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Esfa batalha naval, cuja descripção

- Tutaá passadas, no tempo em que v
TlAíOO .mointnna eivo nr.njfífní/ín Ha rtiní-i — —-— *- "'V*--. *%—¦-•'»*""* >——¦—--«^-.

Kão fizemoò tudo quanto de-
óejavamoó, maò fizemos tudo
quanto podiamoò.

F. M. Barroso da Silva,
Chefe de Divtóão.

Terminava a guerra da secessão ame-
ricana quando( no outro extremo deste
grande continente, explodia uma luta
quet guardadas as devidas proporções,
não foi menos gloriosa para os nossos
marinheiros, chamados a tomar parte
na campanha do Paraguay, e que ti-
veram para chefe da esquadra, cujo
brilhante e glorioso feito hoje se com-
memora, o grande e immortal almi-
ronte Barroso.

A marinha nacional, representada
neste Estado por alguns de seus offi-
ciaes, sem o appar&to de festas, rendo-o
tributo de sua veneração ao invicto ai-
mirante que tão alto elevou o nome de
nossa querida Pátria. -

Com o glorioso exercito nacional,
que partilhou comnosco os perigos e
glorias da memorável batalha, onde
muitos de seus valentes soldados se
bateram com heroísmo e dedicação no
convéz dos navios, ao lado dos seus
intrépidos camaradas, intimamente uni-
dos em uma invejável con fraternidade
de armas as nossas sinceras congratula-
ções.

Sigamos agora a seguinte descripção
da batalha naval de Riaçhuelo, feita
pelo então guarda-marinha José Igna-
cio da Silva Coutinho, hoje capitão de
corveta reformado, que teve a inveja-
vel fortuna de combater ao lado de Bar-
roso no passadiço da «Amazonas», e é
hoje um dos raros sobreviventes desse
glorioso combate. Esta discripção tem
o grande mérito de ser a pintura fiel
das diversas phases do combate, o que,
certamente, produzirá uma luminosa e
indelével impressão.

«Ha quarenta e oito annos achava-se
a esquadra brazileira ancorada no rio
Paraná, a 6 milhas abaixo de Comentes,
representada por duas divisões composta
de nove navios, em missão de bloqueio
ao Paraguay, que havia declarado
guerra ao Brazil, de modo insólito, de-
pois de ter traçoeiramente aprisionado
o «Marquez de Olinda» j vapor mercan-
te, que se dirigia a Matto-Grosso con-
duzindo mercadorias e passageiros, en-
tre os quaes se encontrava o coronel Car-
neiro de Campos, nomeado presidente
daquella então província, e alguns offi-
ciaes da marinha nacional que para
alli seguiam em commissão do governo.

No dia 11 de Junho de 1865, pre-
parava-se, a bordo da «Amazonas» o
altar para a missa dominical, como
era de estylo então, por ser domingo
da Santíssima Trindade, quando, ás 8
da manhã, o navio da vanguarda que
Be achava de promptidâo assignalou—
«Navios inimigos á vista».

O chefe Barroso do passadiço da
«Amazonas», observando o inimigo a
a 14 milhas rio acima, logo mandou
fazer o signal— «Preparar para com-
bate».

Fez-se safa geral e toque de postos
que foi successivamente repetido em
toda a linha pelos navios da esquadra.

Em seguida fez-se o signal «Des-
pertar fogos» e "suspender".

Os escaleres qne se achavam no
Chaco com as fachinas fazendo lenha,
com que sè mantinham os fogos aba-
fados, regressaram para bordo e foram
içados, só faltando a lancha da «Je-
quitinhonha» que tinha sabido pela
madrugada com o pratico do 'Amazonas'
com ordem de carnear algumas rezes,
que dois dias antes um marchante viera
cfferecer ao chefe.

A esquadra Paraguaya composta de
oito navios, rebocando seis chatas ou
baterias fluctuantès armadas de um ca-
nhào de calibre 80 (o maior da épocaj
ao lume dágua, descia velozmente o
rio, desenvolvendo 12 milhas, auxi-
liada pela corrente, eao enfrentar com
a nosHa, á distancia provável de 1500
metron, rompemos serio fogo, que foi
correspondido de modo vigoroso e in-
tensivo pelo o inimigo durante a pas-BDgem.

Lograram o intento que traziam e
foram abrigar-se a uma curva do rio,
na barranca junto ao Riachuello, posi-
ção previamente escolhida e onde o rio,
formando canal profundo mas aper-
tado e eriçado de bancog e escolhos,
dificultava a manobra, formando abi
a esquadra paraguaya em linha alter-
nada com as chatas atracadas á bar-
rança, protegidos por mais de dois mil
infantes e artilharia de campanha com
pontaria mergulhante no alto da bar-
rança e externa bateria de mais de vin-
te peças de grosso calibre, mascarada

O chefe Barroso desde logo deliberou
frustrar-lhes os planos.

Passou para a ''Parnahyba" onde
içou a sua insígnia, orenando ao com-
mandante dessa fragata que cortasse a
retirada ao inimigo que elle ia atacar
em sua posição.

O pratico Bernardino,porém, ouvindo
os tiros regressou á força de remos,
chegando á bordo ainda antes da es-
quadra se movimentar.

O chefe tornou então a «Amazonas»,
içando-se seu pavilhão, mandou fazer
o signal=«0 Brazil espera que cada
um cumpra o seu dever», que foi con-
servado no tope do mastro do traquete
e no laes da verga do velacho. Simul-
taneamente mandou também fazer o
signal «Atacar o inimigo de mais perto
que puder».

O nosso código de signal era defici-
ente; os nossos navios desceram ao en-
contro do inimigo eao alcance dos ca-
nhões rompera o fogo contra os para-
guayos, virando águas acima. Nesse
momento approximando-se a «Amazo-
nas»da«Belmonte«,o chefe com o porta-
voz lhe ordena que transponha a linha
inimiga e volte a bater os para guayos.

A «Belmente», célere, segue águas
abaixo e desapparece envolvida em um
turbilhão de fumo, balas e metr-dhas.

O chefe pergunta se vê a «Belmonte»
—EUa caminha.
—Como sabe ?
—Vê-se a flammula disparada e esta-

mos em calma...
«A toda força», ordena para a ma-

china, e a fragata Amazouas, desenv» 1
vendo 14 milhas com a correnteza do
rio, por sua vez fica envolvida pelo fumo
dos próprios canhões e dos do inimigo,
que concentrando os fogos de mais de
60 canhões dos navios, das chatas e
baterias e os da fuzilaria do alto do
barranco, esperava inutilizar a capita-
nea brazileira. O troar dos canhões, o
sibilar das balas de artilharia e fuzi-
laria feriam nossos ovvidos como uma
orchestra infernal.

Embora muito baleada a «Amazonas»
transpoz a linha de fogo o ao montar
a ponta de Santa Cathdrína ordenou o
chefe voltar contra os paraguayos, ao
que respondeu Bernardino:

«Não se pode, excellencia».
Agora chegavam outros navios e o

chefe insistia para virar águas acima e
o pratico dizia: «Não se pode, excel-
lencia, tem pedras...»

O navio era de rodas e calava mais
de 4 metros. Bernardino conhecedor
daquellas paragens esperou o momento
opportuno e virou águas acima e a todo
vapor voltamos ao combate.

A «Belmonte» varada por bala de
uma chata, encalha em um banco pro-
ximo com água pelas latas, para não
ir a pique no canal. A «Jequitinhonha»
faz signal de «encalho», a «Parnahyba»
está abordada por três navios para-
guayo.

Nesse momenlo critico chega a «Ama-
zonas» e tazendo da proa ariete in-
veste contra o «Jejuhy» que lhe fica
mais próximo e o mette a pique, le-
vantando o chefe os vivas do estylo,
que são calorosamente correspondidos.

Em seguida faz-se o signal «sus-
tentar o fogo qae a victoria é certa»;
e voltando-se para o Marquez de Olin-
da o põe igualmente fora de combate;
dirigi-se ao «Salto» e o inutilisa; o
«Paraguay», varado por bala de ca-
nhão, erjcalha em frente ao banco de
Palomera.

Os navios que abordam a «Paraa-
hyba» desatracam e ¦ fogem rio acima
perseguidos pela «Beberibe* e a «Ara-
gu,Mry»1 conseguindo escapar-se fazendo
rumo sobre o banco por demandarem
menos água que os nossoH.

A's 4 horas da tarde ainda comba-
tiam as chatas e a bateria da matta;
sendo finalmente trea daquellas postas
a pique e as outras três aprisionadas.

As baterias continuam o fogo sobre
a «Jequitinhonha» e os navios qne
trabalham para a porem a nado, só
cessando o fogo ao escnrecer.

A «Parnahyba» com avaria no leme
cabe aguaa abaixo; foi depois rebo-
cada pela «Mearim». Tentou-se salvar
a «Jequitinhonha» durante a noite e
todo dia 12, sempre debaixo de balas
da bateria. No dia 13 á noite foi aban-
donada depois de encravada a arti-
lharia.

Nesse memorável combate conquis-
tou a nossa marinha um dia de im-

rueure que todos cumpriram o seu'dc-
Ver, pois seria difllcil distinguir entre
pfnciaes da armada, do exercito, mari-
nhfúros o soldados. Cada um dos na-
vios representa uma epopéia.

A victoria do combate naval do
«Riaçhuelo» foi a chave de ouro que
fechou ao audaz dictador do Paraguay
as communicações com as nações nuui-
diaes, em proveito da humanidade e
da integridade do Brazil.

N;'io fizemos quanto desejávamos,
mas todos nós fizemos o que pude-
mos».

zonas» aos nossos irmãos, qutítanta honra e brilho elevaram
de nosso querido BRASIL:—
«O Brasil

com
o nome

esjera quo cada
cumpra b sou dever».

um
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nossa marinha era constituída de meia
quarentena de navios a vapor e de ma-
deira, canhoneiras, avisos e corvetas—
com 250 boceasde fogot não deixou de
ser instruetivà sob o ponto de vista da
trans foi inação que ia sofírer então o
material naval.

A ambição da marechal Lopes for-
çou-nos a uma guerra, á qual se alli-
aram desde lego as republicas Argcn-
tina e Uruguay, para a qual não tinha-
mos concorrido e muito menos proveito
algum nos adveio.

Naquella época, a nossa marinha, já
instruída pela experiência das guerras
precedentes, guiadas por chefes ex-
trangeiros como Cochrane, Taylor e
uma pleidade de jovens ofBciáes da
marinha real britannica, quo se acha-
vam em disponibilidade, possuía ele-
mentos para lutar contra o poder naval
do Paraguay.

Os officiaes, praças e soldados pro-vinham exclusivamente de um recru-
*aiuento nacional.

Para a instrucção theorica e pratica
deste pessoal, a marinha possuía esco-
Ias, que em muitos pontos de vista,
nada cediam aos das melhores frotas
da Europa. Seu material, egualménte,
tinha sido objecto de sérios cuidados.
Estaleiros de todos os gêneros lhe
permittiam construir no próprio paiz
cs navios de combate, cascos e machi-
nas; no Rio de Janeiro se cavavam
diques ao lado dos estaleiros, onde se
trabalhou activamente na construcção
de couraçados, que, depois, serviram
para forçar os passos furtificados, e
eram apropriados ao theatro da guerra

Sob modesta apparenciá, os nossos
navios e suas equipagens oceultavam
uma força e um valor reaes, fruetos de
uma orgauisa<,;io, de uma disciplina e
de uma instrucção sólidas.

.A batalha naval do Riaçhuelo foi,
como muito bem disse o com mandante
Coutinho, na sua fiel discripção sobre
a batalha, a chave de ouro, quo fe-
chou ao audaz dictador do Paraguay
a3 communicações desse tyranuo com o
re.sto do mundo, dando, portanto ao
Brasil o domínio do rio.

Assim como para a Inglaterra, si
não fosse «Trafalgar» nào teria ha-
vido «Waterloo», assim também para
nós, não teria havido «Aquidabah» sem
«Riaçhuelo?.

Facii será, agora, avaliarmos a im-
portancia dos serviços prestados pela
marinha durante esses cinco annos de
luta. Para invadir o território inimigo,
o exercito [dos alliados teve necessi-
dade de subir o rio Paraguay, apoi-
ando a sua esquerda neste rio.

Todas as vezes que se apresentava,
ao longo do rio, algum obstáculo for-
midavel necessário a vencer, os nossos
couraçados forçavam a passagem de-
baixo de nutrido fogo das baterias
Paraguayas, transportando logo após,
pela retaguarda do inimigo, as tropas
ailiadas ao seu ponto de embarque
atravez de regiões desertas e pântano-
sas da margem direita.

Após «Riaçhuelo», pode-se dizer
sem medo de errar, que os tr«s gran-
des movimentos estratégicos da guerra
do Paraguay—a passagem do Hu-
maytá. a tomada pela retaguarda das
linhas de Pequicery o o transporte ria
divisão Câmara atravez dos destroço;-
do exercito inimigo—não ?e teriam
executado senão com o auxilio indis-
pensavel dos navios da esquadra.

Si ajuntarmos a esses serviços de
primeira ordem, os reconhecimentos
diílieeis, que por todos os lado.-; sur-
giam, os brilhantes combates e tiro-
teios, o transporte incessante de vi-
veies e munições necessários a um
exercito de mnis de UO 0011 homens,
se reconhecerá que os nossos mari-
nheiros mereceram os maiores elogios
pela sua intrepidez; habilidade o dedi-
cação.

Nào seriam estes, também, os fruetos
colhidos da sabia e competente instrüc-
ção dos Cochranes, de cujas licçõo*
os nossos officiaes ora iso aproveita-
vam, em uma luta 'cujas conseqüências
não sò para o línisil cc mo para toda
a America do Sul, nào se podo medir,
si a victoria coubesse ao tyranuo dê
Paraguay?

Como agora fdospresar as lições dos
extrangeiros, afféitos e acostumados a
manejar as esquadra» da Europa em
cóntinuapaz armada?

Teriam, por acaso, os nossos irmãos-
da marinha de outr'ora, que so bate-
ram pela nossa independência, menos
amor próprio, menores pretençõee e
menos vaidade quo nós, da marinha
moderna, para despresar o exporien-
cia extrangeira do perfeito manejo dos
instrumentos da guerra, já por elles
mesmos construídos?

Nós, que vivemos em século de im-
perialismo e. cubiça, cOmprehendendo as
nossas serias responsabilidades, as

randes vantagens de uma Pátria

Bem desvanecidos, intensanien-
to nlegres, ó que vamos noticiar
aos no6eos leitores e amigos o

A bella pagina do historia p. tria, c H,}P,fi,tJ restabelecimento do nOH-
com que, homenageando a glmiosa dutaJ 

F° infatjgavel companheiro de tra-
ornamos estas ifelumnas c acabam doi',a!l,0K> (JUC nft0 vasciUa ante 130-
apreciar os loitoies, ó da lavra do
nosso distinctoògònterraneo sr. capitão
de mar e guerrj Caio Pinheiro de Vas-
coucellos. a quem, penhoradissimosj

Os generaos ministro Cm
guerra e prefeito da

Capital Federal con-
ferenciaram hon-

tem, largamen-
to, com o iria-

reehal pre-
sidente da

II e p u-
blica

RIO, 11.

O marechal Hermes da Fonseca, pre*sidente da Republica, conferencioü
hon tem, durante longo tempo, no Ca-
tette, e reservadamente. cem os gene-
raes Vespasiano de Albuquerquo, mi-
nistro da guerra é Bento Ribeiro, pre-feito desta capital.

Autes dessa conferência esteve em
palácio com o marechal presidente, o
senador Pinheiro Machado.

•^6=*iir=

À «Gazeta de Noticias»
diz que a Colligaeüo
vae oprescnlar o seu
manifesto á Nação

RIO, 10.

«A Gazeta de Noticias» confirma a
noticia de que a colügaçàoapresentará
brevoun nv-~.uia mauilesto á nação
tendo o trabalho de reducção do depu-
tado Raul Fernandes.

Nesse documento o brilhante depu-
tado fluminense explicará á Nação, a'campanha da Coliigação em tudoi os
seus detalhes.

Docas do Porto
0 ministro da viaçilo aca-

M de resolver o caso
A casa Moraes A C. recebeu hon-

tem de seu amigo deputado dr. Joaquim
Pires Moniz de Carvalho o seguinte
telegramma com relaçàojis reclamações
contra as Docas da Bahia:

«Ministro viação acaba resolver fa-
voravelmento reclamação Commercio
accôrdo interpretação justiça federal.
Tendo Associação Aelegiaphado presi-
dente Republica, depende expedição
ordens audiência Presidente amanhã
quo responderá Cabussú, OtCarViau-
na. Abraço parabéns amigos—Joaquim
Pires».

nhum perigo, arcnndo com todas
ss difficiildades dn lueta; amigo
sempre sincero, que não regateia
esforços p« ra provar a sua leal-
dade; ecientisfa de renome, litera-
to exímio e not?.vel pbilòsopho—
dr. Álmacbio Diniz.

O abalo passageiro de eua eau-
de cl.oc. u também, e com razão*
n todos que o conhecem e esli-
mam.

A noticia de fui restabelecimen-
to deve ser, fcri.-nto, motivo de
grande júbilo pna os fcus amiges
e admiradores.

Dando-a, de r^blico abraçamol-o
muiO cordialmente.

AI0CA0 Gâ CAIARA DOS DEPUTADOS
???????

O senador [Iercilio Liiz
co n fábula por longo
tempo, e em reserva,
com o deputado (ialeào
Carvalha!

RIO, 11 — O senador ITcrcilio Luz
con Tabulou hon lera, por maito tempo,
e reservadamente, em unn das salas
da Câmara dos Deputados, com o
sr. Galeão Carvalhal, deputado fe-
ileral por S. Paulo, e u-n dos «leaders»
da Colligaçao.

O sr. Hereilic parecia querer con-
vencer o sr. Galeão Carvalhal dc

mentira convencional.

Applausos á condueta
do exm. sr. dr. J. J. Seabra e da

Bancada Bahiana

Documento de alto vatoc po-1 Federal e ao óeu digno "lea-
Ulico, revelando a integridade det" deputado Macio Hetnte»de catactet de aeu* ôignata«oô,l,com oa quaed, bem como wm

alguma..

Eieição senatorial
do Amazonas

a Moção, honlern, judtcioaae brilhantemente, apccacnlada
á Camata doa Deputado* pelolalenlooo ôc. dc. Pamphilo dc
Cacvalhof é um incentivo ao
eminente dtcectoc dod deatinoa
da Bahia pata que continue na
cota queóe ttaçou, mantendo a
.Mia nebec c segura orientação
política e promovendo o ôoec-
guimento da abandonada Ba-
hia.

E* um incentivo — não dire-
moô bem—porque quem, como
oprcclaro àz. dr. I. J. Seabra,
poôòue nítida a compcchenòâo
lo dever, dc oultoo nào pcecba

quenâo do da própria condei*
encia, cecla, immacula, dupe-
rior.

Edôe valiodo documente, at-
testado òolemne da lealdada,
que ôó oò dignoa aabem cul-
uiar, é um tcMemunho, alliva-
mente proclamado pela vo; de
oeuò legitimea rcpreaenianlcd
naquella ca^a do legblalivo eo-
tadual. de que o Povo continua,

RIO, 10- Na reunião da mmmissfto) lado do deu grande e inexcedivel
dc poderes do Senado, o *r. r.irhosn .mura de iodoò os tnmr»-»<t -.«Uma .Ira lou da eleiçfio senatorial do •...-¦*.> U pod,—C
Amazonas, falando nlé ás .1 Imras da
tarde, quando Foi encerrada a sessão.

O dr. Barbosa Uma continua com
a palavra amanha.

o dc. J. J. Seabra, sincera-
mente noò congratularemos.

Eb a

Moção
C'A Câmara EMadnal 4a Batia, pe-loa seu tnenbros infra-firaata, ap-

pitndindo sen reservas a Inibi 4ecoudacta mantida prlo ptedara ge-vereador do Estado e a digna haacadafederal sob a oiieota^Ao do tem "Ira -
der*4 deputado Mario Iletmea, ao casedasuecessão presidencial, teafttimta asua inteira solidariedade política aobonrado babiano dr. .1 J. Seabra, ao
i« si presta o sen intraimgeate e dedi-cado apoio partidário^ fazendo rotot

para que os proceres da política nado-
nal, inspirados nos sentimentos deor-
dem e respeito a Constitai^io e tecal-
cando possireít resentimentos peatoaea,congreguem os sens esfot^os para a
escolha dc candidatos qae satisfaçam
os intere«ses do Paiz e a feltddaée da
Xação.—Pampbilo de Carvalho--An-
««•lo Donrado—Cândido VtUas• Boas—
Antooio Joaquim Sampaio—liberal*
Agnez Ivcào—Ramiro Pimentel—Aa-
tero d*- Assis—Archimedes Pessoa
Celso .Spiaola -César Cabral—Aires
Pereira—Francisco Fnlticio — Joio
Pimenta — Alfredo Rocml — A

forma, hoje como honlem, ao Júnior—José Basílio—Gílêno Amado—Queiroz Monteiro— Bonitado Cal-
mon—Pedro liamos—Taeotettio liar-

-«—

0 chefe dc policia do IUo
teve ordem de lazer dc-
missões

«IO. ti _ o sr. dr. Helísnrio Tavora,
chefe de policia desta capital, recebeu
ordens do governo para fazer di-
versas demissões. Vários commenta-
rios. e desagradáveis. !òni sido feitos
sobre essa deliberarAo do governo

pela mata a cavalheiro dos uaviog, jul- ! perecível gloria ]>ara a Pátria Brázi- grande, unida e forte, d
gavarrj~se bagtftiite» fortes os para
guayon parfi lever de vencida ps bra-
|sileirpH i

jleira, demooRtrando o nosso valor, dis- j lembrar, Jiào eó no dia de hoje,
cijílína e conipetencia.

eveinos ihip
roaB

sempre, da exortação cjuo o invicto
Jtaaao teve o chefe dizendo simples- Barroso dirigiu dou mastros da «Ama-

Graves acontecimentos na
cidade de Forlaleza.

O tenente Gentil
Falcão é ferido*

a baia de
riííle

RIO, 10.
Despaonos telegraphicos de. Porta-

leza descrevem gravo-? acontecimentos
mo Ceará, havendo conílictos, acres-
centando ter si !o gravemente fi-rido
.i deputado federal tenente Gentil
Falcão, por uma bala d.« riiTie em frente
,i redaccao do «0 Radical».

0 «Jornal do CommerciOí»
diz que a situarão po-

lilica continua i\^ in-
certeza e appre-

hensões
KIO, 10.

O «Joinal do Commerco» diz con-
tinuar ainda a situação de incertezas
o de aprobontòoa acresceutando que
hoje, eo caberá defioitivamente »e ha-
veta ainda possibilidade de um accôrdo.
Quanto á vice-presidência diz (jue a
colligaç&o insiste pelo nome do coronel
Büenò Brandão, candidato que 0 P.
K. O. nao aceita.

Quando manifestar-se Bignaes da
ixistenci%de vermes (I ombrigas) nas

crianças, dae-lho* L0M13KIQ l Kl KA ft
formula do 1'lmruiaceuuco-Clmnico
Bilvtna.
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a pplaudOô muitoó judlodá tllod-1 Vllobaldo Campos—Ametico Aires—
ke bancada bahiana na Camaca Pcreir* Moacyr.»*
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A '¦Kpocha"'di/. 
que CCS- Q fflOIDCDtO

saram as negociações ImIÍHm
entre os colligndos pullllHI
os conservadores caiu- Dl DÍ011
da mais que o sr. Ri- üò noòSCÒ iUluuc5 coilrgaa
vadavia lenlOU Sllboivláo "Jocnal Modeoio», na edi-
nar dous tlcpulados.
sendo repellido ener-
gi ca me u te-

Rio, ü.

çâo de de^unda-feica ultima,
como um **gcanie fato'- «lo cc*
poe (agem, notictacam, que, em
r; cvca dias, compectam oppoai-

Jçao ao benemecito governo óo
Estado, na Camaca do3 Depu*

,i*A Epccha", conm:cutando a tados, enkc oulcoa aca.. oa dta.
Míurivâ--- i«littea, dtz que cessaram
absolutamente r»a negociavúes en-

A PALADINA DO LAR
Recebemos e temos a p.ntisfa-

ÇÍlo de agradecer a vi>it:i que non
07. a gentil colleguinhat a bem acn-

tada revista (*PaIadian <!•» Lnr"
O n. «; da bella revista, que já

vr.e no seu quarto anno de publi-
cnç&o,e corresponde ao n:ez dt* ju-
nhò coerente, traz variada e útil
collal oração moral, inetruetiva e
noticiosa, alem de um muito bem
acabado serviço de ucliehéa".

ltÀ Paladfnn o"o Lar- ê única no
gênero actualmente circulando no
Brasil) motivo pelo qm 1 a recora-
mendamos á" famílias apreciado-
r*«H de um trabalho de bom gosto
e de uma leitura amena e agra-
davel.

Fazemos Votos para que a ama-
vel eolleguinha continue sempre
fiel no stu programma} que cer-
lamente a coroara do mais leliz
exlto*

IVd:o Setxa», Ccbo SptnoU,
Theotonio Mactina, Bnsébio Cac-
doào, Oâcac Cunha, Pcdzo Ra*
moa, Bduacdo Diniz e Demelcto
Ucpia.'rivemoâ hontem oppoctunt-
dade de decLnac daa noasaã
columna^ que, conhecedocea
das qualidades de hoiua e da
inlltfxiwl lealdade de»ea di»-
linetoô moços ao eminente chefa
do Partido que oò elegeu, o
honesto e infaligavel st. dc J.
J. Seabca, nao podíamos dac

iccedilo á mencionada noticia,
dtfpiimanle do casactec dos
preditos pakicios.

Paca lu^ma d« neme da
Hahia ef especialmenle. do va-
locoso p.utido chefiado pelo
eminente estadista se dc. J. J.
S \ib.a. hontem mesmo tivemos
o pi azei de vcí combatidas as

tie oe culli^ados e os conservado-
res, \ r ser impossível um accôrdo
entre os meamos.

Affírma ainda o referido natuti-
no que o sr. Rivadavia Cerreis,
ministro do Interior, tentou sul»or-
nar dous deputados, ofierecendo
2co coutos de leis a cada um,
sendo, porem, energicamente re-
pcHido pelos mesmos deputadas.

Despacho ministerial
As prcoccnpaçdcs políticas
,#, di.stniliein «los seus tl»«-

veros nacionaes os
responsáveis pela

administração
ila Kepu-

lilica
Kio, io.
Foi addiado pata a próxima laccusaçóes intempestivas, mo-

quinta a-ira o de puho cnlleeiivoIViJas pelo mencionado vespes-
qne. pi r accumulo de afazeres no- M , ,,
liticos, deixou de realisar-se hon-|tmo contra aqucllea lealdosos
tem. lycucgos, com uma expressiva

M ¦ <.!^ de sclidatiedade política
ao homado chefe do Estado,
brilhantemente justificada na
Camaca pelo talentoso st. Pam-
philo de Cai valho. Movâo qae
foi .i>>:*;:;.ida pot 5i deputados
e approvada pelos S4 presentes.

Deixaram de as.M^nat es3€
pzeeie-ôc* documento, de alto va*

se, que sfto Mo fortes o* clenien-!loc político, oò sts. Fernandotos coligado* que o governo, eom " 
Koch, incondicional amiga dotodo o s»u prestigio de poder. nAo A.„,i, r 1 1

conseguirajanaís alcançar maioria êcnãdo* »tfJ**•» *• ^ons.

0 governo não consegui-
rá maioria na Câmara

dos Deputados
Rio, ti.
"A Bpocha", tratando do mo-

mento político, di/. entre varias
considerações que ti»z sobre a en*

^'::'7'7--

¦ í

•gulra j;
abscluta na Cagara. .!.-.:.: Vlinna, e Pcdto Sctaaj,



que deu as razões porque, na-
quelle momento, não o assi-
gnava.

O talentoso Sr. dr. Pedro
Seixas, Sobre as declarações
feitas, a seu respeito, pelo "Jor-
nal Moderno'', escreveu ao bti-
lhante jonalista o dr. Lemos
Brítto a Seguinte carta :

;,< í;Meu caro collega e amigo
Lemos Brítto. Minhas visitas.

Li, hontem, n'uma local de
informações políticas, incerta no
vespertino que vcê. com o Me-
thcdio redigem umas referen-
cias ao meu nome, e em que
ôe me attribuem declarações
que não fiz, até pòcque Scbte
o assumpto não troquei idéas
com quem quer que seja.

E', pois, absolutamente des-
tituido de fundamento o que se
disse Sobre mim e justo não é
consinta eu tenham curso in-
vencionices trazidas á publici-
dade como se foca declacações
ouvidas de mim próprio.

Sabe vcê., meu caro Lemos
Brítto, que sou por índole re-
ôetvado em assumptos dessa
natureza e que me não demo-
vem insinuações nem para me
approximar mais das minhas li-
gações políticas ou partícula-
res.

Não faz muito tempo dei
disso uma prova publica.

Muito agradaria vcê., publi-
cand^ esta, ao collega e amigo,
affectuoso.—Pedro Seixas."

Mais uma vez, o collega ves-
pertino foi erradamente infor-
mado pelo Seu repórter.

- ii ¦ ______»M«He3g_BHa—auag—wp—————————_r«—

Construcções e reconstrir
o

ccões
O Er. Eutychiano Dorea deve

apresentar duplicata do projecto
que enviou ao municipio, para
poder edificar duas casas á Capei-
linha, districto de Brotas.

—Para que o sr. José Oliveira
Pinto tenha licença para construir
um estabulo á rua do Cabral n.
35, ó necessário que apresente um centos do cargo, cujas funccões cor-
Droiecto respondam ao de que fora destituído",

-ÀssignándO termo, poderá 0 »P©r iwo que, assim, seria reintegral-o,
— -° 7 o que nao occorreu com a execução da

VETO
Foram as seguintes as razões com

que o sr. governador negou sanccão
ao projecto de lei que mandava adir
á repartição de Lygiene o dr. José
Affonso de Carvalho, ex commissario
vaccinador que exerceu esta commissão
pelo tempo de 2 annos e 21 dias.

«Por ser altamente inconveniente
aos interesses do Estado e não se fun-
dar em direito expresso nem em razão
legitima, e usando da attribuição queme concede o Art. 38 § 1- da Cous-
tituição de 2 de Julho do 18iU, sou
forçado a negar saneção e devolver ao
Senado o projecto de Lei n. 24, do
anno ultimo, pelas razoes que passo a
expor, certo de que bem aceeitas peloanimo patriótico dos illustres Membros
da Assembléa Geral do Estado, cuja
sabedoria invoco, lhes serão motivo,
melhor considerado o assumpto do re-
ferido projectoJ para regeital-o.

Do parecer das Commissões de Sau-
de Publica, Constituição e Fazenda da
Câmara dos srs. Deputados, destaco
esta acertada consideração, condem-
natoria do projecto que examino e sò
por si bastante para auetorisar contra
o mesmo o mais absoluto repudio :

«O projecto, que vae, es-
pecialmente, favorecer a um
concidadão, tem, remon-
tando á sua historia, ex-
cessiva e até descabida ge-
nerosidade para com elle.
e que em nada consulta o
interesse do Estado desde
que vae pezar bastante so-
bre os cofres públicos».

E, explicando, luminosamente, a ma-
teria, acerescenta:

«Assim relembremos que odr. José
Affonso de Carvalho, funecionario do
antigo instituto Vaccinico, onde oceu-
pou o cargo de Commissario Vaccina-
dor Urbano, para o que fora nomeado
em 18S9, só esteve em effectivo no
exercido até o anno de 1891, quando
optou por outro emprego.

Ora alei n, 30 de 29 de Agosto de
1892 extinguiu o cargo que exercido
fora pelo referido dr. José Affonso
de Carvalho, porquanto aquella lei de
reorganisação do Instituto Vaccinico,
chamado desde então Instituto Vacci-
nogenico, não cogitou absolutamente
do cargo de Commissario Vaccinador
Urbano.

Não cabem, portanto, a esse antigo
funecionario "as vantagens e venci-

sideração do projecto n. 21 do Se-
nado, a que, no decennio da lei e pelosmotivos expostos, nego saucção.

Bahia, 10 do junho de 1911.

GAZETA DE NOTICIAR
¦—¦¦¦wgy^rrM__BBBg<»a_————————i

PARLAMENTARES lEchos...

sr. Egydio das Neves Lopes edi-
ficar uma pequena casa á Quinta
das Beatas, em terreno foreiro
ao sr. Balbiuo do3 Anjos.

—D. Maria Justina Ferreira,
que requereu renovação de licen-
ça para construir uma casa á Fa-
zenda Garcia, districto da Victo-
ria, deve comparecer á directo-
ia de obras.

— Para reconstrucção de casas
conforme requereram, foram con-
cedidas licenças aos srs.: d. Ida-
lina Amélia Ferreira Caldas, Luiz
Affonso de Sá Adami e Bernardo
Francisco de tíanta Rifcta.

—O sr.Elpidio Gonçalves deOli-
veira dev^e apiesentca* planta, em
duplicata, ^para lhe ser perraittida
a reconstrucção do prédio n. iS,

^

á rua da Jaqueira, districto do
Nazareth; e o sr. Álvaro Henrique
Silvestre de Farias deve satisfazer
o exigido pela djrectoria de obras,
relativamente á- reconstrucção que
preteade fazer da,casa n. 233, á
Calçada do Bomfim.

Antes que o mal cresça...
O «Paiz», do Rio, em seu exemplai
Quando vos apparecerem* as primei-

as manifestações da syphüis usae logo-
—ANTIGAL—do dr. Machado, (re

medio de gosto agradável e facilmente
tolerado) que dest'arte evitareis graves
desordens do vosso organismo e a de-
generescencia de vossa prole.

lei n. 74 de 21 de maio de 1895, que Jnão o aproveitou, exactamente por ter '
sido o cargo que elle exercera suppresso AINDA
pela citada lei n. 30.

Vê-se, pois, que não podia ser re-
integre esse funecionario, em razão não
só dessa suppressão, como ainda mais
por não ter elle o exercicio por mais
de dez annos no referido cargo.

Ainda, convém notar, que mesmo a
própria lei n. 74 de 21 de maio de
1S95 diz no paragrapho uaico do artigo
1 • que não assiste "o direito de recla-

Viajantes
Bispo de Sergipe

Acha-òe, ha diaó, neóta ca-
pitai, e hoôpedado no palacic
acchiepiôcopal, o òt. d. Joôé
Thomaz Gomeó da Silva, biôpo
do viôinho Eôtado de Sergipe.
Bispo do Maranhão

A botdo do nacional "Ma-
náoô", paóóou hoje», com deó-
tino ao Rio de Janeico, o exm.
ôr. d. Fcancióco de Paula e
Silva, büpo do Maranhão.

S. exa. cevma. veio á tecta,
óendo recebido pelo cepce.^en-
tan'e do cevm. ôc. d. Jeconymo
Thomé, vacioó ôacecdoteô e peô-ôoaó anvgaó.

Notas Religiosas
Amanhã, áj <S hor,a.% ô. exa.

o ôc. d. Jeconymo Thomé, ac-
cebiApo primaz, por. motivo do
ôeu auniverôario natalício, ce-
lebcará miôóa em acção de gra-
çaô na capella do arcebiôpado
e dará commnnhão a divecôa/)
aòôociaçõeô celtgioôàô:

A' tarde òerá offececido ao
cabido e ao clero um banquete
intimo.
Mães christàs

marem pelos ordenados a que porven-
tura tenham direito da data da des-
tituição,'até o acto da nova investiu ura"
aos funecionarios reintegrados pôr for-
ça dáqueila mesma lei".

O precitado beneficiário, effeçtivá-
mente, nomeado «Coiâmissario Vacci-
nador da Capital» por acto de 10 de
junho de 1889, revigorado pelo novo
acto de 2 e titulo de 5 de Maio de ÍS9Q,
exerceu tal commissão até 31 de junhode 1891, quando a deixou por haver
optado pelo logar de professor da Fa-
culdade de Medicina, sendo nomeado,
para substituil-o, um outro medico poracto de 12 de agosto do mesmo anno.

Votada a Lei n. 74, de 21 de maio
de 1895, que declarai «não attingir o
disposto no art. 141 da Constituição os
funecionarios que na data da promul-
gação deise estatuto fundamental do
Estado se achavam no exercicio de um
cargo estadual e outro f-deral de na-
tureza seientifica, techuica ou proas-sional», e mandou no seu art. 1- —
«reiategrar nos respectivos cargos o?
funecionarios nas condições supra, sem
que, entretanto, lhes assista o direito
de reclamarem pelos ordenados a que,
por ventura, tenham direito da data da
destituição até o acto da uova investi-
dura», o beneficiado pelo projecto pre-tendeu asãumir exercicio de funeçãono
«Instituto Vaccinico», mas não o con-
seguiu porque, reorgauisados pela Lei
u. 30, de Z9 de agosto de 1902 os
serviços da Saúie Publica, fora aquelle
Instituto, remodelado. deixando de
existr «os commiss.i.ioj vaccinado-
res".

O procurador geral do Estado de
então, que exerc^ » gora. as altas fun-
cções de presidente do Tribunal Ad-
ministrativo, julgou por estas mesmas
razões- expressas no seu parecer de 5
de junho do 1890, í(inadmissivel" a
pre tenção do dr. J. só Affonso de Car-
lho.

Ao demais, quando não fosse exhin-
cto o cargo de «comaiissario vaccina-
dor», nenhum direito ampararia a pro-tenção daquelle reclamante, porque,umcarnentií, os empregados com mais de
dez annos de serviço, sem nota quedesabone a sua con.Jucta, têm a rega-
lia de só podeiern ser demittido,s ou dis
pensados, por motivo de incapaçidády
phisica ou moral, nos termos do art,
114 da Constituição do Eítado. K o
ex-commissario vaccinador, dr. José
Affonso de Carvalho, tinha apenas de
exercicio na sua commissão o tempo
de dois annos e vinte dias.

Alem da «descabida g nerosidade»,
qual a declarou o parecer da Gamava
dos Senhores Deputado^ do proverum c.dadâo em um cn^o exti-neto o
a que não tem, em absoluto, nenhum

J. J. Seabra.

A REPRESENTAÇÃO NACI-
ONAL EM LEILÃ.0 !!! QUE
GRANDE DESAFORO!O
SR. RIVADAVIA A MAN-
DAR OFFERECER O RICO
DINHEIRO DO TIIESOU-
ROA HOMENS QUE NÃO
SE VENDEM. ISSO NÃO
E' SERIO! MUDEM DE
RUMO, SENHORES!

mo, n.
Na ôeôôão da Gamaca, falou

hontem o deputado Etaômo
Macedo, ôobte a local d' "A
Epoca'% affitmando tec teal-
mente havido uma nefanda ten-
tativa paca elle deôectac da Col-
ligação e incocpocac-ôe áô filei-caô do P. R. C.

O üluôtce deputado diôôe quea .local d' "A Epcca" não é
vecdctdeica na pacie em que ôe
cefece ao nome do dc. Rivada-
via Gocceiã, accceôcentando,
enteetanto, que alguma couôa
ôe paôôou.

Diôôe que um amigo do
ônc. Rivadavia Cocceia lhe
pecguntaca ôe ôecia poôôivelcoriôeguic o apoio de doiô de-
putadoô paca o P. R. C. me-1 í,,,lan\ .• i transigência partidária e a fervorosadiante a quantia de 400 conto vi convicção cívica do seu dever palri-de céiô, ôehdo 00 deputadoó de-' olico.
ôejadoô o ocadoc e o ôc. Bal- Cilou sí s. ex e o sr. 1* secretario
thazac Peceira. leu, cornamphase, a ..Moçflò" que o
sx*(\ ~*~a .v- ^i,-w j j sr- Pampmlô aprescntrrj. O sr. pre-_U ..ocadec diôôe da Icituia sidenle declara-a em discussão.
que outeoô ôe vendeciam, pocem, | Levanta-se, e táo, muito solemne,
não elle; que íòôo meômo já ha- j ° sr- Pedro Seixas. Uma padidez qua-
via declacado á impeenôa. si imPerc.ePljvel se derramava vaga-

r\ ^v^^^>-«^^ * * mente pela face des. cx., que todoO ocadoc neôôa pacte foi apac- | parecia estremecer na vibração ner-i.eado, pedmdo-ôe-ihe que de-; vosa de seu temperamento. A tonali-
clacaôôe o nome deôôe indi-'d£de negfa de seu trage, sempre na
Viduo linha, imprimia-lhe á ligura csbclla

Eôôepcocedimentodoôc. R> 
"S? ausleridade Aguiar; muito de

S. cx. não assignara a ,tMoçao".Irritado nos seus brios de homem de
bem pela insinuação sòez de que se
scrv:ra um dos órgãos da imprensa
desta capital para o intrigar com o dr.
J. J. Seabra a quem s. cx. está liga-
do por laços muito íntimos de longa
ailV ição e absoluta .solidariedade, a

[s. ex pareceu que a apresentação
I daquella ,tMoção" de apoio era con-

Magnífico o dia de hon!cm na Ca-
mara dos srs. deputados. I.ogo cedo,
via-se na agitação dcmoiada dos 110-
bres legisladores, que transbordavam,
numerosos, das va.stas salas do velho
casarão, coiumcntando, cm grupos
esparsos a gravidade da situação po-litica da Republica, que qualqueracontecimento de anoimal se havia
realizado. Havia phisionomias alegres
c francas que se illuminavam no
contentamento espansivo da lealdade
espontânea e sincera, na segurança
infallivèl dc suas opiniões intergt-
versas.

Sim, por (pie o ca.^o, nós o averi-
guamos, era de demonstraçdes pu-biicas de solidariedade e de apoio ao
governo do dr. Seabra e ao partido
glorioso de que s. cx. 6 chefe.

Neste momento angustioso dc vacil-
lações, de incertezas, em (jue a 1'ali ia
sente-se ameaçada na sua santa paz | e-
Ias manobras ambiciosas do impatri-
otismo audaz, neste momento em queas injuneções subalternas dos inte-
resses individuaes, na sua mais re-
pellentc expressão dc covardia c pusillanimidade, tem determinado revê-
lações surprchendentes de indigni-
dade, esse gesto nobre da ('.amara
Estadual, cohesa e lirme, traduz a
mais lisongeira esperança para a feli-
cidade da liahia.

Iniciou a discussão, numa synthese
vigorosa e eloqüente do moim-ulo
politico, frisando, precisamente, a
attitude serena e altiva deste Estado
no magno problema nacional da sue-
cessão presidencial da Republica, o
sr. deputado Pamphilo de Carvalho—S. ex. 6 senhor da tribuna, e a ex-
pressão lhe açode, promptamente,vezes até em borbotões irementes de
eloqüência; e então, por virtude do
sotaque guttural de sua voz, não raro
c velo tumultuar na desharniouia de
phrases imperfeitas.

Montem s. ex. não teve sombras no
decorrer de sua brilhante oração.

I Inflammavá-o a sua reconhecida 111

Diz-se que o Santo Antônio, ao que
parece, já ostú governando as ruas,
tanto estouram em todas ellas as bom-
bus o o ioguetorio;

...quo o Hospício Sào João do
Dous augmenta, todo» os dias, do lo-
tação, o que não quer dizer quo os
loucos ton liam augmentado, senão quo
diminuiu até o zero o numero dos quo
vagavam pelas ruas, ou, mettidos cm
ca«a, nao tinham tratamento;

...que as obras da Penitenciaria
vão ad cantadas, soudo certo que, desta
vez, aquillo so endireita;

...que houve na Navegação do S.
Francisco uma va
c dezoito... pretendeutes;

.. .que, a despeito dos caminhos, ostá
seguindo para o local da ponto sobro o
rio Jacuhypo o material metallico viu-
do da Europa e já descarregado no
porto de S. 1'elix;

...que a Cointnissào Organisadora
do .'{• Congresso do Instrucç&o comi-
uúa a receber adhcsues, havendo no-
ticia do diversos trabalhos que estào
sendo elaborados;

...que foi autorisado o director da

[Campanha
diffamatôria

INTRIGAS
A ESMO

Com estas primeiras águas do inverno
promissor, t«*m brotado os mais forteg
cogumellos da intriga O|tno»idonúta.

Ia. do palmar a imj»riuo»idadc com
que os adversários rora|»cm, cobrindo,
da primeira â ultium columna, 01 eetu
jornaos, com as mais deslavadas men-

a do cfiiiiiiiaiidmit" tiras. IInvernos do cortar, infiexivd-
meiiio, um a um esses rebentos nocivos,
quo a máo da 'perversidade 

aduba com
aileiçào especial.

O nosso intuito ferâ exclusivamente
o da defensiva aos uosíos amigos. Fü--
mes, aqui estaremos, em Unha de com-
bato, para rebatermos todos as menti-
ras quo o O|»po>icionismo engendra,
nesta phaso íecuuda de esneculaçòe*i
o destruirmos as columnias desfechada»
contra o honrado chefe do Eítado, como
contra qualqu rdos nossos amigos.

&?v,
Chreqfea social
^-di^t^jew^»^-

BAFTISADO
Foi baptitade hontem, nesta carpiial,

o pequenino Jlanoel Alvce Fermva
Touriuho, interessante filhinho do ér.
José Caetano Touriuho e da exxaa.
sra. d. liaria da Gloria Ferram Toa-
rinho.

l*aranympharam o aeto a cemaen*
dador Joté Alves Ferreira esaavir-
tnosa eonsone d. Augusta Censuu1|a
I'inu> Ferreira.

A" noite, e em homenagem A data
abriram-se os salões do pelacete Alves
Ferreira, á* Mercês, per* uma wsommm
«chie», que te reato** e aa qaal so-
matam parus in—1eo_a *
teUnJmae seubontas a

Penitenciaria a adquirir para esse esta- iu dous dia- uma*beleuimento duzentos leitos.- . , V* mtrí6» peq«e-
nina, engendrada pelos nossos adversa-
rios patrício*, tentou aflastaramigos de.

.. .que a professora d. Maria Esme-

vadavia tem òido commentado
como o acto maio indigno de
òua adminiôteação.

«A NOITE» E A
O AN D IDATUKA K U Y
X>AI\o(Jfc>A. O P. R. O. iv.-.,^v.... ,....,,»,.,,, ,.^ aj.u... via nu-
QUER ABRAÇAR ESSA 

'SC(Iuent,ia ^ local intrigante c per-
< • a TST nm _ TTTu? \ uAULni ! versa do .Jornal Moderno"!
•^w-rír ÀV AV n1G>J^EM» I 0ra- »• e-^- -m carta áquclle mesmo
E O 1 A ENUONIRANJDO jornal prote.sti.ra contra a perlidia
GRANDES EMBARAÇOS |lntIuaIi,?AVel- e,nüo se sen,ia bera
Pi >R Pa WTfi1 Iim ci.it 1 »u l- em asvl8,iar. homem logo, uma1 Uií rAKlJliiJÜ SEU UkLhj' «Moção», como uma exigência impe-
Ft,. O SENADOR BAHI- riosa a sua solidariedade. Em outra
ANO AINDA NÃO Kt>í Qp^1(luer °ccssiao, amaaha, porexem-
n n ü f nn ví * rdt? Vi ilT IJio' s- Pxa- a suüscreverá sem reserva,_»U VIUU OU15KE O AS-! por que o seu pouco ap.-io ao chefe
SUMPTO. do 1'arlido a que s. exa. pertence, o

eminente estad.sla dr. .J. J. Seebra,
honrado go-.ernador do Hstòdo, es-
poritaneo e sincero como elle o é. se
vem delia n>uito acçerftuando na sua

RIO, 11.

Tratando ainda do momento clara attilu.ie na Câmara, e cm todos
pdiitico, íàA No^e,, d\z úue a|csac!os publkos de sua vida. S e .a.
LnHiH.,'tn--., Hrt ^n^n, , u l que se iniciara na política bebendocaiididdtucd cto cenoeiheiLO Ruv a orientação superior do dr. Seabra..

ralda dos Sautos Piedade, do arraia'
de Mau. termo do Monto Santo, pediu
remoção para uma cadeira mais pro-
xima desta capiial. ai legando do-
euça;

.quo o Conselho Municipal de
huhuua pediu ao governo do Estado a
»ua intervenção para ser conseguida a
elevação deât>e departamento a co-
marca;

...que so acha vaga a cadeira de
terceira classe do sexo masculino da
villa do Coração do Maria, por ter a
professora d. Anna do Assis Nery, que
a regia, accoitado o logar de adjunta a
unia das cadeiras do municipio da ca-
pitai;

...que será publicado até amanhã
ou depois o novo edital da Directo:ia
de Terra?.para o serviço de exploração
das madeiras do Estado;

...que vae entrar em actividade a
exploração das Miuas do Kio Itapi-
curú;

...que o tempo, para uào sahir dc
seus hábitos, deu-nos a chuva apôs
um Cí-plendMo dia de sol o parece certo
que nos dará o sol após as tristes noi-
tes de chuva.

Na òexta-feita, áó 3 hotàó da
tacde, celebicít-òe-á na Cathe-
dtal a ceunião menôal da con-
fcatia daô Mãeó Cháôtáò, ôob a
pceóidencia do dicectoc, mon-
ôônhot Zachatiaó Luz,

direito, o projecto, se c nvertido em
lei, desfecharia no Thezouro o certeiro
golpe de ama indouiniBcçào maior de
noventa conto3 de reis, em quanto o
interessado traz em calculo o seu eu-
rioso «prejúso», aommaurio, em acção
que pleteia contra a Fazenda Publica
a importância dos órdenudoa nfio re-
cebidoae estimado», por equiparações
arbitrarias, pelos valores crescentes dos
vencimentos, nas suecossivas reformas

Batboôa caminha a pasooô lat-
goò, óendo veLdadeiiaô aó ten-
denciaò do P. R. C. pata aòta-
çal-a.

Accceócenta o meômo jotnal
que enotmeô obôtaculoo eotào
embaraçando a acção doó con-
ôetvadoceô, pela deoconjiança
que vota ao eminente bahiaiio
e chefe do civiliomo o pteôi-dente do P. R. C'

Ainda afjuma ktA Noite1' quetodo eôoe movimento ao ceaoc
do nome do conôeiheico Kuy
Batboôa eôtá óendo feito óeni a
ôua audiência.

e quando em quando, no mo-
mento presente, de surprezas
políticas e acontecimentes iuo^-

perados, para muitos, correm boatos
espalhafatosos que, logo e logo, assu-
mem foros de inquestionável verdade.

Assim é que hontem se espalhou,
com insistência, entre nós, a noticia de
ter oP.li. C. levantado a candidatura
do sr. cous. Kuy Barbosa á Presi-
dencia da 11' publica, rompendo, dea-
c'arte, com todas as probabilidades de
candidaturas anterioreSj jú divulgadas.

A verdade, porém, é quo semelhante
facto não passa de uma «blague» dos
sequiosoa jornalistas das iuvencionices
partidárias que, trefegos, a tudo se aba-
lançara, para o desejado suecesso dos
"furos á Ia diable".. .

Despachos telegraphicos, quo tomos
á nossa vista, vindos do Kio, o que
hoje mesmo iuserimod, eào o desmeu-
tido formal a taes machinaçôes, apu-
raudo-so qne até «gora não houve a
menor troca do idéias entre o P. K.
C. o o sr. cous. Kuy Barbosa.

O candidato, ptis, du partido, que

sem oulros compromissos desta or-
dem eslá livre de qualquer suspeita.
E calou-se.

As palavras de s. exa., vibrantes dc
sincer dade, impressionaram funda-
mente a Câmara.

O sr. Pamphilo tranquillisou o seu
nobre collega dr. Seixas, afunilando
que a «Moção» apresentada era unia
demonstração espontânea de civismo
com que a Câmara, na crise actual
da política nacional, quiz reaflirmar,
de publico, a sua cohesâo e intransi-
gencia no apoiar o preclaro chefe
dr. J. J. Seabra. Nâo a inspirou a
insinuação de qualquer espécie, si-
não o enfhusiasrno incontido das
convicções partidárias de toda a Ca
mara.

Depois dislo o sr. Archimedes faltou
sobre a «Moção». O illustre deputado,
hontem, estava, positivamente, num
dos seus dias dc jrccundidadc. Ouvi-
mol-o, herosca nente, numa attenção
beatiíica c resignada. S. exa, disse
tudo e afunilou o seu apoio á
cMoçüo».

ü sr. Ângelo Dourado, calando-se o
sr. Archimedes, encheu o ambiente
de sua voz poderosa e vasta. Hontem
s. exa., imaginoso como sempre, fez o
elogio magnífico da «Moção» que, posta
a votos, foi brilhan emente approvada
num desmentido formai ás inven-
cionices do jornalismo irrequieto.

A.

TÍMA HORA

Riachuclo e Tuyuty
(A's forças de mar e terra)

Duaó dataó illuótcam a hióto-
cia militar; do Brasil.

Ellaô têm a ouà óupeema óa-
gcaçâo no mageótoâo templo da
U Io cia.

Uma—é o accojado 11 de Ju-
tlho de i*or; a outea—é o acto-
jado 24 de .Mato de iNo(i.

Uma—foi eóccipta naó cetu-
leaó aguaó do Riachuelo; a ou-
ua — |oi eóccipta noô vetdeó
campoó de Tuyuty.

Uma—levou 00 Nebonó bta-
-Ueiioô á vtetotia de Ktachuelo;
a ouka— levou 00 Leotndaó
bcasileicoô â victocia de Tuyuty.

São doiô poemaó de luc—ôuò-
penòoô no finióóimo azul da
immenôidade.

Um—canta a bcavuca do ma-
cinheico bcuzileico; o outto—
canta a bcavura do óoldado
bcaiileico.

Eôóe bellióóimo duelto, lá no
alto do Sinai—é uma diviuat
cipotheoóe ãó auaó glocioóaóclaóóeó acmadaó.

Ave!!

d içados, do convívio pessoal e politico
do honrado governador da Bahia, hoo.
tem «O Pa./.» o orgào que concentra a
maior setie de bandalheiras nacionaes
de propriedade do maior canalha quetem o Brasil, foragido de sua terra pur
crime do roubo, deapudorado indivíduo
que accode por João Irfge, inventou
uma calumuia torpe e múeravel contra
a hvura do nosso presadoe distinctissi
mo atmgo dr. Souza Brítto, taleutoio
deputado federal.

O illustre parlamentar tomado de
nojo pela iníamante accusacào, da trí
bunada câmara a pulverisou, deixando««O Paiz" reduzido às suas proporções
de mexeriquoiro o ccluuiniador impe.
nitente.

A respeito da nobre attitude do sr.
dr. Souza Brítto temos o seguinte des-
paeho:

RI<», IO.
O deputado Souza Brítto oecupou

hoje a tribnua da Câmara, de onde re-atVinnoii a sua inteira e absoluta solida-
riedade com a Colligaçào.

O discurso do deputado bahiano
decisivo e brilhante foi motivado porum suelto d O Paiz, a propósito de sua
posição politica.
. O discurso foi muito applaudido. cau-saudo a melhor impressão e foi tam-bem um desmentido cathegoríco ao**0

lheirae.
A ornamentação interior áopalaeete

esteve verdadeinaeote primocosa, ao-
lando-se uma graça e*peaal, um acen-
tuado esmero artásüco, que eacaatava,
a pres-dir a dismbuiçào das flores e úm
lâmpadas coloridas.

As danças, que principiaram ás S 1|2
horas, só ttveram lua pela madrugada,
quando os coavidodos te retiraram.

Keleva dizermos daqui a jimiila»inequívoca úm Uoulia Alves Kerreua
cercando todos os presentes das maiores

estima e conceito.
Ainda .__

uomos parabéns ao sr. dr. Cfretaao
Tonrinho e a. eza. etpata, ao mesmo
tempo qne desejamos todas m f«Üdda-
des ao
CONSÓRCIO

No dia 7 do corrente, no arraial de
Palame, município do Coode,reaU*ou-*e
o casamento do profe«aor Hrfirrl Da-
miào da Silva Kamos com a imborita
Maria de Araújo Cavalcante, prmedatrmà de pbarmaceuuco IIoleoduto Ca-
valcante.

Ao novo par desejamos felicidades.

Paiz".

Desastre e morte

O QUE DIZ *A NOITE» SO-
BRE A CANDIDATURA DO
CONS. KUY BARBOSA-0
SR. PINHEiRO MACHADO

DIZ NÃO TER CONFIAN-
ÇA NO SENADOR BA-
111 ANO
Rio, u.
"A Noite", commenUutdo o

pandemônio em que de encon*
uam 00 coiuetvadoied òobte a
encolha de um candidato á au-
cceadào pceaidencial, diz que o»
polilicod deddaaggcemiaçáo nâo
oceultam o pendamento que vol*
teia a candidaiuca do coiu.
Ruy Bacbo^a.

m Poc oca, eaaa candidatura
ainda eòiá dendo combatida
pelo oenadoc Pinhetco Macha-
do, que allega, -tntec amico^",
nâo tec confiança no denadoc
bahiano paca levar de vencida,
como até agota, 00 ôeuò pla«nod e manobzaa politica».ir o senador Axc.cdo quem

Hontem, quando trabalhava na in-stallaçüo electrica dc uma casa a roada Independência, recebeu grandechoque, cahindo da escada sobre que ,. 0 yen*^ A-<» *-_.« An ,-,se achava, o sr. Ire Jerico Antônio da 12 s . ^"^OOC A.C cda quemSilva Porto, joven de pouco mais dc lIwwte P«m> nome do cotia. Kuv.
2U annos de edade.

Conipauhciros o levaram para arunrniacia Iiidependcncia, onde lhefuram prestados soecorros.
i:m conseqüência desse desastrer&llcceu o mallogrado moco quehoje será sepultado, s-hindo o* fere-tro da cava dc sua residência á Iji-

pinha, districto de s-aiito Antônio

Or. Oliveira
Junqueira

O DIA.

Eutychio Maia.

A verdadeira cha-

pa do P. R. C
vae ser lançada

tem por mentor o sr. Pinheiro MaH
chado couiiuúa a ser o sr. dr,
Ferraz do Campos Salles. -

O AJNTJLUAL do Í)rT"Ma'õhTidÕ77o
rnado na dono de uma colher das de
«opa no «rio. do almoço e outra ao! d_Hygie_M^^^
tarfcar, dose para adulto», cura prom- do «commissario vaccinador. dos actoa ò 8
piamente dorea nas carnes, erupções' de 1881) o 1890 1 mata, ode. Lauto Muller
manchas ou ferida» (ulceras) em qual- I Esse, eu estou certo, nâo podo ser o foi defendido pcloô òlò.
^Knl^T,. A-rí0t -t intento da Ággembléa Geral do Ei-^diò Cetqucita ü MattimMo requer dieta especial, j tado, a cujo Cijteno sujeito a recem- FcancióCO,

RIO, li-O jornal A "Epo-

cha' afíirma quo dentro de
| poucos dias será publicada a

Manoel {verdadeira chapado I*. R. C,

que strá a seguinte:
Presidente - Pinheiro

chado. 4|P
v ice-presidente — Urbano dofi i

Santos.

Ataques ao sr.
Lauro Muller

Rio, 10.

O deputado Cottcta Defcei-j-xpAi-i ._ 4
atacou novamente, na Ca- r* ©Cl 111' 7 \ LOS
., _ j „ ir... mu I w"1»'*—»* uh—iwa mmmmn_v——_¦¦_¦

.Ma-

<ZÍm%/*mmr^.TiZ2-mim.

que
Üio- Falleceu, em Maceió, o dt*

Ttlintino de Ikitto, medico do
çxeccito.

Intendencia
Municipal

O cequeumento do òt. JuMi-
niano de Fceitaô Amotim, pe-dmdo o pagamento daô apoli-
cej> municipaeô i\ò. i(.i.S c 172.
do valoc de SocSooo cada, quecaucionaca pata gatantia da.>
funcçôeô de cohcadot de pennaô
d'agua, de cujo catgo ôc exoner
tou, exttaviadoô pelo ex-theôou-
teico c mato a quantia de
279SS00 que cecolheca, (oi ao
engenheiro da ôcc^Cio pata in-
jotmat.— lotam abonadaô a.> faltai
dadaó pelo ôt. Honocto Jo.^ê
de Lemoô, funecionacio do ma
tadouto do Betin, no mez de
maio.

I —Tendo o òt. Symphociano
de CàtvalKoi pceôidente da** 1 y-
pogtaphica Bahiana, teclamado
contta o impoôto de induôlciaô
e pcofiôôõeô, a que eôtá obti-
gada aquella ôoctedade peloma>tto debandeicaque tem em

ua òdde, e allegado tec a meô-
ma aula^ gtattô pata ôeu.>
aôôcciadoô c o publico, o mon-
ôenhoc intendente mandou que
o delegado e^colat vetifique o
allegado,

—A ca Na do òz. Raymundo
N. nato doô Anjoô ficou .w

Foi hontem o*.fado pela parca im-
placavcl mais um conterrâneo dis-
tutelo

o iilustrado sr. dr. t,uix José dc
Oliveira Junqueira falleceu as 9 lio-ras da noite.

Kra filho do fallerido conselheiro
João Jti.sc de Oliveira Junqueira, quefoi senador do Império, e de d. Maria
do Patrocínio dc Oliveira Junqueira.

Nasceu a 7 de abril dc 1S69. nesta
capital, no mesmo prédio em que foi
Deus servido subtrahir sua alma do
meio dos viventes. ;i Praça dos Ve-
teranos 11. II.

Fez seus estudos na Faculdade deDireito do Recife, onde alcançou em
KS.S9 o »:rau dc dculor em sciencias
jurídicas e sociaes. Exerceu entre nus
cargos da mais alta responsabilidade,
que desempenhou com grande satts-
façâo de seus chefes, taes como
o dc secretario da Intendencia nasadministrações Almeida Couto, ('aula
Guimarães e Vicloiio Falcão, excr-
cendo até hontem o de advogado do
municipio.

Km lUül ronsorciou-sc com a exma.
sra. d. Maria l/.abet do Kascimenlo
Junqii. a.-, que lica viuva incoiisola-
vel com dois filhos menores, João c
José.

Dc ha dia* agravara-se mais o
estado dc saude do dr. Junqueira,
tendo hontem de IjI modo o accom-
meti ido. que a morle fel o drsappa- (recer para sempre dentre nós.

O dr. Haptista dos Anjos attestou
como ..causa uioriis' meulngo-ence-
plialite-dilhisa.

1) enterro será eirectuado hoje ás
4 horas da tarde, no cemitério da
Quinta dos Lázaros, em carneiro da
irmandade do SS. Sacramento dc
SinfAnnu, de que elle era irmão.

A' f.iru. 11 enlulada eitviamos sen-
lidos pc/ames.

11 DE JUNHO
A* Rgreja Homana celebra hoje nsfestav ac i. Ifarnabe, a|m»ioio. rdtae Fortunato, mativre»; PartMo, con-fessor; Aldonsa c 1 achoaua virgens.S. Uarnané foi enviado á Aniiocüin.onde suas doutrinas c exemplo» desamoccasião a maraviinosos Irnctos; con*firmou os que já se haviamvertido e uspUtutu a muilos

converteu á Fe dc innsio.
. *. Hoje, quarto crescente.
.'. Feriado nos balados de Ala-

goas e Santa Catnanna.•.Em Ij*m, nesta data. travou sea sempre memorável b-iallia do Hta-cliucio, que de lauta» glorias cobrina armada nacional.—Inaugnra-se no Rio de Janeiro,
em 1MUO, o _luü Naval.

Conferência en-
tre deputados

Rio, 10.

mente ôujeita ao pagamento

Km longa conferência queti vetam, em uma da„> ôalaô da
Camaca, oô ôtô. (ialeAo Oatva-
lhal| Ribeico Junqucica e Cm-
cinnato Btaga, ficou teôolvido

tclegtamm
r.iuio.

21 paôôac-ôc cxtciiôoda taxa, pot ôet Infecioc de.... IJ££ ^ PaulQi180S000 o valot l cativo. |p
-Foi poMa a dbpoóiçflo dai ^imLiTlílíi^^

òecçào de aguaô a quantia de cautíeo-ohlmfaQ 8ILVBIHA é ceuhe-?o:i o. $ \yo, afim de OCCOCCet áôlcldo ha mai* de 2ü anaot em todo o Paiã **
dcopo=ii3 4ad me^maâ, jHraiU. I Eôtado.

Nomeações na
Intendencia

O mono. intendente intezino,
poc acto de honu m. nomeou 2 *
cvciiptui.it 10 da du.ectotia de
obcaô o 5* Iôidoso IVdteua do
Couto Fciíííz. e pata o togac
de 3 o ôt. Atthut AlveB K-
tetta.

Melhoramentos
da cidade

Pela intendencia municipal
foram enkegucô á companhia
Mcihotamcntod da liahia oô pte-dtct.% nô. ut á tua da A>.*cm-
blèa. e 37 à tua do « ia>;»\
00 quaeô ôetào em hc\v demo*
lido».

— t-otam dadaô aô nece^ôa-
tiaô p:cv;dc:w:a>. pata que ôeja
fcila a temoçâo «I03 r>^»tc^ da

. "Lighr-, a ladeua de >. llento,
afim de Aet •rojauxad*» O axvn-

I tamenlo de mcio^ fu%js, e paxi-mcntacÂo dd* paA3«riof n«rô.%e
txecho da avenida do KôSado.

Instracçfto Publica
Enviou-ôc ao delegado côco-lat da 2.* citcuni3tfitr\-_o cs se-ouctímcnio em que a adiunu

d. Leolinda de A:aujo ca.>
vedo pede pata oCCVit j^atuala-mente como adjunta na tôCdUlda Ma^ôasanduha.

Ao tenente do cwtctto ôt*João Ftotencio «ia CoAta fatamconcedidoo 3 me-eô de uTtnrnl
pata UaUu dc ôua ôaude, neôtg

1
1
1

ü , „*..-»«* 
*
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INTERIOR
A HORA LEGAL

-RIO, 10—Foi votada no con-
gresso a hora legal; amanha o
marechal Hermes da Fonseca
sanccionara.
ANNIVERSARIO DA MOR-

TE DE CAMÕES
A colônia portugueza festeja

hoje o 333 anniversario da mor-
te de Camões.

VISITA AO MARECHAL
HERMES

O contr'almirante Adelino
Martins esteve no palácio do
Cattete,agradecendo ao marechal
Hermes da Fonseca a visita que
o mesmo fez á escola naval.
CONCERTO NO THE ATRO

MUNICIPAL
O maestro Francisco Nunes

convidou o marechal Hermes da
Fonseca para assistir no dia II
do corrente o seu concerto no
theatro municipal.

ADDIDO MILITAR ALLE-
MÃO

O ministro allemão esteve no
gabinete do ministério da viação
apresentando ao respectivo mi-
nistro do Barbosa Gonçalves o
addido allemão militar junto á
legação deste paiz.

ALMIRANTE BELFORT
VIEIRA

Continua enfermo o vice-almi-
rante Belfort Vieira, ministro
da marinha.

DEFESA AGRÍCOLA
A directoria do despeza pu-

blica concedeu a cada uma das
delegacias fiscaes dos Estados o
credito de 3 contos de reis para
oceorrer as despezas com a ins-
pecção da deleza agrícola.

DESPEDIDA
O dr. Oscar Telle, ministro

plenipotenciano do Brasil em
Portugal esteve no palácio do
Cattete apresentando as suas
despedidas ao marechal Hermes
da.Fonseca, presidente da Repu-
blica, por ter de seguir amanhã
para Lisboa.

O presidente da Republica se
fará representar no embarque do
jovem diplomata.

Directoria
de

INTERDICÇÓES
Foram interdictos, provisoriamen-te, o prédio n. 6 á ladeira da Palma

o sem numero ao Curral das Vaccas*ladeira da Água Brusca; o n. 36 aóPorto do Bomnru, os ns. 91, 95 e 97á rua Marquez de Caxias, Itapagipe;
13 cubículos sem números á ladeira
da Barra, e uma casa de taipa aoCandeal, onde se deu um caso detuberculose pulmonar.—Ao intendente foram enviadas asseguintes reclamações: uma da So-ciedade Montepio dos Artistas sobre
o esgoto da casa n. 6, á rua do Lyceu
que, pelo seu máo estado, está da-mmíicando a casa da sociedade;

outra do inspector do 13- sobre osbeccos da Califórnia e Água de Gas-
to, á Preguiça;

c outra sobre os esgotos da cidade
baixa, junto ao cães Miguel Calmon.— Conferidas e visadas, foram re-
mettidas ao dr. secretario do Estado
duas contas ao sr. Germano de Assis
Júnior de fornecimento do Desinfe-

ENTREGA DE PRÊMIO
O marechal Hermes da Fon-

seca, presidonte da Republica,
irá amanhã a ilha das Enxadas
afim de entregar na Escola Na-
vai o prédio ao alumno que mais
se distinguiu durante o anno le-
ctivo.Em seguida foi ao Arsenal
de mariuha fazer a entrega de
um escudo obtido por um con-
curso de tiro pela guarnição do
cruzador **Rio Grande do Sullí,
visitando depois a estatua do
Almirante Barroso.

EXTERIOR
BELGRADO, 9 — Diz com-

municação de Strumitza que as
forças búlgaras tentaram desalo-
jar as servias das posições que
oecupam naquellas immedia-
ções.

LONDRES, 9 — 0 "Daily
Mail" annuncia que a Servia
chamou cs seus delegados junto
á conferência da paz para Bel-
grado, por telegramma.

VIENNA, 9—Corre aqui que
a França communicou á Servia e
á Bulgária que não permittiria a
entrada de capitães francezes na-
quelles paizes emquanto não fos-
sem resolvidas as divergências
entre ambos.

HAYA, 9—0 congresso in-
ternacional de algodão encetou
os seus trabalhos.

LISBOA, 9—Os jornaes pu-
blicam o relatório do inquérito do
governador, de Moçambique, o
qual appeila para a opinião
publica.—A rainha d. Amélia, de
Portugal,enviou um telegraruma
de pezames á familia do general
Pimentel Pinto, ultimamente foi-
lecido.

—WASHIGTON, 9—0 con-
raçado "Illinois" e as torpedeiras
"Perkins eWalke'" partiram com
destino a Norfolk afiiu de encon-
trarem o eucouraçado brasileiro
"Minas-Geraes", no qual viaja o
dr. Lauro Muller, ministro do
exterior.

A flotilha do Atlântico par-
tira também de Hampton Roads
afim de saudar o pavilhão bra-
sileiro i

Qualquer quantidade caixa.... *••••• h 100200
Vendas exclusivamente a dinheiro

arvalho
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Saúde
Um apparellso que tor

na a luz perceptível
aos cegos

Ensina-nos a revista scientifíca «En-
glish Mechanic» que um inventor de
Birminham coaseguiu construir um
apparelho, que permitte aos cegos per-
ceberem as variações do grau de illu-
minação de um determinado ambiente,
e, portanto, também á passagem da luz
para as trevas e vice-versa.

Este apparelho, que recebeu o nome
de «optophone» baseia-se sebre a pro-
priedade que possuo o silencio, de
appreselQtar a passagem da corrente
electrica uma resistência variável se-
gundo a intensidade da luz que sobre
elle incide.

O optophone consiste em duas partes:um par de microphones do gênero dos
que se empregam para o telegrapho sem
fio, e uma caixa do comprimento de

CASA CAPPELL
ARTIGOS DE LUXO

JRua Cons. Dantas  IO
BAHIA

AU LOUVRE
Rua Cons. Dantas, n. 36

Grande armazém de Modas
Sempre bem sortido de Fazendas

finas, Modas e artigos
para homens, reposteiros e adornos

para salas
Deposito da verdadeira Sellaria
lngleza de M1DDLEMORE

Chapéos, camizas, gravatas e todos os
artigos indispensáveis ao homem.
Deposito de chapéos de Bono erliossellaria íngleza de
Armindo Martins—BAHIA

PARA TODOS
CURSO PRATICO de por-tuguez, francez, latim, arithmetica,

geographia, historia e eecriptura-
ção mercantil, em casas particu-lares, por módicas retribuiçõ ®.

Cartas a eata redacção a Pe-
dro Genú.

APQ ) CAIXA POSTAL—197—Bahia

CHOCOLATE
EECONSTITUINTE MAGALHÃES

LOJA. MATTOS
Rua de Santa Barbara e Santos Dirnont, 85

PREÇOS COMMODOS
Tendas a Dinheiro

Cunha Mattos <£ Comp.
Estabelecimento de modas, artigos

de fantasia e objecto para
presentes

ctorio, sendo uma de 10:0688340 dos - cerca de meio metro, por 12 centímetros
mezes de março e abril, e outra de
3:740$445f do mez de maio.—Ao director do Instituto Bacteri-
ologico pediu seque mande urgente-
mente á directoria de Saúde o por-teiro do mesmo, para entender-se
sobre as contas prestadas.

p —Do inspector do 1- districto re-
clamaram-se medidas para que se-
jam desoecupadas brevemente, as
lojas que dào para o becco da rua
das Verônicas.

—Ao inspector do 5- districto pe-diu-se providencias contra os mora- j u
dores do prédio n. 81, ao Tororó, os - micr<?Phone3-
quaes fazem despejo por um buraco
que sae na porta aa rua.— O dr. director do desinfectorio
teve autorisaçâo para comprar ao sr.Germano de Assis a creoiina, de que
precisar, a razão de 1S750 o kilo.

de largura e 18 centimentros de ai-
tura.

A caixa contém um ponteiro de se-
lenio, uma bateria electrica, duas resis-
tencias graduaveis e um interruptor
com movimento de relojoaria.

Este interruptor tem por funeçao
tornar intermittentes as correntes do
telepbone. (E' sabido que o telepbone
não pode ser accionado por uma cor-
rente continua).

Fios de metal reúnem esta caixa aos

Alfaiataria de primeira ordem
Sortimento completo de artigos parahomens

Casa fornecedora dos governos
Federal e Estadual

NaBoliYial-Àbonà!
Illmos. Srs. Viuva Silveira & Filho.

Rio Grande do Sul—Pelotas.

Com muita satisfação, communico a
VV. SS. que£ o vosso afamado pre-
parado EL1XIR DE NOGUEIRA tem
sido empregado e com optimos resul-
tados, no Hospital Militar do 4. Dis-
tricto do Território de Colônias cm o
Abuná (Bolivia).

Por ser verdade, envio-vos esta, po-dendo VV. SS. dispor da forma que
vos convier.

De VV. SS. Am.» Att.°
M. Isaac Telleria.

2* Commandante do 3* de Infante-
ria em Colônias—Bolívia

Bolivia, 16 de Setembro de 1911.
(Firma reconhecida

Casa Matriz:
Pelotas (Rio Grande do Sul)
Casa Filial e Deposito Geral:

Kio de Janeiro
Veriile-se fim todas as Pbamiaeias
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DEPOSITO GERAL
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NAVEGAÇÃO BAHIANA
LINHA INTERNA

HORÁRIO DURANTE O 1IEZ DE JUNHO DE 19»
8AH1DA8 DA CAPITAI* VOLTAS pARA J SámÜ

^ Dia» da Scnaaa

• • •Segunda-feira
Terça-feira.
Quarta-feira
Quinta-feira
Sexta-feira.
Sabbado

9 Segunda-feira....
10 Terça-feira
11 Quarta-feira
12 Quinta-feira
13 Sexta-feira
14 Sabbado
16 Segunda-feira.....
17 Terça-feira
18 Quarta-feira
19] Quinta-feira
20iSexta-ieira
2l]Sabbado
23 < Segunda-feira....
24 j Terça-feira
25? Quarta-feira
26 Quinta-feira.
27 fcexta-íeira..
28 Sabbado
30 Segunda....

<

I

9

9

LOJA E ESCPTORÍR10
de Ferragens

de
Santos <fc O.

Completo sortimento de ferragens
chumbo para água e gaz e de mu
niçâo, Óleo de linhaça, Agua-raz-
Alvaiade, Seccante e tintas diver,
as, Junco, Palhinha, Gomma-Jacca,-
Sandaio, ColJa, AJcool, Pedra-pcmes
e lixas. Verdadeiro CIMENTO
PORTLAND.
TUDO POR PREÇOS MÓDICOS
18 e 20~Guindaôte doô Fadteô

BAHIA

CURSO m DAÍCA
DO PROFEòòOK

Frederico de Brítto
Montado a capricho com todas as

Commodidsdes paia cavalheiros e -mmum
•enhoraa, á Rua do Bispo n. 99. Silveira

Eis agora a maneira de usar o appa-
relho:

Applicam-se os microphones aos
ouvidos, pega-se na caixinha cem a
mão direita e põe-se em andamento o
meebanismo de relojoaria.

Os microphones fazem logo ouvir
uma espécie de zunido. Pode-se lazer
cessar este zunido, regulando cuidadosa-
mente as duas resistências.

O silencio continua emquanto a luz
que bate na caixa conservar o mesmo
grau de intensidade; mas assim quea intensidade da luz se altera, seja
para mais, geja para menos4 io zu-
uido recomeça. A força do zunido é
tanto maior quanto mais forte é a va-
riação na intensidade da luz.

Na pratica conrém regular as resis-
tencias de modo que a máxima luz uti-
lizavel produza o silencio dos micro-
pboneB. Corresponde então a cada
dimnuiçfto na intensidade da luz um
zunido de intensidade proporcional.

E' claro que esse apparelbo ainda
uâo realiza o sonho de fazer verem ob
pobre» cegos, rnaB talvez seja o embrião
de um apparelho que aperí'eiçoando~se
poderá um dia ailiviar a triste sorte
deBses desgraçados.

Quando manifestar-se signaes daJxiBtencia de vermes (íombngaR) nas
Crianças, dae-lhes LOMBK1GUE1KA a*ormula do Pharmaceutico-Uhiinico-

LOJfl DO SOL
Estabelecimento de Ia ordem cm commercio

DE

CALCADOS
Único depositário de um grupo dos

mais reputados fabricantes de Calçado
Americano, para homens e senhoras
e mantendo tambom sempre um grande
stock do que de melhor se fabrica no
paiz.

Sempre novidades em artigos de
luxo para baile, theatro e passeios.Vendas nas melhor», s condições.
Adelino Fernandes Coelho.

Hua do Guindaste dos Padres—2i*

GARANTIA PLlNÃ
Aniga Casa S. Antcnlo

Mario Coelho dos Santos
Casa especial em camisariá o fazen-

das brancas, completo sortimeuto em
morins, esguiões, pannos de linhos
bremante para lençóes, toalhas felpu-
daB, pannos adamascados para toalhas
guardanapos, meias para homens, pu-nhos, collariuhos, lenços ecolchas,
e muitos outro» artigo».

Fabrica-se com a maior perfeçfto sob
medida ou por amostra, qualquer ca*
mi»a ouceroula, por 30 ou 40 °\0 menos
do que o extrangeiro.
RUA DA ALFÂNDEGA 58— BAIT.A

FABRICA DE CAMISAS
As senhoras grávidas

que já teem tido abortos, para ovitar
esse grav:8»:mo accidente o ter filhos
forte» e bellos, deverão tomar uma co-
lher de chá do ANTIGAL, do dr. Ma-
chado, ao almoço e outra colher ao
jantar Resultado garantido, I

MAPPA DO CORAÇÃO
(LYTOGRAPHADO A 8 CORES)

ALMANACH COMMERCIAL
JUmmuifinü t wmrtiifl

Hontado com oô teteatoó doò Exmoó. Sto.: De. J. J. Sea-
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Segunda-feira...
Terça-feira
Quarta-feira

ita-feiia....Quin
Sexta

8 10

i

"Sabbado

iSegunda-felfa...
Terça-feira

11 Quarta- feira
12 Quinta feira....
13 Sexta-feira
14 Sabbado
1$ Segunda-feira...
17 Terça-feira
18 Quarta-feira....
19 Quinta-feira....
20 Sexta-feira
21 Sabbado
23 Segunda-feira...
24 Terça-feira
25 Quarta-feira....
26 Quinta-feira....
27 Sexta-feira
28 Sabbado
30 Segunda

u
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•1

10

OBSERVAÇÃO — Aa horaa da madrnamdaeatlo•ignal (•).

PORTOS DO NORTE
Estância, Aracaju, VtUa Nova, Penado, Mãeaioa Pernambuco

O PAQUETE

bca, Govetnadcc do Eótedo, Dr. Seccetaiio do K^tado, General
Commandante da 7" Região Militar, e De. Intendente Muni-
cipal.

EDITADO E ORGANISADO POR

ABÍLIO BENSABATH
SP S=l CD 3E=» -ÍV C3 >V I>ff 131S

Mappa deActiptivo e demonAltativo
iSTA

— do cotação humano,
com uma ouceinta deóctipção, encolhida patte litetatia, Contou,
Anedcctao, TocMaí», etc, etc., Hotatio da Navegação Bahiana
e dao Eôtcadaô de Fecco, informação dcbte potted do Cocceio,
taboaó de multiplicação e teducção de papel a outo, com
cecca de i5o paginaó, impredóo em muito bom papel e que
pela ôua grande titagem eôtá expoôto á venda em toda.A aô
liveaciaô deôta capital, Elevador e Plano Inclinado, Estação da
Eôttada de Feito, Elevador, do Taboão e na CASA CASTRO
ALVES á tua de S. Pedro, n. 1, pata onde devem ôec dirigi-
doô todoA 00 pedidoô e encommendaô.

P-REÇO .......... 1TJOOO
ÜM MIL REIS ''

Pelo Correio mais 280 réis para porle e registro

VINHO BIOGENICO
VINHO QUE DA' VIDA

Para uso doB çonvaléscentes, das puerperas, dos neurastbeDico.»
dyspepticos, arthriticoa.

Poderoso tônico e estimulante da- - Vitalidade-- Vinho Illogeniro
é o restaurador naturalmente indicado Beropre que se tem em vista
uma melhora da nutrição, um levantamento geral das forças, da activi-
dade psycbica e da energia cardíaca.

E' o fortificante preferível nas convalescenças, nas moléstias de-
pre8BÍvas e conüumptivaB, nourasthenia, anemias, lymphatismo, dyspe-
psias, adynamia, cachexia, arterio-sderoBe, etc.

Heconstituinte indispensável A» Benhoran, durante a grrividesapós o parto, assim como ás amas de leite. O Vinho liioct»nir
augmenta a quantidade e melhora a qualidade do leite. E" um poderosomedicamento bioplastico.

Encontra-se nas boas pharmacias e drogarias desta cidade e doBtado e no deposito geral.
pharmacia e Drogaria üc FBAKCISCO GJFFOXI & C.

—:RIO DE JANEIRO:—
Depositaria: PPARMJÇ1A CAÍDAS

sahirá para os portos acima, no dia 16 de junho, ás 6 hora1na tarde.
Recebe carga e passageiros.
As passagens só serão vendidas até 3 horas antes da sahida

do vapor.
Bahia, 9 de junho de 1913.mim mu>

nisto
hoje ne ffrasil

Um

Elite

nilbio e qsatraetstos aíl dgams
MMRCflS PREFERIDAS:

Eldorado
Zenith

e Touriste
0s brindes distribuídos no mez passado, no Biose elevaram ii importância de

PrcFr!e*arfcs-SOüZ<q CRUZ A COMP.BXO DB aANtcino
AGENTE NESTA CAPITAL

JOSÉ' DE SOUZA SOARES
Rua da Alfamlfga, ;iâ—Ia andar

SABÃO ABISTOLINO
de OLIVEIRA JUHIOR

João Araújo de Comp.
¦S&" í -

ALFAIATES

Rua deò Cobectoô do Meio —
1* andar— tiahia

Depura ti vo Lyra
Cura Syphilis

Vidro 9$ò00

CASA BARATEIRO
DE

Liberao Pinheiro de Gomes
Rua de ^anta Bacbata n. 83
Deposito de ChnploB para homens

o meninos, Fazendasi Houpos em
grosso e a varejo.

BAHIA
Coutollios úteis—Para a nrplulis o

^raiKÍi' dcpurjitivo do sangue «Klizir
de N« KU"ira»
VK1KA.

Maucbas
iSar.-aa

PAKA

Cravos

Espinhas
Rugesidaded

do phatmaceutico S1L-

Príeiras

\7ermeIhid0ea
ComicLoei

lrriU(6cs

Oaspas
Perda 6W cabeia»

Pores

Feridas

Golpes
Contusões

Ervsipelai

Darthros

Qtaimadnfas

i

InflammaçOes
EXPKKIMENTAI NO VOSSO BAMI0

Nlo ha nada «ne tanto talha roauo a troaria rtisltida
a v.-nr!a era todas •• Pbsrmaclss, Drogarlss t Barbaartaj.
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