes Saturnino Mar-

quês,
Rondam as patrulhas, alferes Souza Reis,

Meira I.inia, sargento quartel-mcstre Hcnri-

que do Couto e vinte inferiores.
Rondam no 4" districto, alferes Lopes de

Azevedo c 1 inferior.
Promptidão permanente no.|° batalhão, ai-

feres Santa Barbara, e na cavallaria, alferes
Mari0 Martins.

Guardas:— A mortisação, alferes José do
Bonifini; Conversão, alferes Fontoura Mys-
sen; Thesouro, alferes Pereira de Luccna;
Casa da Moeda, alferes Antônio Cordeiro.

Estado maior nos corpos— no 1" batalhão,
sapitão Oiiofre França; 2", capitão graduado
Sá Peixoto; 3°, tenente Themistocles Lima;
4o, alferes Silva Telles; 5", alferes Cantidio
Gardel; na cavallaria, capitão Gomes de Jesus,
c no corpo de serviços auxiliares, tenente Ju-
lio Marinho.

Uniforme, 6o, com polainas pretas,

nheiro MachadoAlc Oliveira, Heitor
Coelho Mortdego, Mario Teixeira da
Silva, Luiz Sodrti dos Santos, Júlio
César de Alcântara Uotiies, Manoel
Macedo dos Santos e llelio Buarque
dos Guimarães.,

No dia 22 ãs mesmas horas;
Narciso Cândido da Purillcaçflo,

Heitor Uraz de Souza, llclvetio dos
Santos. Mario de Oliveira lirugibe e
Casiâo Guimarães.

r «PS
O capitão de corveta Artlutr da Costa

Tinto e o capitão-tenenle Joaquim Cordeiro

Guerra foram desligados da Superintendei!-
cia do Pessoal.

—O 1" tenente engenheiro machinista Lin-

netl Ferreira de Souza líarros, foi mandado

desembarcar do scotlt "Rio Grande do

Sul".
Os segundos tenentes engenheiros ma-

chinistas Mario Duarte Iíall e Octacilib To-

teira Alexandre foram mandados' embar-

car, respectivamente, no cruzador "Tira-

dentes" c no couraçado "Minas Geraes".
Apresentou-se ás autoridades superio-

res o 1° tenente medico dr. Augusto Tosca-

no de Brito.
O fie! de 2" classe contratado João

Vieira da Silva foi mandado desembarcar

do contra torpedeiro "Rio Grande do Nor-

te", logo que faça a entrega dos cffeitos da

Fazenda Nacional, ao seu substituto legal.
Conselhos de guerra. — Devem reu-

nir-sc os seguintes, na Auditoria Geral de

Marinha :
No dia 19 do corrente, ás onze horas,

aquelle a que responde o soldado José Theo-

doro, do qual é presidente o capitão de fra-

gata reformado Joaquim Franco e são jui-
zes : capitão de fragata reformado enge-

nheiro machinista João Figueiredo de Sou-

za; capitães-tenentes reformados Miguel

Joaquim de Castro Sobrinho, João Augusto

Pereira de Amorim Júnior e engenheiro
machinista Luiz Nascimento Passos Cardo-

so; segundo tenente pharmaceutico José de
Freitas ;

no dia 20 do corrente, ás mesmas horas,

aquelle a que responde o capitão de corveta
Antônio Cândido Lessa, do qual é presiden-
te o capitão de mar e guerra Rodolpho Ri-
beiro Perina e são juizes : capitães de fra-

gata Artlutr Affonso de Barros Cobra e
commissario reformado Raymuiulo Caetano
da Silva ; capitães de corveta Eduardo Jiis-
tino de Proença, commissario Arlindo Lopes

de Castro c reformado engenheiro machi-
nista João Cândido Rodrigues, devendo
comparecer o réo e as testemunhas : capi-

tão de fragata Alberto de Barros Raja Ga-
haglia ; capitães-tenentes Raul Elysio Dal-

tro e engenheiro machinista José de Jesus
Carvalho ; primeiro tenente, medico dr. Ali-

pio de Oliveira Alves.

Nar-

«roja1

Serviço pra hoje :
Estado maior, capitão Affonso.
Auxiliar, alferes Zacharias.
Promptidão, capitão Adelino e alícre

ciso.
Manobras, alferes Filgueirai.
Ronda, tenente Alcibiades.
Medico de dia ao Corpo, capitão dr. Trigo.
Emergência, alferes Barbosa. e major dr.

Secundino.
Uniforme, 50.
Cominandantc da guarda, forriel Wanderley.
Inferior de dia ao Corpo, sargento Almeida.
Patrulha, sargentos Sabino c Almeida,
Uniforme, 40.

Guarda Nacional
Serviço para hoje s

Dia ao quartel general, tenente Felix Ku-
mann.

Rondam dois. o'fficiacs, sendo um do 11"
batalhão de infantaria c outro do 1° batalhão
<Ic artilharia de posição.

- Ordens ao quartel general, um cabo do 15o
batalhão de infantaria.

As oídenanças scrã0 dos 11° batalhão de
infantaria c i° batalhão de artilharia de po-
sição.

Uniforme, S".

ÜRASTIIEMA
O esgotamento nervoso, a sur-

menage, o enfraquecimento car-
diaco, os estado:; adynamico.s,
as neurastlienitH, as anemias, as

chleroses, o lyrnphailsmo, as dispe-
psias atônicas, eas yastralgias curam-
se com o Kolhí.ono <««¦> Orlam-
<lo Ilnhgbl preparado de l;ola-
fresca, malt e pfiWpiMto de sódio.

Avenida Central, 140, esq. Assembléa.

11?

YMPÈiTISMO
li'prodigioso o elíeito tia "3«">-

<lotaiiiM> -de Orlando Rangel,
combinação intima de »<><!<> com
a CN-pioíi:>. cm gottas é hoje

a melhor i)ropíu*aV£&o iodaul»,
preterida pela classe medica.

Avenida Central, 140, esq. Assembléa.

jns m
O verdadeiro e melhor espe-

cillco contra a prisão de ven-
tré habitual é a CáhcaYiiH.,'-
tílyceriliutla do Orlam-

<lo Rangel', .que wm a proprieda-
de de restabelecer a coiitraetibilidade
da nuicosa, rictivár a secieção biliar
c se oppor ás autO-intoxlcaçOes pela

tisepsia intestinal que estabelece.
Avenida Centrai, 110, esq. Assembléa.

Ilido íoc CotiiÉntooflua liüa OiIÉ M

'DIGADO
O Eli&lrf (le ESoWIo Ol*i-

t*lii <!e Òrlamdíi fsnngel ê
o medicamento preterido porto-

dos os médicos para combater as hy-
perhemias lorpidns üo ligado e as
perturbações digestivas ligadas a esse
sòfiriméhtò;

DR. VICENTE DF OURO PRETO

Esta secção cobre-se de luto com o faliu-
cimento do illustre dr. Vicente de Ouro
Preto, o magnânimo companheiro, o bom e

dilecto amigo, um coração de ouro, ao ser-

viço dum caracter puríssimo,
E' extraordinário o sentimento de pezar

que assoberba os corações de todos que tra-

balham nesta casa e certamente esse movi-

mento irá ferir também toda a sociedade
brazileira, porque Vicente de Ouro Freto

éra uma creatura privilegiada, um meigo

um bom, um nobre espirito, que dignificava

a nossa pátria, maxirrié nestes tempos tão

dolorosos.

MHYER — O distineto cavalheiro tenen-

te do Exercito, Alberto Lino de Andrade,

antigo morador e proprietário nesta zona,

conta hoje mais um anniversario natalicio.

O luto recente, motivado pelo passamen-
to de seu saudoso progenitor, o venerando

dr. Lino de Andrade, impede que, como nos

annps anteriores, essa data seja festejada,

não diminuindo, porém, as felicitações que,

por certo, lhe enviarão as pessoas de sua

amisade.
ENGENHO NOVO — Muitas provas de

estima receberá hoje de sttas amiguinhas e

collegas da i" Escola Nocturna, do 9" dis-

tricto, onde é applicada alunina, a graciosa
senhorita Iracema Aguiar, que vê passar
mais uma risonha primavera.

Arrabaldes
' 

S. Chrislovão — Na egreja de S. Janua-
rio, resou-se hontem, ás 9 horas da manhã,
uma missa em suffragio da alma do distin-
cio c saudoso medico dr. Manoel Lemos, 1"

tenente do Exercito, que servia 110 3" regi-
mento de infantaria.

O templo esteve repleto de pessoas ami-

gas do querido extineto, entre as quaes mui-

tos collegas.
Villa Itabcl — No Colyseu Americano,

deste arrabalde, estréa amanhã uma compa-
nhia de operetas c revistas dirigida pelos
actores Asdrubal Miranda e Fcdro Augusto.

A peça de apresentação é a revista " Por

traz da cortina..." nella tomando parte as

artistas Cecília Porto, Laura Corina, Atiro-
ra 

'Rosani, 
Dèlphica de Araújo, Asdrubal

Miranda, Manoel Pinto, Luiz de Freitas,
Pedro Augusto, B. Medeiros, Burlamaqui,
Decio Diiiharte e João Pereira.

üidencla Brazileira da Congregação da.Mlisao,
F. X. Wíillcr & C, Carlos 0. J. Meiretks.
Fernandes de Moura  Pnssetn-sc alvarás.

Sociedade de Auxilio c Pecúlios por Mu-
tualidade -Rio de Janeiro" — Compareça
nesta Sub-direcfnria.

J. Marques & C. — Passem-se alvarás,
em cumprimento do despacho.

iv/.iacío F, 'da Cunha -- Conddo o pras-i
pe lido.

Juba Simões — Passe-se alvará, com a con-
dição de fazer uma abertura para o exterior.
na latrina do andar térreo, de accordo com a
lei.

Luiz V. F.rven — Passe-se alvará.
José M. Rodrigues — Idem,
Antônio II. da Fonseca Júnior — Passe-se

alvará depois de assignaJo o termo, de accor-
d0 com a informação.

Irmandade S. Cruz dos Militares, I.mo Josí
de P., Cândida I). L. de Vasconcellos, Antônio
l„ Saraiva, Carlos L. Frcchctte, José b._ de
¦Pinho Ramacho, lulio ll..dos Santos, José \.
Mirandella, Miguel Alves da Fonte e Manoel

AVISOS FüN-EIJll!.'mvó
Jesuina Sajnpaio da

Cunha
$ O director o os med

> Hospital de N. S. das
ndnm

tCOS ilú
fl^5 H os pi tal de N. S.^las í)ores, em

da

de Mendonça — Passem-se alvarás.
1" circumscripção :
Antônio da C. Torres — Passe-se guia.
;."' circunisLTtpgão :
Herdinos de M. J. Câmara — Compareça.
Joll Herming — Declare se o barracão

para otempo necessário a reconstrucção
muralha.

José M. V. Castro — Passe-se guia.
3" circuinsciipção :
J. Plffcr —- 1'rovc o pagamento da multa.
Despachos pelo prefeito :,
Alexandrina Maria da Conceição c Estevão

Soares da Silva — C.incellein-se.
Pelo director geral da Fazenda :
Manoel Fernandes; baronesa de Vista Ale-

gre e Alberto da Silveira Lopes — Cerliti-
quein-fe.

Maria Thereza Comes de Carvalho e José
Gonçalves Pereira de Sá PcriotO — Passem-se
quitação.

Pelo sub-director :
Vinha & Fernandes — Satisfaçam a exi-

gencias.
Viscondossa de Ouro Fino, José Rodrigues

Salgado e João Alvares de Magalhães Bittcu-
court — Paguem o debito.

Dircctoria Geral do Patrimônio -

Despachos, prlo prefeito ¦¦; t'-t
Luiz Velloso — Lavre-se termo definitivo,

correndo a despeza por conta do credito indi-
cado.

.Licintlio de Carvalho e outros — Paguem
0 laudanio devido.

CakUira Sf C. — Requeira nova epilta.
Thereza de Oliveira Monteiro da Silva c

Transferencias de domínio útil

Empresa de Construcções Cívicas, Estlier
Beiser, Miithetis Merola. Orlando da Fcnseca
Rangel, Eduardo As.^is Bandeira, Carlos Buar-
que de Macedo e Carolina Tavares Pereira
— Deferidos.

Caseadura mnnanm celéDi
uma missa por alm.-i da ecnnsra l'. ,|1'>U1.\A Sampaio o1.CÜ.NIKA, prezada infle dosou collcne amigo dr. Ju io da Cunha, hoiVterça-lcira, 1S do rorrenie, ás 8 hn.'ias, na e.tpella do mesmo hospital

Idalina Peu Lobo
Luiz Lobo Leite parejroi Ame,

rica I obo de Medeiros e liih0s,
Aie/io i.oco e lnmilia> Aidn Fqh
-olo auseiues;, Ary ',(-'11 lobo,

<í^i Alberto Marques Sob1"1 o huni-
lia, convidam aos parentes e amidos
para assistirem á missa de trigesima
dia que, por alma de sua esposa, mãe,
avúesooia. IDA.LT.NA KIíU LüUO,
mandam rezar boje. terca-leira, 18 do
roí rente. As 9 horas, 110 altai-mór d;>
egreja do Carmo, por cujo ;kio ante.
cipnm os seus ngradecimentos.

ÁrigiTKto Ribeiro
« Raphacln Cascnrdo

Mpílebrar uma missa de

Cartas de ajoiwmcnto
Pri-

íf^íllte)RIGAD4
POLICIAL

Serviço para hoje :

Superior de dia, major graduado Salles de
Carvalho.

Official de dia á Brigada, capitão Azeredo
Coutinho.

Ajudante de parada, o do 4° batalhão.
Musica de parada, a do 2" batalhão.
Médicos: de dia ao hospital, capitão Kra-

duado dr. Rocha Frota; de promptidão, te-

ICmcoIí» Livre de Odontolo-
jglv. do liio de Janeiro

A directoria desta Escola convida a
todos os seus alumnos para compare-
cerem na sede da mesma, amanha 19
do corrente, ao meio dia.
Faculdade I/ivrc de Odon-

tologia
Serf.o chamados hoje, a exame final,

os seguintes alumnos:
Manoel Gomes da Costa, Olga Mo-

reira de Carvalho, Jeronymo da Silva
Marques, Oceano Louis Machado, .losé
Ferreira da Silva, Oscar de Freitas
Bevilacqua, Luiz Corrêa da Costa c
Mercedes Teixeira da Cunha.

Supplentcs. Gustavo Rodrigues Vi-
anna, Nestor Teixeira da Cunha, Os-
waldo Moreira Seabra, Ulysscs Pe-
reira Soares, Theodoro Fagundes
Cabral e Heitor Lopes SanfAnna-
tCscoIa Superior de ÉSoieii-

cias
De ordem do director-geral, acham-

se abertas nesta secretaria as inscrip-
çOes para os exames de admissiio aos
Cursos de Direito, Pharmacia e Odon-
tologia.

Curso Preparatório Diurno e noctur-
no com escolhidos professores.

Devem comparecer no dia 20, ás 7
horas da noite na secretaria da Iiscola
os seguintes alumnos iuscriptòs:

Júlio Máximo Nogueira de Carva-
lho, Asdrubal de Oliveira, Gastão Pi-

A sessão de hontem, no
Senado

Presidiu-a o sr. Pinheiro Machado.
O expediente constou da leitura de

teleyrammas de diversas procedeu-
cias, congratulando se com o Senado
pela data 15 de novembro.

Foi votado e approvado o único rro-
jecio da ordem do dia, prèscreven.âp
as condições em que deve ser leito o
alistamento eleitoral.

A festa da bandeira a
borcio do couraçado

São Paulo
Ralisa-se, amanhã, íom toda a solcninidade,

a bordo do couraçado " S. Paulo " a festa da

bandeira, tendo o ministro da Marinha convi-
dado -todos os almirantes da activa, bem como
os reformados, que o possam, a comparecer
ã alludida festa.

Ao meio-dia, será içada a bandeira, na pre-
sença das autoridades superiores da Armada,
estando, também presentes ao acto, de todos os

navios, um official Coaio representante.
Os alumnos aspirante de Marinha c os

aprendizes marinheiros, entoarão o Iiymno da

bandeira, na oceasião de ser içada a bandeira.
A solemnidade terá a assistência dos olf'-

ciaes estrangeiros, actlialménte nesta capital,
embarcados nos vasos de guerra dos seus re-

spectivos paizes. . ..
O ministro da Marinha telegraphou aos di-

rectores dos estabelecimentos navaes, nos Es-
tados, a coniincniorarcíii com a maior solem-
nidade festa- da bandeira c que também será
realisada nesta capital, cm todos os navios,
Corpos c estbelecimemos, porém, sem a so-
liuenidade dí que se revestirá a do couraçado
"S. Paulo".

Directoria Geral de Obras c Viação

Despachos, pelo prefeito:
Empresa Auto Avenida (17.205) — Indc-

ferido. . T.
Companhia de S. Christovão (i7-3=4), 1-'":

presa A. Avenida (17.204), Adelaide rortcrolli
Deferidos.

Mario de Mendonça Áreas — Restitua-se.
Sociedade Anonyma do "Jornal do Brazil

Abaixo assignado das famílias residentes á rua
General Polydoro — Deferidos, de accordo
com as informações.

: 'Pelo director :
Álvaro Couto — Conceda-se a licença.
Luiz Rodolpho & C, Álvaro C. de Almeida,

Benigno Germainc'— Indeferidos.
Gregorio <lc Paiva Meira — Não pode ser

attendido porque entre os emolumentos pa-
gos para concessão da licença liara constru-
cção. nã0 figuram os de installação do motçr
existente. .. ,.

Pela 1" Sub-<lireclona (Expedintc c Arcln-
tectura): .

Manoel A. O. Lopes, Antônio P. Coutinho
Certifiquem-se. . .

Arthur Alves — Satisfaça a exigência do
escriptorio.

Pela 2a Sub-directoria (Viaçao c Saneamen-

Antônio Bastos de Oliveira e outros
r.no Muni/. Telles — Deferidos.

Pelo director geral.:
jMaria Dias de Souza — Compareça para dar

andamento ao qüií requercu.
O leite

Foram multados, pela Inspeciona do Com-
nicreio do Leite e Productos Laticínios, por
venderem leite desnatado, os srs. Alves Pe-
reira & C, á avenida Henrique Valladarcs
numero 1 ; leite com água, os srs. Souza Caiu-
pos, OSval Lario e Alfredo Jasé Corria, ás
ruas do Regente iiunier,, ij.i e Riachuclo nu-
mero .171 e travessa Guedes n. 59; pelas duas
infracções, o sr. José Pereira da Cruz, á rua
do Riachüelo 11. 30.1, e por falta do fecho lar-
metico e inviolável, os srs. F. Mello Sf C, á
rua llumayiá n. gS,—Pelo laboratório de controle, foram reali-
sadas 34 analyses de leite.

—.Foi verificada a importação do leite, na
I.eopoldina Raiihvay.

Immovèii
Adquiriram propriedades í
Manoel da S. Carvalho, prédio,

par n. 10S, por i:iSo$ooo;
Luciailo A. Teixeira, terreno, á

Pinto, Ramos, por 1 :ooo?uoo ;

manda op.
uma missa ilc sétimo dia

P pela alma di: .seu saudoso compa-
1» nheiro AUOÜSTO RIBEIRO, ho-

je. teri.-a-leira. I'8 do roncute,-is 9 io-
ias, na egreja de SinlWtiiia. e para
este neto de religião convida a todos
os parentes e amigos, conlessando-se
desde já ngraded.la.

José Antônio Barbosa
Tzaura Barbosa Abalo c lami-

lia participam aos parentesepes-
soas de amizade que á missa delv scilipo dia será rezada na ma-

triz da Luz. boje. tcrça-lelra, IS du
corrente. ;\s8l|2 horas, pelo que se
coniessam etertmmetUe gratos.
7*rr;» r^iM-Ei ^^•¦Hjj^vx^mz^zxws^Jizr'-: ryszzxartzzrixA

á rua Gr.s

rua Andri

Dcícirido.
Deferido, sendo

indicadas pelo

O ministro da Marinha foi, hontem, visitar
o navio-cscola " Taina-.iilaré " c assistiu, depois

ririiriwn-r w*~«^-M"r«««»

ã uma aula, de artilharia, na ilha do Vianna.

to): . ^ •
Antônio de Oliveira P*eis,
José de P. Brito Júnior -

o passeio feito nas condiçõe
engenhei ro. ' ',,.'.

Societé A. du Gaz do Rio de Janeiro ....
(9l5IO-) _ Junte a requisição d oserviço,

Américo J.assunce (94.781) — O signatário
não é contratante dò serviço constante da
conta apresentada,'Maria de Mello — Deferido, sendo o pas-
sei0 feito nas condições indicadas pelo enge-
nheiro. . .: . ..

Ayn-s Antônio de S. — Defendo.
Porcina Borges Medina e outros — Provi-

denciado.
3" circumscripção :
Lafayctte & C.'— Compareça para expli-

CapÜcÍa 
4* Sub-directoria (Obras Particulares):

•Maria de Deus B. Nogueira, padre V. da Pre

Euclydès Teixeira de
Andrade

•Sua mãe irmãos, cunhados;
cunhada e sobrinhos, agradecem
aos amigos que o acompanharam

-iíS» á sua ultima morada, e commu-
nicam que a missa de sctiino dia serií
celebrada As 9 heras, hoje, terea-lci-
ra, 18 do corrente, na egreja de Sáo
Francisco Xavier, agradecendo ante-
cipadamente o comparecimento;

Luíza Pereira. Marques
Viscondessa e visconde tio São

ti0:10 
da Madeira, Luiza Marques'Corria, 

esposo e liliios. Antônio
««—Dias Garcia e família, Maria l.ui-

za Corrêa rateia, esposo e filhos (a.t-
sentes) e Manoel Pereira Bauzá.agra-
dedem reconhecidos a todas os pes-
soas que se dignai ara acompanhar .'1
ultima morada os restos niorttes de
LUIZA FEREIRA-MARQUES, eürc-
meciJa e saudosa rhfte, sogra, avó,
bisovó e inna e de novo rogam para
assistir A missa de .sétimo' dia que

ll>, do.corrente, áo 9 o 1)2 horas e por
esse acto de caridade e religiílo desde
j.á se coniessam summamente gratos.

5- Congresso Brazileiro do
Esperanto

associação dos Funccionarios Públicos Ci-1 por sua alma será celebrada na matriz
vis, por i:6oo$ooo; ida ('atulelatia ;tmatil'.à, qltaita-leira,

Manoel Ribeiro Juinior, prédio (cm minas),
á rua Chaves Paria n. 84, por 5:5oo$poo;

Manoel da Costa Bcrnardino, prédio, á rua
D. Anna Lconidia n. 43, por io:ooo?ooo;

¦Manoel José Gonçalves, prédio, á rua Ba-
rão de Guaratybá 11. 59, por u:5oo$ooo;

Achilles Pinto da Costa, prédio, á rua
Zizi 11. 24, Engenho Xovo, por n:ooo?ooo;

Gúillicnnc Rodrigues Sodré, terreno, á rua
D. Adelaide, Engenho Novo, por 6:òoo$oori; Inscreveram-si' 110 5' Congresso

D. Joanna Tavares Ferreira, prédio, e¦ Ict- Rra2llejr0 ,JC EsperatHO; a realizar.
reno, a estrada Santa Leocadia, por 3:ooo$ooo; ,. .... ,¦,„,, ., ,- ,., ,-.,.,.,,,,

loaquim da Silva Cardoso prédio, ã „,a 1 fe 
lie.Ma Ca|Ulal. ClC 11 a 1:> de UeZeill-

Christovão Cr.lombo, n. 135, por 18 :ooo$ooo. | l'1'O próximo, mais aü SCgUllUCS pCS
InstrutçSo Publica , soas :

Foram designados os adjuntos Camillo Sal-I |osé Machado Tosta. d. d. Iront
gado dos Santos, para ter exercicio na Ia es-;. Amélia SatltOS e Iliesta Ilaptista Ne-
cola masculina nocturna do 40 districto; Al'- ' 

desla Capital : SevefiliO de Frei-
ce Violeta l.oolia Moreira, na n nuxta d0 . d Nictherov; senhoritas LIsMllc Manetta Rodrigues dos Santos, para, sem | • .. . - 
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za familiar, que facilita o trato e as rela-

ções entre pessoas de boa educação.
Houve alguns momentos de silencio c o

barão saliiu da sua difficil posição, não sem

íazer visível esforço, c exclamou :
Senhor conde, não seria digno de si,

nem seria cavalheiro, si lhe oceultasse um
momento mais, o fim que me traz a Paris

e á sua morada.

; — Julga que eu devo sabel-o ?
1 A entoação com que meu pae acompanha-
ra aquella pergunta tinha um tanto de ad-

yertencia.

I Ao mesmo tempo o sen olhar era severo,

e tão severo que o harão ficou sttrprehen-

idido.
, iSoubc comtudo dominar a situação, e
jium tom resoluto, acompanhado de extre-
ma dignidade, exclamou :

¦ — Sim, devo sabel-o embora isso o mor-

.tifique bastante.
Mas si entende que o que vac dizer-

me pôde nos incommodar, não lhe parece,
senhor de Latour, que seria melhor não di-

icr nada ?
- — Talvez ; mas prefiro o desengano á

duvida. Prefiro saber o que devo pensar, a

viver na anciedade.
1 — Pois do senhor depende o sahir da si-

luação em que se collocou.
1 — Mais depende do senhor.

1 — Devo prcvenil-o, si tal é a sua idéa,

que nunca ando por caminho torcido. Es-
cravo da minha consciência, posso transigir
com tudo menos com ella.

Assim creio.
Então pôde faltar.
Senhor, deu-lhe Deus entre outros fi-

lhos, uma filha que preenche todas as mi-
ilhas aspirações. Deus fel-a surgir de certo
no meu caminho para fazer a minha felici-
dade, c desde o momento que a vi, todo o
meu coração está occttpado pela sua ima-

génii Supponhi) que ilãò lhe hei de parecer
in di ff crente. Sou só 110 inundo e peço-lhe
respeitosamente a stia mão, promettendo-lhè
que a ella c ao senhor conde pie consagrar

toda a minha vida, porque lhe ficarei deve
dor da minha maior felicidade.

O barão calou-se, esperando que meu pãf
respondesse.

Aquellcs momentos de silencio, devian.

parecer-lhe eternos.
Tinha os olhos fitos nos lábios de meti

pae, pois que daquelles lábios deviam sahir
as palavras da sua dita, ou do seu deses-

pero.
Da sua parte, meu pae não achava modo

de responder aquella petição, que de ante.
mão suspeitava ou presentia.

Finalmenti;, depois de um esforço visível,

pareceu ter encontrado a solução daquelle

problema difficil ; e respirando primeiro 1

tossindo depois, como quem precisa de for-

ças para descarregar o peso da sua palavra
exclamou :

Senhor de Latour, sinto, e quando as

sim digo, deve sttppor que é verdade, sinte

que seja o senhor quem me peça a mão de

minha filha Diana, porque negar-!h'a, como

tenho de lh'a negar, custa-me um verdadei-
ro sacrifício, mas não posso ceder aos seus
desejos, porque a minha,filha já está pro-
mettida.

Que diz ? Diana pertencer a outro lio-
mcm ?

E mão grado seu, como impellido pov
uma força superior, Germano levantára-st

da poltrona.
De outro ainda não, apenas promet-

tida.
Isto é, não ter esperanças de m'a con»

ceder.
• — Não o posso fazer, visto que a concedi'

a outro homem.
Mas, senhor, esse homem não a amará

como eu a amo.
Talvez ; porém, prometti-a e o conde

de Orgon nunca falta á sua palavra.
Mas veja, senhor conde, que isso é

impossível. A minha vida cifra-se no amor
de sua filha, e depois do senhor parece me

ter direito sobre ella.
. — Direitos sobre Diana 1 Que quer dU

zer, senhor de Latour ?,

1 Neste momento foi meu pae quem se poz
de pé, e dirigindo-se ao barão, fel-o de tal
modo que parecia ia pedir-lhe uma satisfa-

Ção.
Socegue, senhor conde, c lembre-se de

que hoje choraria a sua perda, si eu não a
tivesse arrebatado aos braços da morte.

Ora bem ! Quer recordar-me que lhe

.devo uni grande favor ? Estou disposto a

pagar-lh'o, mas nunca faltando á minha pa-
lavra, que vale mais que todos os meus fi-
lhos.

Eu pedirei ao feliz cavalheiro a quem
lhe concedeu a mão, que m'a ceda.

Pois que-? Assim se dispõe de minha
filha como de objecto de valor ? Não com-
preliende que nem a sua dignidade nem a
minha, penuittiriam uma semelhante troca ?

Desse modo é o senhor que m'a nega,

porque é impossível haver cavalheiro bem
educado que se opponha ao que é justo, ao
que parece disposição do céo para unir dois
corações nascidos um para o outro. Diga-
me o nome do futuro marido de Diana, e
eu lhe pedirei de joelhos a felicidade da
minha vida.

—• Hasta dizer-lhe o seu nome, para o se-
nhor desistir.

Ao meu maior inimigo que fosse, creia
que pediria.

Pediria debalde.
Diga-me o seu nome.

—- O conde de I.iniers.
Ao ouvir este nome, o barão ficou atto-

.lito.
, Como si de repente os pés lhe tivessem
creado rãizes, ficou cravado no mesmo si-
lio onde estava e nem forças teve para se
mover.

Passado o primeiro mbmerito, exclamou
em voz baixa :

Ao conde de Liniers I ao inimigo de
meu pae I

Depois serenando, como si naquelle .pc-
queno instante de suspensão lhe tivesse per-
passado pelo espirito uma terrível tem-
pestade, da qual se visse livre, soltou um
susoirò e aetrescentoü t

Está bom, recorrerei a elle.
E' inútil, cavalheiro, conheço a tem-

pera de Gustavo de Liniers, do decidide
protector da causa dos jesuitas c não ce-
derá, primeiro porque não deve, segunde
porque não quero.

De modo que, senhor conde de Orgon
é o senhor quem m'a nega.

Disse-lhe que a minha consciência nãc
transige. Sabe as minhas idéas, não deve cs-
tranliar as suas conseqüências.

Quer dizer que pelo facto do meu des-
graçado pae haver defendido o direito do:
jansenistas, quer vingar-se depois das. per-
seguições de que foi objecto, no mais sa-
grado do seu coração, em seu filho I

Senhor barão, não é vingança, é de-
ver.

Devo observar-lhe, senhor conde, que
Diana me ama, e que os barões de Latour
não cedem nunca.

Bem sei.
Devo observar-llic.c
Senhor barão, são inúteis mais obscr-

vações e, tolerando-lhc tantas, bem pôde ver
quanto aprecio o favor que lhe devo.

Quer dizer que devo renunciar toda a
esperança ?

Será melhor.
Mesquinho consolo me offerect.
Disse-lhe que sentia muito que 111c fi-

zesse semelhante pedido ; o senhor assim
o quiz, c não é minha a culpa. Demais, o
tempo tudo faz esquecer.

E' rriáò remédio o tempo e lembrando,
me velhos rancores, demoiistraes-me qu<
não ando desacertado.

Houve um momento de silencio, mas des-
se silencio terrível que exprime mais qíií
todas as palavras que se possam proferir.
. -Finalmente, o de Latetir agarrou no cha-

péo e cumprimentou meu pae, exclamando :
Senhor conde, antes de me despedir do

senhor, devo recordar-lhe que levo a con-
vicção d': haver cumprido o meu dever, Não
me faça responsável do que possa 3'ucccder

Senhor barão, acerescentou meu pae,
agrada-me a sua franqueza, e lembrar-lhe-e;

para,
prejuiso dos serviços diurnos, servir como I 'J
coadjuvante de ensino, na 2a feminina noctur- 

'

na do 4".
— Foi declarado sem effeito a portaria

que transferiu o coadjuvante de ensino. An-
tonio Pereira dos Santos, para a 1° masculina
nocturna do 4" districto.

Policia Administrativa

Despachos pelo director geral :
Antônio José Ramos Maia, João Frederico

de Almeida, José Maria Baptista e Joaquim
Barbosa — Deferidos.

Fidencio Pedroso Barreto de Albuquerque c
José Pereira de Oliveira — Satisfaçam as exi-
gencias.

A. Ferreira Moreira — Junte a licença deste
exercício.

Seraphim Miranda — Deposite a importan-
cia da multa.

Multas

De Campo Grande — A Tricô Michel e
Eduardo da Silva, de 500$, a cada um. por
estarem negociando no dia 15, feriado nacio-
nal, ás ruas Estação 11. 18 c Tenente-coronel
Agostinho n. 17.

Do Espirito Santo — A Cardoso c Ferreira,
de 100?, por nã0 ter pago a licença deste
anno, do seu negocio, á rua Conselheiro Pe-
reira Franco n. 106.

A Alberto Amaral, de 500$, por estar nego-
ciando no feriado nacional, á rua Estacio de
Sá 11. 73.

Da Gloria — Ao conde de Carapcbu's, de
100$, por não ter pago a taxa de fiscalisação
dos motores da Fabrica de Tecidos Santa Mar-
garida.

De Inh.Wma — A J. Lopes & Vicíorino,
de 100$, a cada um, por venderem leite com
água, ã rua Dr. Manoel Victorino n. 557.

Da Lagoa — A Antônio Pereira Barbosa,
de 100$, por falta de hygienc em sua casa de
pasto, á rua S. Clemente n.70.

A Valeriano Lopes Ribcir0 e Abilio Rodri-
gues, de 30$, a cada um, por falia de estereli-
sáçSb nos utensílios de suas barhcarias, á rua
S. Clemente n. 36 c 20.

De S. Christovão — A Alda Amaral Noguèi-
ra da Silva, de 200$, por exceder do praso da
licença para obras, á rua Coronel Cabrita nu-
meros 30 e 12.

Infraclores condemuados

Foram condemnados, audiência de 14 do
corrente, pelo juiz dos Feitos da Fazenda Mu-
nicipal, 0s infraclores de posturas mnnicipaes:

Domingos Fernandes, multado em 30$, porfalta de aferição.
Ermelinda Marques, Faria e Marques, An-

tonio Martins Corrêa e Antônio Gonçalves,
em 100$, cada um, por venderem leite frau-
dado.

Maximino Teixeira, 'em 100$, por ter queijo
cortado, exposto ao pó e ás moscas.

J. Pereira é> C, em 100$, por falta de li-
cença do actual exercicio.

Fabre França c Maria dos Santos e outros,
cm 200$, cada um, por abrirem negócios sem
licença.

M. Santos & C. e Manoel Francisco Fontes,
em 100$, cada um, por falta do fecho lierme-
tico 110 vasilhame do leite.

Couto Fernandes e Mathilde de Lima
Couto, de Pétropbils e Manoel dos
Santos f.ostada, de jjtòiinnòpolis.a lírazila Liga Esperaniistii será
represem ida pelo seu presidente,
engenheiro Alberto Coti'o Fernandes.

«3 •?! Cw.

Posta rest^iiLte
oca"

Têm cartas nesta redacç.ão:
,\ -¦¦ Antônio Carlos de Giorgio e

.-'.rtluif Cardoso.
— Carlos Augusto Vaz.

Bi — Domingos Gonçalves (dr.) c
piònysiq da Silveira,

a-: — Eugehiò Gomes.
I' — Francisco Gonçalves.

— Isaac Cerquinho.
..**.:- José''Gomes da Cruz e «Jucá
Sabido» (dr.).

M - Modestino Ferreira Carneiro,
(capitão), Martins Teixeira júnior (dr)e Mario Getulio dos Santos.

O - Os waldo Puisseguir (dr.).P - Pedro Couto. '

O inspector baixou, hontem, as seguintes
portarias :

" N. 452 — O inspector, cm commissão,
no intuito de que cessem as irregularidades
que a respectiva secção tem salientado em
representações e informações, chama a at-
tenção do guarda-múr para a disposição do
paragrapho 2" do art 375. da Nova Consòli-
ilação, que preceitua o seguinte : "Quando

as mercadorias cm descarga forem para des-
pacho sobre agita em "transito pela Alfan-
dega ou para deposito 011 trapiche alíande-
gado", a folha de descarga será feita pelo
guarda conduetor c deverá conter as mes-
mas formalidades indicadas, .neste artigo",

Recommenda, outrosim, qu* determine aa
guarda João Amaral Savaget que averbe
os 1.500 fardos das notas ns. 7.537 0^7.538,
na folha de descarga do " Dahnata", t.\-
trahida para o cáe.s do Porto".

" N. 453 — O inspector, em commissão,
resolve designar o 3" cscriptu.rar.io desta Al-
fandega, Euclidcs Cícero de Carvalho, paia
se encarregai- do balanço do armazém ii
desta repartição, cm substituição do -" cJ-ito,
M. Augusto do Nascimento".

Foi permittido a Carlos Drumond
Franldin despachar diversas aves vindas pe-
Io vapor "Itália", entrado em 14 do cor-
rente, livre de direitos.

Em um requerimento da Companhia'
Brazileira de Lacticinios, pedindo para des-

pachar 786 caixas com folha de Flandres,
vindas pelo vapor "Liger", pagando 8 '|°

do valor, foi exarado o seguinte despacho 1
—"Despache pagando 8 "j" do valor, sujei-
tando-se a requerente a decisão da cônsul-
ta feita ao ministro da Fazenda, pela inspe-
ctoria, quanto á taxa a que está sujeita a
mercadoria cm questão, em -face da vigcntf
lei do orçamento ".

O commandante do vapor "Astttriasv,

entrado cm outubro ultimo, foi condcmnadfl
a pagar os direitos correspondentes ao va-
lor da mercadoria extraviada de duas cai--
xas importadas por E. Salalhé & C, pels
nota 11. 3.551, do mez corrente.

Foi deferido um requerimento da Com-

panhia Vulcano, pedindo restituição dos di-
rcitos pagos a maior na importância d«.

49?86o. .
Foi permittido a Duck Sçhatna <.-:¦ òn'

veira, despachar duas espingardas para seu,
uso pessoal, pagando os direitos devidos.

Foram distribuídos, hontem, na t" se<
cção, os seguintes manifestos :

N. 1.906 — IDo vapor inglcz " Zarbo'
rotigh", procedente de Glasgour, consignado
a Hime 0t C, ao sr. C. Nunes ;

11. 1.907 — Do vapor inglez "Spilshy"i

procedente de Cardiff, consignado á Bra-
zilian Coal C, ao sr. C. Nunes ;

11. 1.908 — Do vapor argentino " Novilo ,
procedente de Bahia Blanca, consignado J

José Vicgas Vaz, ao sr. C. Nunes ;
11, 1.009 — Do vapor inglez " Arlanza 

*,

procedente de Southampton, consignado a
Mala Real Inglcza, ao sr. A. Corrêa ;

n. 1.910 --• Do vapor inglez " Saiht Leo-
nardes", procedente de Cardiff, consignado
a Sampaio Corrêa & C, ao sr. C. Nunes ;

11. [.pu — Do vapor liollaiulez " Ryn-
land",procedente de Amstc-rdan, c.otisignadc
a S. A. Martinelli, ao sr. I.rtr.cu Fiat" I ,ci(

11. r.912—Do vapor kolíandcss " Frisia'
procedente de Amsterdan, consignado a
A. Martinelli, ao sr. B. Moura.

S
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Ageni-es da machina d© escrever "Victor"

clubs o prestamista receb-;. tanta* v.zas ai

Cães do Porto
FALTE DIÁRIA DO ATRACADOR

Dia 17 de novembro do M13.
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JÓIAS E RELÓGIOS
RELÓGIOS DE PAREDE

MACHINAS DE ESCREVER
GRAMOPHONES E DISCOS

MOVEIS BtCYCLETTAS
TERMOS DF ROUPA

ETC, ETO.

Vapor,

Vapor-

Vapor.,

i-íflez...

Vapor.,!

Chutas.

vaga

francos.... Villo de Rotien i

amorioan-.

belga

nacionaes,

, Ti! jau

Aitiorictan

Csnliviro

Iuscrovam-so nos Clubs da Coiíferativa OhroaiiiBtrt.i
t maior omaw au ií» eatitulocitii-nto n) somei

BARBOSA & MISLIiO
N. 1&4. R*UA D0 HOSPÍCIO. !N. 154

[•íilcntu II f» VlSI-lDPixÒlSI»» Norte l._í_SO

RGzeHha comerciai

iu1

IGA

«tá
2

PEQUENO UNCIOS
-•».-•-

Estes anuimcios custam

Empregos e eiD#rc_*ados

200 rs. por quatro vezes desde _ue não excedam
de tires linhas

A LUGA-SE uma «><"*» ™'" l*"*alú*- ile rou-
l™-pas brancas e im»i* ou»»* io»»'uras; U*»«
•gr procurada á rua Campo Alegre n. 89, fun-

-»s; .-prcfcTc-sc casa de íamilia.

RÉCISÂ-SE de trãbáillà-orca e serventes''
rua 1J. Luiza numero 26, Gloria, obras, D.

'P. Mcira.
JM

OKEC1SA SE de um bom official de sapatei-

mero 3"

â 
*jU(>AM-SE mu secetis « mocinhas, pata

A copèiras c serviços leves. Ru. G-lcftfl
sobrado. =34

copèiras
Cuiiiií:i, 124,

I A LüGA-SK um bom

iVapor..!

Chalas.

Chatas.

inglez.

nadonaes..

-(iciitna-e-.

tIivers-8

Trop-tt

iliv-raas

divoTsas

v»_o

commodo cm casa de
familia teiulo tantiuç c muita agita jj quin-

lal. com direito a coíinhii; .ua Umcrino nu-
<nero 34, sobrado.

ALUGA-SE 11111 commodo,
dro 31;

rua de São 1'e-
ioja.

LUGA-SE um moço l>ara caÍKviro de qual-
rjucr tiniti venda quem precisar dirija-sc- a

rua do Rezende n. ttí, (

nlinva para costureira ou
i rua U-ldock Lobo 11. 379.

PRECISA-SE 
dc um caixeiro com l>v

casa dc pasto; rua Acre numera ao
alica de

IMUiClSA-SE 
de utn pcciiicno paru areiar ta-

' llieres; na rua D. Manoel n. 40.^

IJRECISA-SE 
de ajudantes e npreuüJMB do

• -eosturs, em tretttc nn campo de SanVAnni
a rua do Arcai 11. 1, f andar.

ALUGAM-SE 
bons commodos a moços sol-

u-.iros c do coniiiiiircio, com multo, anciã
e Ibauhob de chuva; rua Evaristo dn Vestia nu-
mero ii5-

ALUGAM-SE 
dois quartos a moços soUci-

ros uni por _5$ooo e outro por i6$ooo
com entrada independente; rua São Cláudio pu»
mero 17, Estaclu d; Sá.

A LUGAM-SE um quarto e uma sala para
moços solteiros ou uin casal sem filhou

á rua Senador Euzebio numero S-i t. quilan-
du.

ALUGAM-SE muti sala <• um quarto para
* .pctiuèiia familia ou a casal «cm filhos cm
casa dc familia; á travessa 1), Wellcidadu nu-
lucro 22, 110 fim da rua Nabuco dc Freitas.

A I.UGA-SE bons comniodos e salas para ai»
a faiates, com luz electrica, na rua dos He-
hedlctinos n. "i. ,u4 c l°i

A 1,1'GA-SE um commodo a
011 a casal sem filhos; rua

31-, loja.

rtipaz Bolictfo
dc São Pedro

XLUGA-8E
r.Lll.iliu [l

'.rira 11, 10.

um bom comutado cm casa de
raparei sérios; travessa do Oli-

A LUGA-;' ** lente p
1 - .<-. nnr» 1i

PRECISA-SE 
dc mu ajudante dc forno; á

rua Bario de Mesquita numero 3"o, pada-

^LUGA-SE uma
r™" arruuittdcira;
Cala da frente.

ALUGA-SE 
mn coromótt^* Xruüe para a

rua a unia uclihoru Bii, e„m ponsão, eiv. casa
Ue familia: u rua da Alí.uid-Ga n. 177. so-
brado.

I>UECISA-SE dc um bom
1 na rua do Hospicio n. 3S.

lavador dc louça

pRECISA-SE de pintores de
¦*¦ tro Recreio Dramático.

liao no Thea-

SE todo ou em separado o faxOst»
.pmlio da rua do Lavradio numero

14G, com bom attnaisiil e sobrado, com iiran.
des nocommodaçõcs j M chaves acham-se na
rua Gonçalves UUUiero 20, onde sc trata.

TÍKÜCISA-SE dc um aja
"7 rua da Asscmbléa n. o

dante do torno; nu

Rio, 18 de novembro de 1013.

¦tenda» Ilucao»

ALKANBlíOA
Henda do dia 17 t

Rm ouro ,.,..•.»•'üui 
pnpol

Total

Hmeirual poriodo do I9Jg«,>-
Oilleronea a maior em ll>«...

10'i:18t*fll0
ltí9rV56ÍG'.7

Debentiiroa
Docas dc Santos, 25 a.
Lm Ste.itioa, 10IW a...

ÚLTIMOS PIIE_)G3

..051:0835970
385:338.720

Cnixade Conversão
Movimento do hontein :

Libras
1'rancós
Marco»
Muro Nacional.

líntwdM Subida»
184-0-0 8.083 10-0

_, 8,030
ii.rito

100ÍOOO

Apólices (reraai:
Antigas, 5 •( ..,; >,
Modernas, 5 •!., .......
Emp. do I'JI)3. 5 -|
Kmp. do 1009, 5 '[
Emp. de 18?;, 0 -|

Apólices cstadoao3 t
Rio, 500. fi ¦[. 15
Rfo, 100S 1 >j
Minas 1:000?, 5 -t

¦Apólice» municipae»
lOOfl, nom., C •(„ 
lflOíi port.. 0 *|.

_4___!S-_H^ fn-v-iVLb. 20 nom. 5 •[., ..

Acçõc» do Üaaco»

8IU '
SóOJ
'.60$
635$
010S

153?
7GS

UU

líi.1?
1913
2051
2653

LASTRO

puro em deposito.......
Hcspoiisaliilidurto do riia-

Bouro Lei
to 8512..

V357 e deere-

Total....

279.5C9i003.033

39.339:7701010

:288ç90-i785'fl99
EMIS-AO

Sut.is em circuliição
Uoodu subsidiaria •

Total

293.889:070<t000
9:7158099

298.098:785.059

Hrazll 195$
Ooniniorclal 180$
Comnicrcio 180$
Lavoura H!>)
Metcantil 2WÍ

Fabricas tle íccidas i

Alliança
Corcovado
Botafogo
Magoense
Urasil Industrial,...
Carioca... ,.
Progresso _..
Contlanoa

Estradai do Eerra:

Ooyar. .,
Hedo Sul Mineira....
M. S. Jeronymo
Victoria e Minas....

Companlilai do Seguros:

105.
2105
2Ü0J

813
S2íj$
2I5S
2055
1Í'9Í

70J
Wm

M o vi monto Monetário

CAMBIO

Aluiu o ao manteva-sem alteração o nosso
niTcado (pio funcclonou som animação, com

pouoo dlnholro pura louiotter o som maloroa
nc"ocios cm letras particulares.

Entretant.-, regulou sustentado com 03
bancosaltiMliindo dinheiro o ns-im aggra-
vanda a situação o osUdo critico cm (pie
nos achamos. , „ A

0 banco do üraiil rooditou as tabellas ao
de 10 li fi c 10 I18 d. dando os outros as
ile 10 133, 10 I,|i0o 16 3iS'. d. segulindo
para o banetrio os preços do 1$ M1 fi « 'fi
tlJ para o particular os do lo^lC» o IG .H-i-a

TABELLAS DE TAXAS

Bancos Estran.olrol

Argos Elutni-flnse
(lar.-iiitia
Vategistas,..

Diversas 1

Contr.o Pastoris ,.'
Docas da Bahia
Doca» do Santos
Loterias
Melhor, no Maranhão.,
T. Colonisaçâo

Dobentures di versai:

Trcços:

iobrõ Londres.....,.,
> Paris
» Hamburgo,,.

IIMUIIX-»

n 30 dia»

16 1|32 a 10 8j32
Í69ã a 15 3
1731 a S-731

a 3 dias

15 27|32 15 29|3C-
SCO- « t592
»712 a J740
8598 _ ^593
Í300 a S-90
$572 a .503

15 13(16 a 15 29|S-
- a tá 27[32

Preços:

[.endres...
l'aris.„„.L
Hamburgo
Ilalia.
Portugal
ilcspaiiha •
Sova Yorli...............
1'litqiiia
tustiia......¦•...•> um»*

üperações :

Ranenrias.  161*40 a 10
.'arlicularcs , 16 Ofii a li

Dcscotitos :

,'iiíi'iuii) as cor.digOas...
Banca da Bcatit

Craças: fO div

BoLaTogn
Docas do Santos....
Novo Mercado
Kab. PanlrStana
Lti-Stearica....
Confiança.....
Alliança ...,
Brasil Irrdnslrial....
Progresso
Amoric.i Knliril. ...
Antártica Panlista..

1:0101
SJ-iõJ

19)
1)7*500

50j$
bD$
15$
0.500

I08Vmis
1S«$
•197$
195'•

200|

195$
198»

B02Í

19IJ
200$

RI5I
835$
935)
H32J
03»

133$
75)

886)

102-
190)
200$
-G05

190)
178$

"-3JÍ

2,105
190}

-OOí
500$

2005

2.'.$

10$

2S08
150$

183
37}

490)
2S-500
!ÍGS
0.000

190$

190,

109$

tm
138)

EMBARCAÇÃO
_ ,—.

7 Vapor., mpl-r... ...-< llawnian
Chatas., nacionaos., dii-rsas

Vapor.. _aciim_l... Ilaliia
lArassuahy
l'idclcnso

10 Toixuitiiiha
¦ ailomio.... Dosterra
u inglez  Vordola

Chatas. Tiuíioiiacs./fliv.rsas
Pontuo, nacional,., Hspicrança

ALUGA-Sb* 
a caválriclroPTOl sala de fren-

le nuibiliti neva, luz electrica, predio noco
c de íamilia; rim do Kiacli.uilo »t. Ct.

nova,A LUGA-SH parte de uma casa pefliiena,
barato, a um casal sem filhos ou pessoa so,

no centro; só mora utn casal na mesma; mlor-
inações na rua Evaristo da Veiga ntdncro 14H
Uotcquiin, com o dono,

IHK-liCISA-SK 
dc um pequeüo de 14 " '5

annos, no Café Restaurante Fraiteez, a rua

Julio Çesar numero 7. ,

PKECISA-Sli 
dc tim pórtuguèi! com aí-Uma

pratica dc liorttlâb, vara tomnr emita dc
nina horta já pwMhpUi na rua liras de Vm»

O, Penha.

A 
LUGA-SK o espaçoso i" andar do predio
á rua Sete de Setembrtj ntuncro íoi; tra-

ta-se 11:1 loja. . 
'

ALUG-A-SE
•~*-willa a o.,
ttmbro n. 101, 1° andar,

um bom comniodo cm casa il
Ha a moços solteiro:;; ru« Sete de

fa-
Se-

ALUGA-SIÍ 
um bom javMinciro e liortdão

c para mais serviços;'rua da Lapa nu-
mero 84, armazém.

I>UKCISA-SK 
de um caixeiro com pratica

de casa dc pasto, dando abono da sua con-
<lueta; ru» dc S. Gonçalo n. 12, em frente ao

Lyfico.

A LUGA-SH uma esplendido nuarto com ja-
¦^*-nellas, cm casa do familia, para moço*.
do coinmcrcio; na rua dc Sâo José numero 17,
2' andar.

ALUGA-SIÍ 
uma boa sala e um ntiarto,

com todas as cnmmoilidadis. a Casal ou ti

pessoas sérias. Una da Prainha, (iõ. 

deA LUOA-SJl um bom comniodo, cm casa
Á familia 11 rapazes serieis; travessa do üli
veira 11. 10,

A LUGA-SH um
- «asa de familia

mie tralialhe fiira:
ituincro _6qí Cidade

bum e arejado n,uarto, em
a um casal sem filhos c
» rua Dr. Carmo Netto
Nova.

\LUGA-SR, 
cm casa d-J um casal, um apo-

st-uln, bem ventilado, n Otltro casal StlU
filhos. Casa ajardinada. Kua Clt-UÇU', -!j ;
bondes dc Lins c Vascmci-llos, á porta.

SI4-2I7

ALUtIA-SK 
o lindo sobrado da Avenida Go-

mes Kreire, 106, a familia de tratamento,
4 quartos, crande terraço, installação
etrirti
des;

, Raz, e
trata-se

banheiro;
na Avenida

cie-
quartos são ttran-

Goiuea lfreire, 3"-
21.I

\-SH cm casa de familia uma boa
du frente com luz electrica e cozi-

nha a 11111 casal sem filhos; rua Prefeito Ba-
rata nutncft) 08, antigo morro do Senadn,

ALUG
iV sala

Al.UCA-SH pára esçriptorio ou a rapates,
"'•uma b.ia sala cm casa dc pequenA familia;
á rua do Uo»p|c}o namsro ;-'ii, sobrado.

\ LUGAM-SE uma boa sala e um gabinete^
¦^para massagista; á rui Kodriso Silva nu-
ntero 36, onde .-•.• trata.

* T.UGAM-SR commodos com ou sem pensão,
¦"rua da Carioca numero 51, andar.

¦p.RKCISA-SF. dc tun nicnin,, portlttjuc. rc-

ccm-cliegndo até 14 annos, para iim botequim
ú rua Municipal numero 1?.

"pRECISA-SE
-*• brancas p
numero ,i-ti. lístacio de Sa.

costureira dc roupas
brancas para homem; rua de Stio Carlos

18
13
19
19
19
19
19
19
19
20
20
21

IS
18
19
19
19
19
19
19

IHoviiiiei-toilo porto

VArüllESAS-t-t!.

I!ordéo8 cencs. « I_ BreUignii»
Buenos Ayres, « Vtsart».
Southauipton eesci, «Avon^
Liverpool e caes, oOrita»
Kio da Prata «SanwA-.
Nova Yorlt, n *N'andychn_

Portos do Sul. «ltípuhy».
Callúo o escs. «Oriana».
llambargo o escs. «Desterro»
S. Fidells c esas. «Fidclenso».
Aracaju o escs. «Itaipava».
Porto Alegre c escs. «Campoiro

VAP0RK3 BS1'IS.IA.DÒ*J

Poi tos do norte, >Uralliroy>
Portos do norte, nlloquira»
Liverpool o escs. <Oriana>
Portos do sul, «Itaubao
Kio da Prata, Avon.
Portos do norte, «Drazil»
Hord,'os o escs. •Sitinará».
ItiodaTiata, «Vandyclt»

LUGA-SE um bom jardineiro, Ae toda con-
anca; pédc ser procurado Ha rua General

Ctunara n. tjj.

ALUI
-t-rflai

1>UI;CISA-SF, 
de um caixeiro de 16 a 18 an-

nos com pratica dc seccos c molhados, que
abono a sua condueta, na rua liarão dc Mes-

quita n. .103.

HUÍCISA-Slí de um bom lustrador; ua rua
dos Inválidos numero 80.

A LUGA-SE nm rapaz sabendo bem ler c cs-
Prever c arithmctica, para ajudante dc cs-

criptorio; rua das Marrecas numero 2, quar-
ts numero 21.

A 
LUGA-SK um casai ciic_ado de Portugal
sem filhos; o marido para jardineiro ou

qualquer serviço e a senhora para cozinheira
ou qualquer serviço; na rua
tas numero po.

Senador Dan-

PRECISA-SE 
de um empregado dc seccos

e molhados de 13 a i"> annos-^ rui Costa
Guimarães numero _4, S. Christovão.

ÒRUCISA-SE de um pequeno com pratica
: molhados; à rua da Saude

A LUGA-SE um bom quarto
.• ns commodidades; rua do;
mero uu, sobrado.

lunpA o tpilas
Inválidos uu-

ALUCAM-8E 
todo ou im separado o excel-

lente {ircdio da rua do Lavradio numero
14O, com bom armazém c sobrado, com Rran-
des acconimodaçóes; as chaves estão ua tua
Gonçalves Dias numero 20, onde se trata.

ALUGA-SE 
Um quarto bem mobiliado com

cleclricidadr; Avenida Gomes Freire nu-

ALUGA-SE 
tini quarto

decentes c do comnierem, e»«
íortt»; rua da Candelária ne.nv-ro 7.V

le frente a moi.-nl
todo cou-

&,
iA-SK uma stila com direito ao quintal

Netto numero ijo an»rua
11. V

Pr., Carmo
_lici.nu.

mobília; rtiâ ib> Carmo numeru 55
Üensão Chincza.

LUGA-SE uni quarto com pensão a ca»
I decente ou a dois moços, com 011 sem

sobr.ulo.

A LUGA-SE o predio da rua Francisco Mu-
"•ratòrt numero 57, por 250^000; trata-se
na rua da Carioca numero O4, loja.

ALUGA-SE 
um bom quarto a casal sem fl-

lhos em casa de outro nas mesmas condi-
çRes; tua General Caldwell h. 176, casa 14-

K LUGAM-SE uiaRiiificos quartos para
"^•saès ou moços de 45Í000 a so$«oo;
do Senado 19Ú.

ca-
rua

ntuncro 236:

I-UECISA-SE 
dc um empregado para tun de-

• nosito dc gelo dc 18 a 19 annos, prefevin-
do-se que saiba ler e escrever; rua Marechal
Floriano Peixoto, n. 1. .

caixeiro com pratica
de casa de pasto; na rua do Campinho nu-PRECISA-SE 

de uni
de c

mero 8, Cascadura

pRECISA-SE de ura boir. ajudante de forno
¦*- rua Visconde dc Jtatina 11. 113.

de

^^pàia/ifMiiipW

iSpWp^^^ÉS

"pRECISA-SE de um caixeiro de casa
•*¦ pasto com pratica; rua do Cattete nume.
ro 80.

PRECISA-SE 
dc tun meio official dc barbeiro

que trabalhe bem; na rua Gomes Serpa nu-
mero 1, estação da Piedade. Salão Esmero.

>RECI3A-SE dc um ajudante
a dep
lação do Rocha.

I
n. 3.10.

com pratica
Anna Ncry

ALUGA-SE 
o sobrado novo da riu dos In-

aüdos numero 94, próprio para familia
com tres quartos, duas salas, cozinha c um pc-
queno terraço; trata-se na loja.

A LUGA-SK uni comniodo de frente a ma»
"ços ou a casal sem filhos; rua Larga nu-
niL-ro 105.

ALUGAM-SE bons commodos; a
"nedictinos numero 19.

Be

A LUGA-SE um qut;

dar
• são Avenida

arto mobiliado com pen-
Central numero 155, -' an-

PRECISA-SE de Um empregado para seccos

rua 00 Cattete n, 230.

LUGA-SE

pRECISA-SE _¦*¦ rua do Hospicio n.
um maehinista de palí

7i.
tota

PRECISA-SE 
de trabalhadores para Estrada

dc Ferro em Minas, bjm clima, passagem
grátis, trata-se dc manhã c 5 lardc, na rua Ba-
rão de Itapaglpe n. 214, nas obras perto da
rua do Bispo.

OPTIMO EMPREGO X>E
CAPITAL

Vemlein-so dois mógntflcos

predio» novos, ai>«lacot«-
dos, Sitos a Avenida •*»••-;«- * LUGA-SE un, quarto e sala .
eanã lis. ^H <_ 7,T*L- * -são a um casal sem filhos;

LUGAM-SE excellcntes commodos a sol-
ros ou pequenas famílias; rua do Kia-

ehuelo 11. 3.!'*.

ALU(Ateir

LUCA-SE
do
8,

•"¦ pazes
numero 1

uma sala 1
commorcio

Io andar.

um quarto para ra-
rua de íão Pedro

\ LUGA-SE um bom quarto a rapazes
¦-" ou sem mobilia o com pensão eni cas;
familia; rua do Rezende n, 77, P^ço
dico.

A LUGA-SE um bom quarto com janellas a
de São Jos<rapazes do commercio;

n, 17, 2° andar.

¦*r ENDEM-SE dois beüos 1
V tes, dc boa mestiçagem,

doro. Sitio Oílilia. Caminho
dos Affórisos,

novos garro
Estação Dc_
da Invemadi

215-210

vrExi
V feiti

A
a pessoa

uma boa sala c uni quarto,
as coimnodidadcs, a casal ou

as Kua da Prainha, 60.

da púa-.. I<Vniicl8CO Xavior
o Collõgiò Militar ; trata-
se nos mesmos ('"M^S), com
o proprietário. !>iao so ad-
inittein intermediários.

Kesonlia do ea("o
Encontramos o mercado completamente

dcsnortflado.dovido a novas evoluções de bai-
xa nus centros do consumo.

Assim, tornaram-se paralysados os neg-o'
cios em nosso mercado, cujos preços regula-
ram ha baixa, era co-_içòe3 nomirtSo-. y

Declararam os limites do 7S80Í) o ~?7i'0,

havendo idens de?í000, de ba muito previa-
ta pelos baixistas.

De manhã foram negociadas 400 saccas o

| JUqlco que -caraça-¦ *5.pt\!lisv .^

Jy iiMifvoniÁNObí :;''f
"-íífi_.AP^''çbK';xs wn;AÇ?|â,

pRIvCISA-SE de um moço para cai voaria
rua Providencia n. 48.

1)RECISA-SE 
dc colktciras, para senhora;

na rua Dr. Corma KsUo numero 294, so-
brado.

PRECISA-SE 
dc uma boa costureira dc obra

de tenhora; Avenida Mem de Sá nume-
ro 47.

I)REC1SA-SE 
dc 11111 tiabalhador que enten-

da dc carca de arame; Tua D, Julia nu-
mero 33.

PRECISA-SE 
dc um bom ajudante dc ai-

faiatc para paletots; rua dos Arcos nu-

mero 59, sobrado.

)REC1SA-SE de um ajudante de forno; rua
da Gamboa 11. S7.

dc frente pc ti-
riia dos An-

ENDE-SE um elegante palacete, novo, dt
tio japonez, com todas acommoda-

çiVs para familia dc tratamento; luz ele»
ctricti, dois bondes i porta: Jockey Club ,
Cascadura. Tratar c ver, rua S. Luiz Gon
zagti, 356. 221-222

dradas numero 124 loja.

ALUGAM-SE sala c quarto com pensão a
um casal dc tratamento; rua do Carmo nu-

mero 49, 2" andar, trata-se na loja.

A LUGAM-SE quarto c sala em casa de uma
* senhora só, a um senhor decente; a rua
Presidente Barroso 11. 105.

I)KECISA-SE 
de um official de sapateiro

para obra nova c concertos; rua Nossa
Senhora de Copacabana n. 1.034 prcferc-se
portuguez.
¦PRÊÇÍS'.'
•*¦ lheiro;

)RECISA-SE
rua

de um bom official de serra-
da Alfândega n. 211.

pRECISA-SE de um
*¦ a dias; rua Darão
ro 14.

official de
dc 

"São E
vidracciro

ctuc nume-

"pRECISA-SE de um 1
—¦ naz que saibe tratarpaz q
Caneca n.

de 1 animaes; rua Frei
533.

3'123 a3'115 | durante o dia S.fiOO, no tolal do 5.000, con-

LOTEEEA NACIONAL

&|32
5l32

Londres 10 UIO a 10
Paris... «594
if.Ambucça S73-

Opbraçõea ;

9'1. a 10 •(.

8d[V
a 15 Í5[I

tra 10,-tOJ oa se-tn-f«ira, fechando c atei"
cado a IMOO sobre o typo 5.

MOVIMENTO GlíRAL

Vendas

Hontem
Desde o dia 
Desdo o dia !• de julho.

Entradti3 :

Hontem • •.
Desde a dia

¦accas

O;O0O
84.500

8 Kl. '-'00

saccas j
0.211

21».182

llS 15 7(8
a S'592 COI a 508
a 1730 712 a 73SG1

10 I18
lü -[32

Bancarias .'....' —
Ptiiticiilaios....» —

Descontos t

Com mais facilidade. 8 ').

CÂMARA SYNDICAL

ritrji) ollicial de cambio o moeda'ka i

Traça* SO d/v

Vibre Londres ir>"5|01
» Paris «592
• Hamburgo S'o-

Itália.,.,, —
Portugal ~

liiienos Aires —
1 Nova-YorU........... -"

o C -1.

Desde 1- do julho  1. „5.5_)
Sabidas :

Hontem
Daiidc - dia 
Desdo o dial- do jutho...

Diversas:

KjtS-leincin
Em Nictheroy
Pauta semanal

Lista geral dos ¦preiíitoB -da

CtipÜal Federal do plano n.
trar.ção, realisada lionlom.

rnWios ok 2fi;0OOJ a
40310
55131... -
40010.
2.012
«728

Libras esterlinas em mooda
Duro nacional cm moeda
Viro nacional em va\ci,-potLi8.»»

Taxas extremas :

Bancarias
Caixa matriz.....»,

10 M32
10 lilO

metal-

avista
15 59i05

$001,
5741
.598

2SD21
3S03I
3? tlC

15:025

-11687^

a 16 1)8
a 10 I18

Typos

COTAÇÕES

85300
8300.1
TÍ700
7g300
7SO0O

saccas
13.281

101.150
1.292. IH

402.701
109.1.6

í-_0

arrobas
83100
75800
74500
7(200
0.900

riiBMios tm 500$
1IB21 1T174 0596- 61395

rmsMios de 203}

120 1280 Í383 2i"81 
'2401

21164 4774 6'4lH 830G 8185
iíopit fl'0M» 1-371 ISm 13159
I1G290 ir.ií-8 I670Í 17833 19815
_48'9 -2537S '-3715 20511 _0_f>8
E0018 30030 3O302 80615 31882
38238 3829. SS181 89920 41)375
«33124 55227 5SC22 57029 59575

00522 01232 041*81 ti.
AtM-iiosniAi.:"i!-:

ituisn «Io fonclos

OPlilt-Af;3_S RUALISADAI

O aasucar
Continuava o laercado com pouco movi-

monto o frouxo.
Não-constaram vendas olhcialmente. en-

tratam 2.284 o sahiram 3.872, acudo o «stock
dc 171.738 ditas.

PREÇOS

19'H5
5M53
•1Í0D9

49311
55151
40001

.1H3I7..
55'itó;.
¦10011.

Dtt?.t;:iA3
49328.
55100.
41)018.

2S» loteria ,4a :
300, 201' ck-

1:0005
20:000*000

3:030*000
2:0003000
liOOOJllQÔ
1:00080-0

2598
9204

14208
21870
275S7
3G2G2
48222
00498

200Í
1(10»

5JS

47*
30J
ai

FRKCiSA-SE 
dc uni caixeiro com pratica dc

casa de pasto; rua Conde dc Bomfim nu-
mcTO _.|8.
"PRHCISA-SI" dc um _i:x;iro com bastante
-*• pratica dc casa dc pasto; rua de São Lco-
poldo n, 80.
"pRIÍCíSA-Slv dc utn traliafliaddr do massei-
¦*¦ ra; na rua dc São Leopoldo numero.;:;.

PRECISA-SE 
de um jardineiro bom; á rua

Dr, l''clix da Cunha h, ,|i. 

A LUGA-SK um quarto pequeno a
ífrr memi por 2o$qpo tem chuveiro;
S. Pedro n. _6.|, sobrado.

um ho-
1 rua dc

^T 
ENDE-SE um bom lote dc terreno, con

1 120X10. 2 minutos fora da estação, rua
Llberato Santos. Ií. Mario Hermes, E, F, C. B.

Trata-se na rua Domingos Lopes n. 10O.
Madureira.

V \ te
líNOlí-Slí um lote dc terreno, n.j.rua

ctoria, cm Ramos, prompto a edificar,
tem frente para duas ruas. rrt.ta-sj com o
proprietário, á rua Lavradio n. 17, Sem in-
t.-rmediarius. ¦31 e 19a

^T 
ENDE-Slí. na rua Bemfica, um bom lote

' de terreno, com 5, 50X60 dc fundos; nu-
mero 84 antlpo;
á rua Lavradio

trata-se com o
n. ir, sem

ALUGA-SE um esçriptorio; á rua do Ouvi-
dor n. 6R, sobrado.

ALUGA-SE 
a

frente com
moços decenti
sacc;ula; rua

ra n. 56, c° andar.

s um quarto de
General Cama-

T>REC1S.VSE de agentes
¦^ se ordenado ou commissão
guayana numero íjo,

cobradores
rua 1

obrado.

paga-
Uru-

pRECISA-SK de 1
í zes para malas;
numero 140.

•avadore;
rua Mi reehal

aprendi-
Plorlaho

ALUGA-SE 
uma magnífica sala de frente

e quarto contíguo, cm casa dc familia
distineta c sem creanças, a casal de trata-
mento, senhoras, ou rapar.es distinetos, com
ou sem pensão. Rua Dr. Dias da Cruz 11. 80,
Meycr. -35

proprietário,
[crmedtarlos,

t-55 c io5

T un
KN'DE-SK cm Bemfica, perto do largo,

111 magnífico terreno, medindo 32 niclroí
.lc frenlc por 6uo de fundos; tem porto de
mar. Trata-se na avenida Maracanã u. ri.',,
com o proprietário. Nãu sc adutilte interme-
diários. '97 jj 

ipí

\r 
KXDE-SE iim lote dc terreno. 11.1 rua
Deriiy-Cluli. junto ao rio, com o, PS^t0:

trata-se, á rua Lavradio 11. 17, com o propri'.-
tario, sem inlcrmcdiarios. iyj e 19"

A
neral

LUGA-SE,
lava, passa

Câmara, 124

por 40$, uma cosinheira que
e dorme no aluguel. Hua Ge-

sobrado, fundos, 233

"DRECISA-SK dc um caixeiro com pratica dc
¦*• casa dc paslo; na rtitt do Cattcte nume-
t0 aos.
"PRECISA-SE dc um caixeiro com pratica
¦"¦ dc casa dc pasto; praia dc São Christovão

T>RECISA-SE dc dois bons lustradores; ua
¦*¦ rua Senador Pompeu 11. ur.

pjlECISA-SE dc lustrador dc madeira';
¦7 rua Senador Pompeu n. __ÍS.

"PRECISA-SE de
-*• pasto; rua da

um pequeno
Saude n. -9;

para dc

"OU1ÍCISA-SE de moças costureiras prefere.:
-se que fallem allemão; i rua General Cama-
ra ntuncro 236. sobrado. -J"

PRECISA-SE de um pequeno para areiar
-*• talheres com pratica de casa de pasto c

para ajudante nas mesas; rua Dois dc De-
zembro n. 148.

PRECISA-SE 
d.

rua Coronel Pedro Alves numero
mn caixeiro para botequim

i__,

15RECIS.VSE 
de utn ajudante dc forno dc

• padaria; á rua Salvador Corri-a numero 50,
Leme.

49301
55101
40001

'Todos os num.
Tonos tiBinun.

Apólices geraes

Inlig-S 5 •]., T>3 a 'laudas do 200}, 8a
Kmp. 1909, 5 •(., S 
Dito Ot 
Oito 100 a...,

Apolicos Esladoao3

Rio, de ÍPO-, 4 m., 19 
Dito 103 a....
Minas do 1:000», 15 

"ipolicos municipao-:

Emp. 1900, port., 81 

Bancos

Commcrcial, 10 a....

Companhias

Ilocas da Bahia, 5'.)0 
Dito '.'50 
Dito 250 .»-."
Dito, \'ic 30 ds. UIO a........
Docas de Santos, port., 00 a.
Dito 50 
Dito nom., 12 

Qualidades:
Branco usina .,,

» crystal
a *i'SOI't«............

• 2* jacto

Somen os  •,
Crystal amarello
Màscavtnlio
Mascavobom

regular.....
bai.v.0..,,,........

Kilo<"ra>miu-

Nominal
5989 a "-120

$230 ;t S"'W
|Ri5 a ^850

Não ha
S270
$¦-'20
«190
S170

saio
$30-
S'M8
310'»
8170

S153
S805
833»
8315
835J

751
75$500;

8101

1915

180S

303
3G:50J
37$
313

5001

19GÍ

O aljjodão

Heful-iva paral t-sado esse mercado, mas
os vondedoros continuaram sustentados.

Não co 11 si aram vendas, nem entradas, sa-
hiram 1.139 faulos « ficaram 9.1^3 ditos.

COTAÇüllS
Por 10 Uilo?

...;.; I(i$-0Qa I0J7J0
... . Nominal

 Dí8U0)n 19)000
Nominal

CBtfrilMAS

OTOO  10S
55500 «
«IDO Gí

•torminatlos om 10 tém <lí
termliiailos otn 0 táiil 2S

tlilíco,ptuando-se 0. lenninados em -10

O fiscal do governo, Manoel Cosine Pinto.
O director presidente, Alberto Saraiva da

Fonseca, . . ,
O director assistente, dr. Anlonio Qlstttho

das Santos Pires, vice-presidente.
O escrivão. Firmino de CantMrla

"ORECISA-SE dc um caixeiro 00:11 pratica

n. 4.'

IÍRECISA-SE 
dc uma perfeita ajudante dc

¦ corpinbos; <iucin-nã0 estiver uns condições
nio sc apresente; rua da Ufltguayana numero
(,.', r andar.

PREClSA-SE 
dc dois carregadores; orde-

deitado 8o$ooo; rua Maurity numero 67,
Cidade Nova.

A rcc.-ul
neral

dos e carregar marmitas
Câmara, 124, sobrado.

Rua Gene-

de leite
ALUGA-SE 

por 100$, uma ama
sem filhos, nova, sadia, carinhosa e ãfián-

cada. Rua General Câmara, 124, sobrado.

Diversos
LUGA-SK, dizemos. Dá-se cartas dc fian»

para alugueis de casas; findpres ri-
cos, cartas riÉgistradas, reconhecidas; rua Ge-
neral Câmara, 1C4, sobrado. 227

xJV. «.-a

/-^ OMPRA-SE coiijiolis do "Jornal do Bra-
Perseverança" 1-"Gazeta". Paga-

:$ o cento; rua General Câmara, r_j,
sobrado. -J1

ri <>
Kj zil

A^iLUGAM-SE escriptorios, á rua do Rosa
o, 81, trata-se na loja. 223

commodo com
ALUGA-SIÍ 

um commooo com pensão, a
casal ou a dois rapazes dc tratamento;

rua S. Henrique, 148, Conde Bomfim.

335! 235! 235! 235!

BRILHOGEXOL 
— Brilho

Deposito:
cor ái unhai

Drogaria Rodrigues, rua Gon-
;a.vcs Dias n. 5!>- l6' a l8-*

I>REC1SA-SE 
dc uin bom vendedor de pão

• c um bom padeiro; rua Haddock Lobo nu-
Padaria Allemã.mero 32

1>REC1SA-SE 
de um homem com intua pra-

tica de raspar canna; rua Sete de Sctetn-
br0 numero 70, junto ao Cinema Odeòn.

1)RECISA-SE 
de -dois bons pequenos com

ou sem pralica dê seccos e molhados; á rua
Benedicto ilypollito n. 1S8. ,.

[>RECISA-SE 
dc um rapazinho com pratica

tle botequim", n0 Cacs.do Porto 847, em
frente ao armazém n. 1.

I>REC1SA-SE 
do uma indça para aprendiz

<lc caixeira c dc chapéos dc senhora, na
rua Gonçalves Dias numero io, A. " Au Maga-
zin des Modcs".

PRECISA-SE 
de um bom ajudante de alfaiate

dc obra grande; Avenida Gomes Freire nu-
mero 97.

PREClSA-SE 
de acabadores dc calças para

trabalhar cm officina; rua Thcophilo Ot-
toni numero 205. .

lfl

Dizem que a

CASA MOURATO

IJRECI-À-SE 
dc uin caixeiro para reserva

¦ na padaria das Familias; i rua Dr. Dias
da Cruz numero 163, Meycr.

QUER-SE 

empresar um moço
dc 19 a 20 annos, sabendo ler

rua São Christovão n. 514, quarto

hespanhol,
e escrever;
37.

Casas, comiiiodos
renos

e ter

1 ________ 1 ¦—_ »B______________PWBC»W»»»»»»»»M»»W»WMMW»B1CTj_jT__f_-i--i-|i '*^™ "*:_„,,--—. m;xl_IU__|'_

Caiando a vida...

Qtialidado3 i
Ceara,' '• sorto
Dito roèíilar
Parahvba, sorte...
Dilo, rétrulat1
Maceió U surte...,
Dito reiíul-ir
penedo, 1* sorto..
Sergipe, .».

Nominal
Nominal

HilOO a ;'S8)0
SMOO a 9.8J0

;RESULTAOO DE MONTEM:
Antigo -. 316 Borboleta
Moderno  009 Burro
Kio  769 Porco
Sàltçad- Lca0

Para hoje:

IHi.ECISA-SE 
dc tres eàttégiiddrcs e vende-

dores dc pão c dc cozinheiro para Campo
Grande; trata-se à rua Cameriiio numero 13 pa-
daria.

1)RECiSA-SE 
de um "crmcnteirò com prati-

ca ; rua das Marrecas; numero 46, pada-

I)KECISA-SE 
de utn lavador de pratos para

casa de pasto; á rua General Pedra nume-

Cota.ões <lo sal

PorO) kilos

TOURO Siqueira 2$3i0-
^tol idom 232Q0—
oiiU-u» marcas, idom 1;900—
| 
'(liil 'II" "CIO.. 9, (IIIMII,

-•'800 a 5SÍ-0J
t»S'20J a -SOOOO

480 3W 824

245 408

ro 131.

>REC1SA-SE de bons pedreiros e
rua Visconde 3a -Gi ven numero

cina de carpinteiro.
P
cin

P

pintores
iS, ot'£i-

RECISA-SE de cosinheiras, lavadeira.-.
arrliniadeiras, copèiras c meninos, rua Ge-

tu-ral Câmara, i-'4, sobrado, fundos. 232

A LUGA-SE

casal, ou pessoa,
67.

cm casa dc família dc respei
do ouarto

so. Rua Miguel de

é quem vende
mais barato Tou-
cas para creança,
assim como vesti-

dinhos.sapatinhos, meias, ca-
potinhos, camisinhas, suspen-
sorios, ligas, calções, imper-
meaveis, babadouros, etc.

•si

©B; descuideis dos den-
dc OURO, pois as coroas iiincgrecidai

;mpressionam mal á vista c alteram a saliva.
LUiipae-òs com 1'0' ABSOLUTO, que se ven-
de na Dro_;tria ltodrlglícs, rua Gonçalves Diai
11. 59. lfi7 a ,a*

IIMPADOI! 
PAULISTA é um novo pro-

j dueto para limpar copos, pratos, pias, mar-
more talheres, deixando estes areados, quet
estejam esses objectos OORD.URENTOS,
i|ticr não Dispensa o sabão ! o pó de tijolo I
c a agúia*micnlc ! O' YESS 167 a '**<

Vénde-sc na casa Gonçalves, Almeida &
Comp.. rua do Rosário, 165, esquina du «roca
Gonçalves Dias.

CASA
R. SETE, 235 (jnnto á P. Tiradentes)

Mijou teria O
o

ArniiiriniKt

to, um arejado quarto independente, ã
Frias,

-09

ALUGA-SE 
em casa de íamilia, uma sala

de frente bem mobilada, com pensão; ma
rua Silva Manoel 11. 54-

ALUGA-SE 
um quarto a rapaz

casal sem filho, ua rua do Rocha n.
solteiro ou

2,

Especialidade: MEIAS para SENHORA

A LUGAM-SE casinhas; rua
¦"•Inero 33o, aluguel ?i$ooo.

Erei Caneca nu-

ALUGA-SE 
uma casa ha rua Gi-neral Pedra

numero 168, com sete quartos, duas salas
c bom quintal; trata-se na rua João Castano
11. 23.

OPRTMÒL 
precioso Alcóoldto dentário,

vende-se na CASA CIKIO, rua do Umidoi
n. 1S3. Frasco: -$000 rs. ió; a 184

vendedores para artigo de
boa comiiiissão. bian^u, ...

Archias Cordeiro, .146, arma-
167 a i«t

T>UI'C!SAM-SE
~ fácil venda,
io$óoo rs. Kua
zem, Meycr.

RECISA-SE dc
fianças de casa

cru mensal de 1 a -
inara, 1^4, sobrado.

Y
cro
mai

V

negociantes para dai
; ã bons inquilinos. Lu-
contos Rua General Ca-

2)0

TENDE-SE um ventilador bom, noio, pre-
bom fabricante, rim Ge-
lobrá-õ, fimdos. --yo baratisstino;

Câmara, tí.|,

bonsA LUGAM-SE
**-das: á rua Clapp n.

commodos
, 1

com saca-

530
Zéfda Sorte

PREÇISÁrSÊ 
de raspadores dc soalhos, na

rua Paim, -'. Estaçíio do Sampaio; c para
trabalhar hoje. --4
"I-REClíA-SE de um otfici.il dc barbeiro ou
"- nu-io para cffeetivo j; praça 7 dc Março 33i
barbeiro.

ALUGA-SE 
cm casa de família a moços sol-

teiros um commodo independente; á rua
Silva Manoel 11, 139.

ALUGA-SE
^ zinha sul;

T>I<I'.CIÍA-SE tle um bom ajudanli
•"- te com pratica dc obra grande
São Francisco n. 18, sala 11. b.

dc alfaia-
; largo de

1 trabalhador <!e
PKKCISA-SE 

Be um primeiro
masseira; rua Santo Christo numero =39,

paliaria.

milia;
casa

um quarto com direito a co-
c: outras dependências a casal

filhos, tem luz electrica cm casa de fa-
á rua Visconde dc ltauna numero 97,

13-

LUGAM-SE Jois arejados quarlos compeli-ALI.
•**¦ sü- -
mero 03, 2" andar.

são cm casa tle familia; á rua 8. José nu-

ALUGA-SE 
uma casa na rua General Pi-

dra 11. 168, com sete quartos duas salas e
bom quintal; trata-se ua rua João Cactaio
11. 23.

A LUGA-PE em casa
do independente :

Silva Manoel ti. 13<»-

dc familia um comino-
moços solteiros; rua

LUGA-SE o primeiro andar do predio da

rua'General Pedra numero 25; trata-Be no
armazém n. -.1.
A1,

ViíSi-E-Stt 
um bom 1

triz 11. Jj, Engenho

VE*\'DE-SELcgliom,
D. Zefçriiia, iS,

VENDE-.SÉ por .
rior, côr .tordilha.

Scrpa, 78, Piedade.

.iaiiu. na rua da Ma-
Xovo. 150 a 15 2

\ 5$ooo, a duzia dc ovos de
legitimas, 'americanas. Rua
Tidos os Santos. 18O a 183

Ver
11111 cavallo s.upc.
c -tratar: Gomes

10U

VrENDE-SE ovos dc LC-hqin branca, á

V 5$ooo a duzia. Rua D. Zcfcrina, 18, cs-

quina da dc Wenceslão, Meycr. 185 aioi

-vrENDE-SE
\ a G$ooo a

dar.

ovos dc Lcghoih americanos,
duzia, Rua Ouvidor 2(1, 1° an-

11,2 a iq3

ALUGA-SE 
um quarto cm casa

na rua da Misericórdia numero 4
tle familia

\

A LUGA-SE um quarto mobiliado para rapaz
íVcdm ou sem pensão;.rua Evaristo da Yei-
ga numero io;),

P
sobrado

LUCA-SE um bom commodo,
. Ia, na rua do Mattoso,' 130.

com janel-
103-104

ALUGA-SE um quarto a um casal sem fi-
-^lhos cm casti dc familia; rua dc São Pc-
dro n. 21Ü

T ENDE-SE tuna armação pe(|iiina, nova,
com 2 11_ Ki, dc altura c 2 iu. de largu;

ra, serve para qual()'dcr negocio, liara ver i
tratar, nti rua D. Julia 14. Cidade Nova,

VEN-T nos,
ENDEM-SE magníficos lotes de Urre-

por commodo preço, á rua Paula
Brito; illuminada á luz electrica, logar enxii-
to b aptazivel; bondes do Andaraliy Grande
ou Leopoldo; tratam-se junto aos 111 ¦'¦'"-
n. 157 -10-211
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A Galeria Artística Portugueza, vem, muito
respeitosamente, solicitar de v.v. cx.ex, per-
missão para lhes offerecer absolutamente gra-
tis, um rico par de bichas de ouro de lei com
brilhantes, ou ainda qualquer outra jóia c
mais artigos indicados na tabeliã a stgtiir; c
notem v.v. cx.ex. que tudo isto se obtém sem
dispender um só real, nos Clubs desta Galeria,
porquanto, todos os senhores sócios ou so-
cias dos nossos vantajosos Clubs, premiados
na 1", 2", 3", 4" e 5" prestações, têm direito
10 reembolso das importâncias pagas, e a re-
:cber completamente de graça as jóias c mais
jbjcclos correspondentes ás suas inscripções.

Kstes Clubs são permanentes, garantidos por
lei, e com um capital de 2ootooo$ooo de réis,
5emlo os sorteios feitos todos os sabbados
pelos dois fina o s do prêmio maior da Loteria
ila Capital e sob a íiscalisação do governo
federal.

Não tendo v.v, ex.ex. (da capital ou dos Es-
lados) facilidade em vir a esta Galeria, c de-

sejando inscrcvcr-sc nos nossos vantajosos
Clubs, pedimos a fineza de destacar a PRO-
POSTA adeante annexada, indicar o numero
com que quizer jogar (dois algarismos á von-
lade), o sabbado a principiar a entrar cm
sorteio, c as jóias ou outros artigos que de-
sejar adquirir de accôrdo com a tabeliã a
seguir; enviando cm seguida a referida pro-
posta a esta Galeria para ser feita a inseri-
pção,

As nossas jóias também são vendidas sem ser
por clubs, pelos seus preços de reclame a sa-
ber: MODELO 6-A, so$ooo réis; MODULO
19, 75?ooo réis, e assim suecessivanicntc; c em
geral são remettidas sem mais despesas, pelo
Correio, registradas, acondicionadas em ricas
caixas de velludo de seda, com a condição de
rcstituirnios as suas importâncias, no caso de
não agradarem. As novas inscripções são fei-
tas com o pagamento antecipado de duas pres-
tações; assim também 03 pedidos de jóias
fora de Clubs devem vir acompanhados da sua
importância; os recibos são iinmediatamcnto
enviados.

Para avaliar das grandes vantagens que of-
ferecem os nossos Clubs, tenha-se em vista
que só nos annos de 1911 — 1912 e 1° semes-
tre de 1913, DISTRIBUÍMOS GRÁTIS, pc-
los seus sócios a importante somma de ....
105 775$ooo réis, representada cm jóias e
muitos outros artigos, conforme recibos cm
nosso poder, c que continuamente publica-
mos, como se vê:

Declaro auc recebi da Galeria Artística Por-
tugueza, um superior relógio de ouro de lei"Omcga", 22 linhas, que me coube por sor-
leio nos Clubs da mesma Galeria, e que me íi-
con completamente grátis, visto que a impor-
tancia (Ias prestações que havia pago, foram-
me restituidas integralmente, de accórdo com
os planos dos mesmos Clubs,

torisando a fazer dclle o uso que lhes con-
vier.

Rio de Janeiro, 2 de agosto de 1913 — Al-
varo de Muitos Nunes. Avenida Gomes Frei-
re, iO,

Tabeliã do preços e prestações se-
iaaiiaes nos clubs

MODELO 6 A — Superior relógio e clia-
telaine, ambos de ouro de lei, para senhora,
SoSooo réis; ou em 30 prestações semanaes
de 2$ooo réis, nos Clubs.

MODELO 18 — Chie par de brincos' de ou-
ro de lei, com dois brilhantes, 50^000 réis;
ou cm 30 prestações semanaes de 2$ooo réis,
nos Clubs.

MODELO 6 B — Rico annel de ouro de
lei, com um lindo brilhante, para homem,
senhora ou senhorita, 5o$ooo réis; ou em
30 prestações semanaes de 2$ooo réis, nos
Clubs, (Para pedidos de anneis i preciso
mandar a medida,)

MODELO 25 — Artistica pulseira de ou-
ro de lei para senhora 011 senhorita e me-
ninas, 5o$ooo réis; ou em 30 prestações se-
manaes de 2$ooo réis, nos Clubs.

MODELO 6—Legitimo relógio Omcga, Mo-
vatlo,ou Invicta, com a respectiva corrente c
medalha, tudo folheado a ouro de lei e garan-
tido por 10 annos, soÇooo réis; ou cm 30 pres-
tações semanaes de 2$ooo réis nos Clubs.

MODELO 19—Riquíssimo par de brincos de
ouro de lei com dois lindos brilhantes, 75^000
réis; ou cm 30 prestações semanaes de 3Í000
réis nos Clubs.

MODELO O 3 — Artístico retrato em ta-
manho natural a, verdadeiro crayon ou photo-
crayon, a executar, de qualquer pessoa, c col-
locado em unia rica moldura dourada alto re-
levo com 70X80 centímetros, 75$ooo réis; ou emE por ser verdade, firmo o presente, au

Podidos, eoiTespondCLCia o valores dirigir ã Galeria Artistica Portuguesa

30 prestações semanaes de 3$ooo réis nos
Ülnbs. — Nota — O preço deste retrato c de
I3o$ooo réis; o preço actual de 75$ooo réis é de
propaganda; para a sua execução é preciso
uma photographia coniiniiui; e para os Esta-
dos accresccm mais 5$ooo réis de encaixotameii-
to e despacho.

MODELO ,|C A — Linda pulseira relógio,
tudo de ouro de lei, 75S000 réis; ou em
30 prestações semanaes de 3$ooo réis, nos
Clubs.

MODELO 5 — Valioso cordão de ouro
de lei massiço, com 25 graminas, 75$ooo
réis; ou cm 30 prestações semanaes de 3?ooo
réis, nos Clubs.

MODELO 34 — Magnífico relógio (forte)
c chatelainc, ambos de ouro de lei, para se-
nhora, 75$ooo réis; ou em 30 prestações de
3$ooo réis, nos Clubs.

MODELO 43—Superior relógio de ouro de
lei, 18 linhas, para homem, 75Ç000 réis; ou
cm 30 prestações semanaes de 3?ooo réis
nos Clubs.

MODELO 30—Artístico annel de ouro de lei
com uma rica saphira ou rubi, c dois brilhan-
tes, para cavalheiro, senhora e senhorita, 75$;
ou em 30 prestações semanaes de 3$ooo nos
Clubs.

MODELO 3 — Artistica corrente de ou-
ro de lei massiço, com 25 gramnias, c ri-
camè-ntè cinzelada ú mão, 75?ooo réis; ou
em 30 prestações semanaes de 3S000 réis, nos
Clubs.

MODELO 28 — Legitimo relógio OMEGA,
de ouro de lei, 18 linhas c garantido por 20
annos, 130Í000 réis; ou em 30 prestações se-
manaes de 5Í000 réis nos Clubs.

MODELO 51 — Rica medalha de ouro de
lei com um lindo brilhante, para corrente,
ioo$ooo réis ou çni 30 prestações semanaes
de 4$ooo réis nos Clubs,

MODELO 20 — Superior relógio forte, cm
conjunto com um cordão com 25 gramnias, c

ambos de ouro de lei garantido, ijoÇooo réis;
ou cm 30 prestações semanaes de 5$ooo réis
nos Clubs.

MODELO 1 — Verdadeiro relógio Omcga,
Movndo ou Invicta, 22 linhas, de ouro de lei e
garantidos por 30 annos, i;o$ooo réis; ou 40
prestações semanaes de j$ooo nos Clubs.

MODELO 90 — Deslumbrante par de bt-
dias, de ouro de lei, com duas saphiras e 24
brilhantes, para senhora ou senhorita, 26o$ooo
reis; ou cm 50 prestações semanaes de 6$ooo
réis nos Clubs.

MODELO 15 — Riquíssimo apparelho de
metal artístico, verdadeira semelhança da
prata (para toilette), com 8 peças, sendo jarro,
bacia, etc, 2Úo$ooo réis; ou cm 50 prestações
semanaes de 0?ooo nos Clubs,

MODELO 21 — Superior relógio e cordão
massiço, com 40 gramnias. ambos de ouro de
lei, garantidos, i-o$ooo réis; ou em 40 presta-
ções semanaes de 5?ooo réis, nos Clubs.

MODELO 46 — Legitimo Chapéo do Chile,
para cavalheiro, 7s$ooo réis; ou em 30 presta-
ções semanaes de 3?ooo réis, nos Clubs.

RESULTADO DO SORTEIO DOS CLUBS,
EKFECTUADO EM 17 DE NOVEM-
BRO de ipu — Ni '<>,

Em que foram premiados os exílios, srs.
Arma.i Antônio Brazil. Rua Barão de
Uhá 11. io6; Manoel Pinto da Silva, rua
Marechal Eloriano Peixoto n. 58; João
Schubaclc, capital, e Cornelio Eugênio do
Nascimento Júnior, rua Mesquita Júnior
n 32, sendo que este sr. foi premiado
inteiramente de graça, tendo direito a rc-
Ciber o objecto que subscreveu e a impor-
tancia das prestações que pagou.

Arthur A. Coelho, fiscal do governo.
M. A. C. Ferreira, director.
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Proposta para os Clubs
Queira inscrever-mc sócio dos Clubs dessa Galeria, pari\

jogar com o numero  (dois algarismos á vontade), e para
principiar a entrar em sorteio no dia  de t
(qualquer sabbado), para a acquisiçiío de

 Modelo no valor de <l  pagc
em  prestações semanaes de réis nos Clubs; o
qual me será" entregue completamente de graça logo que seja
premiado nas Ia, 2-\ 3\ 4a ouõ;l prestações, por sorteio em to-
das as outras, ou no fim do pagamento da ultima prestação,

Junto remetto réis correspondente ;ís '2 
pri-

meiras prestações, cujos recibos me enviarílo.
N. 13. Em qualquer occasiílo que me convenha, poderei re-

ceber o objecto indicado nesta proposta, pagando todas as
prestações; e logo que seja premiado, a Galeria me restituir.t
as importâncias a que tiver direito.

O soiiio
Rua  
Residente em
Estado do

rolophuno »308 - Endereço Tolograpldco Portugueza - lO^, Avenida Bip «ranço, IO. - Mo de Jane.ro

Indicador d'«ft Época»
Advogados

DR. ARTHUR LUIZ VIANNA~R<n VA-
beiro úe Março n. 8B.

DRS, LUIZ NOVAES c MANOEL PIN-
TO JÚNIOR - Escriptorio : Rua dos Ou-
FJvé.Si 30 — Das 3 ás 3 noras,

ÜR, TACIANO BAS1LI0 — Escriptorio :
Rua do Carmo n. 56.

DR. ALBERTO DE CARVALHO - Rua
Ho Carmo, 59, das 3 ái s da tarde.

Médicos

DR. DANIEL DE ALMEIDA—Partoi mo-
(ettias de senhoras e operações. Cura radical
úas hérnias. Ruas do Hospício 11. 63 e Fi-
uni n. 7.

DR. VALENTIM VARELI.A — Assistente
Ia 1" cadeira de Clinica Cirúrgica ila Fa-
tuhlade de Medicina; medico adjunto do lios-
pitai da Misericórdia. Vias Urinadas, syphilii
t operações. Consultório, Avenida Passos, 07.
Iclcphonc q.ofig C, das 2 ás 4 da tarde. Itesi-
iencia, Aqueducto, jSi, iclcphonc 2.17Ú ««•
trai.

DR, CAETANO DA SILVA—TratamenM
especial da tuberculoso pulmonar—Consulte*
lio Rua Uriiguayana 11, 35. Das 3 ás 4 da tar-
dc, ás terças, quintas c sabbaiios—ÊesWiencía
Rua 34 dc Maio ;i. 153.—Estação do Kia<
chuelo.

DR. MONCORVO—Moléstias das creaiicai
3a pellc c syphills.' Consultório: Rua dc SJQ
Fedro, n, t" andar.—Consultas ás 3 horas.

DR. ANNIBAL VALI.ER — Consultoria,
Asscmbléa n. Sj, sobrado, das 15 ás 17 horai.
Residência, avenida Gomes Freire, 114, Tels.
phonc, 1.779, Central.

Dentistas
DRS. MARTINS JÚNIOR E RAUL REIS,

rirurgiões-dentistas — Consultas diárias, i
ma Marechal Floriano 11. 56, sobrado, das
8 da manhã á3 9 da noite.

DRS. JUVENAL MONTEIRO, CARLOS
CORDOVIL DA SILVEIRA e ABELARDO
DOS REIS, Cirurgiõcs-dentistas; consultas dia.
rias, das S da manhã ás 9 da noite. Travessa
3e S. Fiancisco de Paula. 22, i" andar; tele-
phone, 2.60S, Central,

ARMANDO DE SA', cí.-nrgião-dentista,
consultas diárias das 8 da manhã ás 7 da
noite. Rua dos Andradas n. 127, 2° andar,
próximo á rua Larga.

NOVA LAGTIG1NI0S
Especiat leite FALMYRA,

pasteurisado
Superior manteiga MINEIRA la-

bricada especialmente para
esta casa

Entrega-se a domicilio nos bairros
Rua ilo Ri.ic!iuii!o e Esttoia ila Si

Preço; nssignatürn mensal, li-
tro  15S00O

Preço: assignatura mensal, gar-
rala  l'J5000

Uua tio Kiacliuelo, 401
TF.LEPH0NK, 1.S35, CENTRAL

ISstaciò tJe Sá, .-Í.--5.
TELF.PII0NE, S13, VÍLLA

Leilão de penhores
Em 18 de Novembro

«José Gahen
7 — Rua Si/va Jardim — 7

(Antiga Travessa da Barreira)

Tondò do fazer loilão no
dia 18 do corrente do todos
os penhores vencidos, pre-
visKü aòs «rs. mutuários <nao
s>s sstas cautelas pod<Mii ser
rofòrihadas ate a véspera

EnEO!=i i desse dia.

1 FFill1
I iíüL o LULslili

COFRES DK FEHRO "AMERICANOS"
São os melhores do

mundo

MÀGH1NÀS "AMEIUCANAS"
São as mais aprefelçòadas para todas as in-

dustrias

Lanclias Automóveis «AMERICANAS»
São as mais confortáveis, sólidas c elegantes

Automóveis ((Amciicanos»
São os mais preferidos pela resistência c

superioridade de seus motores
Para informações completas, com os agentes

representantes dc produetos
TC 010'E-A141 e !*«:;/'*. rs *>s

GUIMARÃES LIMA & 0.
Caixa posta! n. 150. — Telephonc n. 1.879

Rua General Câmara N. 131
RIO D 10 JANKIKO

Oompaiiliia tis Loterias N-aòIòn.à83 cio Brazil

EXTRACÇOKS PUBLICAS sob a fiscaüsação do governo Federal, ás 2 i|2 horas, e Uol
sabbados is 3 horas, á rua Visconde de Itaboraiiy n. 45

HOJE HOJS
306 ~ 24-

201111111
Por 15600 em meios

AMANHA AMANHA
303—4-

állalll|;ÍÍaL/><ü"
Tor 1 $600.em meios

Ás 3 horas da tarde
rs ovo pt<Aaro-3òo—K*

Por S§ooo em décimos

GBftiE E EXTRJVORDlNARiA LOTERIA 00 NATAL
üíl

Cooperativas

INSTITUTO POLYCL1NICO — Rua doi
Andradas n. 127, telephonc n. 244, norte.
Medico, pliarmacia c dentista; 2$ mensaej
por chefe e 1$ cada pessoa da família.
Constructores

RAPHAEL PAIXÃO - Engenheiro ar-
íhitecto, construetor. Escriptorio Uruguaya-
«a 47. Officina, Visconde de Itaúui. na 4
J12. Tili|'!i.i. 172.|, 2253.

Cafés

CAFE' RIO BRANCO - Espccialidr.da cm
lunclis c ccias a todo o momento. Tclcphon<i
u. S-7U' — Kua São José n. 93.

21 'JEa JU'iiJj
•gfrwx*mi

¦Liwi

A'S 3 HORàS DA TARDü -- 313-1' - NOVO PLANO

Looo:ooo$ooo
Este importante plano além do prêmio maior distribuo mais : 2 ds

100:000$, 1 do 50:000$, 1 de 20:000$, 2 do 10:003$, 4 do 5:003$
12 de 2:000$, 20 de 1:000$ e 100 do 500$.

Por 40§000 om qúlnquagosimÕB n SOO réis

Companhias

COMPANHIA Dt LOTERIAS ÍÍACIO
VAES DO BRAZIL ~ Kxtracçóes publicai
•ob a fiscalisação do governo federal, ás a i\t

aos sábados ás 5 horas da tarde, j rui
Visconde <!•: Itaborahy n. 45.

EMPRESA DE TRANSPORTES ~ Joa-
tiuim Alves Corrêa & C. — Gerente, Sebas-
tião Torre3 — Cocheira, rua General Pedra
D. 102. Ponto, rua Visconde de Itaborahy, cs-
quina da de Thcophilo üttoni. — Encarre-
Ca-se de Qnacsipier carretos, machinismoj,
etc.

Cinem a tograp nos
e diversões

BMPXESA PASCHOAL SECRETO - Es-
iriptorio centrai, rua Lui: Gama n. 11—Rn
je Janeiro.

Papelarias e iypographias
PAPELARIA E TyPOGRAPHIA - Hei.

ícr Ribeiro & C, Caixa do Correio, 357' £„,!,
HVlcg. — Riccdo. Ruas da Quitan^, uó s a)•p Rosário, 87. ".;- ^ 

*

biVèrsos

IÍERBâNÀRIO S. JORGE -— Completo sor-
limento dc plantas medicinaes, oleos dc ja-
carc, giboia, capivara, lagarto, etc. Espcciali-
dade cm gêneros africanos, caíuaba c Sabão
da Costa. Rua Uriiguayana, 121. Telephone
Í.237, Central A. D. Dinit.

N. B. — Os prêmios superiores a 200? estão sujeitos ao desconto de $ "|\
Os pedidos dc bilhetes do interior devem ser acompanhados de mai3 50a reis para 1

porte do Correio e dirigidos aos agentes geraes Nazareth & C, rua dq Ouvidoj
n. 9-1, Caixa n. 817. Tclcg. LUSVEL.

ifflONTRA a cárestln da vida e ou-'«'trás difliculdades próprias da época
actual, tenho para V, Ex. o remédio
seguro Escreva mo, juntando um
sèllo para resposta. J. A. Nascimento.
— K. Antônio de Sá, Terra Nova —
Districto Federal.

(Pme. Zizina
Grande cartomante brazileira, médium
clarivitlente, trabalha lia 18 annos no
hio do Janeiro, onde se tornou nota-
vel pelo acerto de suas predicçoes,
sendo em 1903, 1904; 1906, 1910, 1911,
1912 è 1913 distlnguida com reíeren-
cias honrosas pela illustrada impren-
sa desta capital e detoilos os Estados
do Brazil. Mine. Zizina previne aos
seus clientes que continua a dar con-
sultas das lida manha ás 8 da noite
na rua da Quitanda 11. li-»?.

Auençfio-Mme. Zizina só trabalha
na rua da Quitanda, 157 e previne ás
pessoas do Interior que só dá consulta
com a presença das mesmas.

I IÉrÍmM

lã nacional ^^^ de Navegagão Costeira
Serviço do passageiros semanal ontro Porto Alegra
c Ke<íii"o com escalas na ida o na volta por lJelo.
tas, ISio Grande, Itio de .Janeiro, iVIctpria, Itnliin »;
Maceió; lia volta por Santos, Paranaguá, o l^ioriano-
polis; semanal entre Itio do Janeiro o Porto Alngre
com escalas na i<la e na volta por Paranaguá, Aiiluni-
na, tttio Grande o Pelotas, na ida por S. Francisco o na
volta por Florianópolis o Santos ; do IO cm IO dias <;n-
tre Itajahy o Araeajú, escalando na ida o na volla eni
Canãnêa, ei. Sebastião, \n>;ra dos lieis, Rió de .Sanei-
ró; »ll»éos e Italiia; ria ida òm S. Francisco o ria volta em
Vlctoria. TODOS SEM BALDEAÇAO,

STJL
Serviço de i>assag-eiros

.Esperado amanhã, 19 do corrente
Sahc sabbado, 22 do corrente, ao meio-

dia.
IDA

âtóãtioii

LINHA POSTAL
Piquetes cor.eioj, fazcr.Jo .-. linha entre

Bordtaux, Lisboa e Kio de Janeiro, indo a
Montevidéo c Buenos Aires.

Viagens rápidas, sendo, ealre Lisboa, u
DIAS K HOHAS.

Entre Rio dc Janeira e Bordeaux, ij S
MEIO DIAS.

Â0ffH^ lv N ar 1111 lE

Chegadas dá Europa

SAMARA",
DIVONA..

C3

^. .. .. .. a 19
a 1 dc dezembro

O PAQUETE

De volla do Rio da Prata, sahirá hoje
)8, ás 4 horas, para Dakar, Lisboa, Lcixões
via Lisboa, Vigo e Bordeaux.

LINHA COMMERCIAL
Partidas quiiucnacs alternadas co>n aj dal

paquetes da linha postal.

Saliirtas para Euro:ii:
BRETÁGNE., ..'.,  hoje
LUTETIA ....,,„ ,,,. . aap

O PAQUETE

(NOVO)
Chegado de Bordeaux, sahirá para Mou-

tevidéo e Buenos Aires, 110 dia t" de dezem-
bro.

Chegada a PARANAGUÁ* e
•ANTONINA—Segunda-feira, 2-1

S. FRANCISCO—Terça-feira, 25.
RIO GRANDE—Quinta-feira, 27.

PELOTAS—Sexta-feira, 28.
PORTO ALEGRE—Sabbado, 20.

N. B. — Para PARANAGUÁ', recebe
somente passageiros.

VOLTA
Sabida de:

PORTO ALEGRE—Quarta-feira, 3.
PELOTAS—Quinta-feira, 4.

RIO GRANDE—Sexta-feira, 5.
FLORIANÓPOLIS—Domingo, 7.

PARANAGUÁ' e
ANTONINA—Segunda-feira, 8.

SANTOS—Terça-feira, 9.
Chegada ao RIO—Quarta-feira, 10.

Os valores, pelo escriptorio, no dia 22,
até as 10 horas da manhã.

JXOJRrrE
Serviço dc passageiros

espetado quinta-feira, 20 do corrcnli
TELEGRAPHO SEM FIO

Procedente de Porto Alegre c escalai
Sahc domingo, 23 do corrente, ás 9 ha

ras da manhã.

IDA

Chegada a "

VICTORIA—Segunda-feira, 24.
BAHIA—Quarta-feira, 20

MACEIÓ'—Quinta-feira, 27.
RECIFE—Sexta-feira, 2»,

VOLTA

Sabida de RECIFE—Domingo, 30
MACEIÓ"—Segunda-feira, I,

BAHIA—Terça-feira, 1,
VICTORIA—Quinta-feira, 4.

Chegada ao RIO—Sexta-feira, S

ESTES PAgT'ETES ATRACAM. NO CÃES DO PORTO
X^íu-n a Europa 5

Passagem de 3* classe 110333D Contlticçío para bsrdj gratii
Passagem de 31 ciasse para o RÍ3 di Prata 5)313)

Todos os paquetes desta Companhia t-3m exoelléntes iiccommod içõos para pim,'ain s
do 1-classe, o2- intormaiii iria, o aloj unamos dotados da totlo3 03 rjT.nt3it.0s liy-riaaicjs
pnraos doli cla3so. C.abino3 da luio, caimrolas para u.ai aá pes3Ò,i, ew. Ciiaarotíi do
duas camas na '-• classa o ni Intermediária,

PARA CARGAS TRATA-SE COM F. ROLA, CORRECTOR DA COMPANHIA'

ANTUNES DOS SANTOS & Q.
Avenida Rio Branco, 14 e 13 RIO DE JANEIRO
SANTOS-Rua Quiuzo da Norombro a. 70 S.PAUL3—Rua Direita a, 41

CAMBIO — Compra e venda de moedas da toios 03 paizj s
em vantajosas condições Antunes dos Santos & C.
14 o 16 -«¦ A.v©ui«Ia lUio Branco ««- 14 o 16

AVISO — A Companhia recebe cargas c cncommcndas até a véspera da sabida
dos seus paquetes, no armazém n. 13 do Cães do Porto (em frente á praça da Hari
monia). A enírega dc mercadorias será feita 110 mesmo armazcm._

N. B. — Os paquetes de passageiros dispõem de câmaras frigoríficas.
Cargas para os frigoríficos senlo recebidas no armazém 11. 13, na vespert

da sabida dor, paquetes até ás r) horas da tarde, para os portos do Sul e até ái
3 horas da tarde para os portos do Norte.

Cargas, quer pelo armazém, quer por mar só scriío recebidas até a
véspera da sabida dos paquetes.

Os paquetes de passageiros não recebem inílammaveis nem mesmo álcool,
aguardente e algodão.

Para passagens e mais informações no escriptorio tle
LAGE IRMÃOS

23 -- RUA SPICÍO - 25
Industrias brasileiras
Antiga casa de representações desta praça

acecita mais representaçües de (|itacsqiier ar-
tigos, offérécèndo as necessárias garantias
commcrcíacs- Fornecem-se informações pes-
soaes e referencias dc primeira ordem. Offcr-
tas para a caixa tio Correio li. 156, dirigidas a
Aguimar, Rio de Janeiro.

Delicioso
i*<jfi"igc«

ante.
Espumante
sem álcool

Telephone 1131
Caixa postal 244

Vende-se á RUA Io DE

H n \ mã
MABÇO N. 4:

Irmão & O,

THEATR0 CARLOS GOMES
EMPRESA PASCHOAL SECRETO

Companhia Dramática Eduardo
fereira, da qual faz parte a 1"
actriz Adelaide Còutihhõ —
DirecçSo seenica do distineto actor
Jono Karbosa.

HOJE -A's 8 3{4 da noite- HOJE

Festival artístico do actor
Eduardo França com o grande

drama
c

DÁ
íâSTlLM

•f

Toma parte toda a companhia

Sexta-feira — Recita do actor Attila e
do secretario Raul Coutinho, com

Os dois garotos

EMPREZA PASCHOAL SEGRETO

Terça-feira, 18 de novembro

NO CINHMA-THMTRO S. J0SE'

Companhia nacional do operetas, comédias,
vaudevilles, burletas, mágicas c revistas —
Dirccção secnica do actor DOMINGOS
BRAGA — Maestro director da orchesira,
JOSÉ' NUNES.

A. mais completa vlctoi*
do thealro popular !

A's 7, ás 8 3|.| c ás 10 i|j da noite

a

Grande Succésso de AU-'R-BDO SILVA,
PEPA iDÈtGADO, ESTHER BERGERATH,
Laura Godinlio, Antonietta, Oiga c toda a
companhia.

Novas piadas no quadro da platéa 1
Em ensaios — AMOR MOLHADO, opereta,
c z_b—D—U, revista.
AMANHA — GRANDE FESTIVAL EM

HONRA DA BANDEIRA NACIONAL.

NO CINEMA BIAIS0N HODERNE
SECÇÃO DE RAMBOLK

Qtte dá 80 °|° da receita distribiiida aos
possuidores de entradas validas por 10
dias, contemplados pelo resultado do tor-
neio.

POMPEIâ E OCTAVIO
Drama com 400 metros dividido cm 2 netos

MAL ENCAMINHADO
Drama dc Biõgraph, com 330 metros

OS TH.ES ibmãos
Drama com 323 metros — Biogr.iph

A CONSCIÊNCIA
Drama do fabricante Biõgraph com 324 metros

AVISO — Os torneios começam ás 6 horas
da tarde. O Cinema começa ás mesmas horas.

THEATRO CHANTECLER
Rua Visconde do Rio Branco, 53

Empresa JÚLIO PRAGAN \ 6- COMP.
COMPANHIA BRANDÃO

Maestro RAUL MARTINS

HOJE HOJE
O MAIOR SUCCÉSSO THEATRAL DA

ACTUALIDADE

ENCHENTES CONSECUTIVAS I,

¦i sessões, ás 7 -Jí c 9 -Jí

A revista om 3 actos, 11 quadros o 2 apo
tlioosos, original do saudoso esoriptor
Arthur AzcvoJo

A Cap ai Federa
Sublime misc-cnscéne do popularissimo

BRANDÃO
30 NÚMEROS DH MUSICA

GRAÇA, LUXO E MORALIDADE

Sexta-feira, 21 :
A revista de Abilio Margarido e J. Ncmo

^SiTAO COMO 13' «?

rreira

PALAOE-THEATliE
Empreza Thcalral Brazileira—Concessionária da SOUTH AMERICAN TOUR

Maestro director da orchestra LUIZ F1LGUE1RAS

3E^oje! e todas"ãs"noites Hoje!
ESPECTACÜLO DE VARIEDADES E DE ATTRACÇÕES CELEBRES!

GRANDE FESTIVAL ARTÍSTICO EM BENEFICIO DO

Pintor relâmpago
Sta. ELECTUA - Cantora Internacional

BELLA GAÚCHA - Cantora brazileira e
GEORGE8 DK VIGMI ALE—Daritono serve dc genre Martin

ESTRONDOSO SUCCÉSSO DE
LAUUA OI6ETT13 - Excêntrica

ÊXITO SUCCÉSSO ÊXITO !
Dc Iodos os artistas da l.CX.CEHiEMTJD dpÚOUP.lD)

SEMPRE NOVIDADES !
O mais confortável e alegro da Capital

Quinta-feira, 2 - IMPORTANTES ESTRÉAS -~ %
LOS VOSSOLI8 - Acrobalas de Força

JLA TRIANirA - Bailarina hespanhola
— - ¦¦  ¦ - *?? ' '¦' —

Sexta-feira — Sensacionaes estréas
Todos os domingos grandiosa «raalinée» familiar, dedicada ás creanças.

-• ¦• —-

Só não se emprega quem não quer trabalhar. Só não aluga casa quem não quer morar, porque os annuncios de Aluga-se, Venâe-se o Precisa-se
casas, empregos e empregados, custam n'«)i Época» apenas 200 réis por quatro vezes desde que não excedam de três linhas


