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uUliLIUiofc
Eu me consideraria muito engrandeci-

do c amiiiiadò se o illustre c sympalliico
estadista Sr. Antônio Carlos, digníssimo
ministro sem pasta, acolhesse, com a sua
magnanimidade habitual, as felicitações

:- que, agora, tenho a honra de alevántar á
SUa brilhante pessoa, por motivo do ac-

. cordo. ()ue ideou, estylizoti, c divulgou,
com relação ao 'duplicaiismo 

universal e
clironico do listado de Alagoas.

No reginién presidencial, — inconlesla-
vclmente o mais complicado de quantos
as adoráveis democracias inventaram 
c costume attribuir-se ao chefe do Es-
tado-a iniciativa, patente ou occttlta, de
tudo que os governos fazem, e responsa-
bilizal-o pelo que acontece, desde os phc-
npmenos imputaveis á acção dos signos
do zotliaco até as modas que os figurinos
estrangeiros regulamentam no paiz.•Creio que eu mesmo, no desempenho
da minha aprazível fimeção dc instrti-
ctor expontâneo da opinião, já tombei,
mais. de tuna vez, nesse exagero,* pe-
culiar dos publicistas indígenas; — e dis-
so me arrependo, com esperança de me
cr,-"r'|fe'J>> ti" tempo.

No caso de Alagoas, a intervenção do
honrado Sr. presidemc da Republica foi
tão conjectura! e algebrica, que, rcalmen-
te, não ha, no accordo aceito pelos dupli-

• cateiros de lá, em nome da "ordem con-
stitucional", pela qual morrem de amor,
ponto algum em que so surpreheiida a lu-* minosidade do, dedo soberano, que o ar-
xigo J.S da Constituição Federal descreve
,com o luxo todo das dezeseis phalan-

. ges.
São de sua excclleiicia, o estimado Sr.

•presidente, estas palavras, da mais geniii-
na propedêutica republicana, gravadas na
mensagem dc maio ultimo:

"Precisamos garantir o alistamento e
a eleição contra os assaltos dos defrauda-
dores; precisamos impedir as duplicatas
e triplicatas dc actas e de juntas apura-
doras.

E' ¦ também indispensável que a apura-
ção c o reconhecimento sejam a expres-
são da verda.de eleitoral.

De nada valerão, porúm, taes medidas,
por melhores que sejam, se não houver a
elevação moral c patriótica dos que lèin
a missão de cumprir a lei'eleitoral.

Xão fechemos os olhos á evidencia:
o actual regimen eleitoral não páde cou-
tintiar; a Nação está a exigir do Coiigrcs-
so a reforma eleitoral e. o cumprimento
exacto dessa reforma por parte dc todos,
mas )-si'icn.\*.MpTt: nos mêmiiuos uo
Coxt,iu;sso qui; devem dar o exemplo."

O eminente chefe do Estado, portanto,
afina com o illustre e querido presidente
da Câmara, o Sr. Astolpho Dutra, em-
que essa coisa de eleições, no ditoso Bra-
sil, não passa de uma absoluta immora-
Wm(e: e coiiseguintcmentc se desiriteres-
Sa por completo, das duplicatas de gover-
nos é outras tramóias adjacentes, que a
abolição effectiva do voto livre, — bra-
vamenle decretada pela lei gásáa," qtié
gerou a Constituinte, e religiosamente
mantida, como um totem, pelos chefes dc
ctaus, que se asscnhorearani da Pátria,—
fez prosperar iiulomitanicilte cm 

'grande

numero de Estados da União.
Não era possivel, pois, que o Sr. pre-

sidente da Republica houvesse supercn-
tendido na fórmula do accordo alagoano,'
— que, a meu vêr, é um hyaino á fraude;
nem tampouco possivel que o illustre Sr.
Antônio Carlos, expoente declarado (le
todos os chefes mineiros, que se contam

por centenas, entrasse em combinações
com os conservadores e democratas de
•Maceió e sertões, para, afinal, archile-
ctar o ajuste publicado, com o intuito de

produzir um accordo sério. Não: fatiga-
do, tedioso, echymosado pelos politicos
em lucta, S. Ex, descartou-se das. impor-
tunações, — troçándo-os. O accordo c
uma comedia, admiravelmenle adequada
á Índole profissional dos adores; e, por-
que, dentre os muitos méritos e talentos
do Sr. Antônio Carlos não havia siirdido
ainda a habilidade burletogcnica, que nes-
te momento irrompe, alegre e docente,
desejo nuc S. Ex. dê boa acolhida a es-
tas minhas felicitações, filhas naturaes
do meu grande enlevo.

*
Alagoas está inundada dc duplicatas:

dois governadores, dois vicc-govenwia- j
res, dois Senados, duas Câmaras; no? mil""*
nicipios, dois intendentes, dois conselhos; i

dois juizes de districto; duas turmas de
iíiesarios clcitoracs... Tudo é dois, na-.

quella 
"unidade federativa", cujo nome,'

também, ostenta uma desinencia 
'de 

plti-
ral.

Ha dois annos que tão pittoresca situação I

a) o governador conservador, com o
respectivo viec-governador; e

b) o governador democrata, com o vice-
governador correspondente.

Parecendo exquisito que os dois gover-
nadores exerçam, simultaneamente, suas
altas funeções, defendendo, cada qual, a
sua autoridade pelos meios legaes, inelu-
sive o cacete autonomista, ficou assenta-
do entre o Sr. Antônio Carlos e os belli-
gerantes, que ti»i só dos governadores in-
lerinos, o Sr. Baptista Accioly, governará,
e o outro será convidado a aproveitar seu
precioso tempo no fecundo mister de—to-
car viola...

Este conspicuo cavalheiro, summamenLe
lisonjeado com a "homenagem 

que lhe
prestam os seus correligionários do accor-
do, c o 'Sr. Antônio .Carlos reconhece ser
merecida, cantará, também, nas horas va-
gas, cm numero de 24 em cada dia, as
maravilhas do regimen "livre e demo-
cratico". ;,

As serenatas governativas deste artista,
entretanto, cessarão, dc todo, logo que o-
Congresso se constituir; visto estar o re-
ferido Sr. Baptista Accioly, governador
interino, encarregado, pelo accordo, dc
<:onsti!uir um Congresso "... responsa-
bi!izando-se pela seriedade das eleições,
APURAÇÃO DAS MESMAS E EXPEDIÇÃO ipog
DIPLOMAS? ... ----- *
- Termina, aqui, o primeiro acto da bur-
leta.

Para que o, Sr. Baptista Accioly as-
suma a responsabilidade, dc que trata a
scena precedente, compete-lhe, pelo ac-
cordo:

í" — Nomear uma Junta governativa,
em cada município; ?

2" — Nomear, directa ou indiiectamen-
te, as mesas clcitoracs, com 2 democratas,
2 conservadores, e um 5°, da sua livre es-
colha, c que será democrata;

,3" — Compor o Senado com 10 demo-
crátas e 5 conservadores, e a Câmara com
12 conservadores c 1S democratas;

4o — Ordenar que o Congresso, assim
constituído, reconheça a legitimidade dei-
lc. Baptista Accioly, c--bcm assim a do
vicè-governàdór,-coronel Francisco da Ro-
cln Cavalcanti: isto, logo depois de veri-
ficada a renuncia do artista da viola v
do seu viec-trovador.

Findas estas operações delicadíssimas e
moralizadoras, o Sr. Baptista Accioly, á
frente do Congresso, soltará um estridente
—vive. a República — c communicará, em
tciegramma ao Sr. Antônio Carlos, mi-
nistro sem pasta, que o accordo foi cum-
prido o... a "ordem constitucional"
restaurada.

Será esse o segundo acto da comedia.
*
#

O dia dc hoje, consagrado pelas tradi-
ções á tristeza e á saudade, não consente
que eu vá buscar na ethologia destes tem-
pós, '-aplicações e íommcntarios para uma.
multidão de factns, que me assombram 1
Mas, confeí.so que tenho medo...

"O ftlluro é um niystcrioso edifício;
que construímos com as' nossas próprias
mãos, na esciiridade, t mais tarde nos ser-
-•irá de morada. Um dia, elle se fechará
sobre os seus còiisjiiictores; e, já que o
deveremos liabitarj amanhã, que elle nos
aguarda (.- sem duvida nos colherá, — fa-
çnmol-o com o (|uc de melhor lemos den-
tro da nossa alma; façamol-o radiante,
o não tenebroso;* um palácio, não uma
mosmorra... "

Estas palavras de Hugo foram profe-
ridas, eni iSjjò, na Assembléa Legislativa
de França, pouco antes do golpe de Es-
tado. '

fluno de Andrade.

tucional na fôrma de tornar effectí-
vo o accordo, se perdesse esse colos-
sal esforço, representando as judicio-sas observações do nosso eminente
collaborador um serviço patriótico e
um serviço pessoal ao presidente da
Republica, directamente interessado
em dar á fórmula solutoria que en-
controu, uma consistência jurídica
que torne absolutamente impossível
que, em periodo mais 011 menos lon-
go, possam ser burladas as suas in-
tenções, caindo por terra, como um
frágil castello de cartas, a grandeobra que S. Ex. conseguiu realizar.

O accordo firmado está dependeu-
do da approvação, dentro de uni pra-zo nelle determinado, das assembléas
legislativas do Paraná e de Santa
Catharina, approvação qne é uma
condição que dá ao estipulado entre
os dois governadores um caracter até
certo ponto aleatório, pois não só é
possivel que alguma das duas assem-
bléas não approvc o acc.ordo deti-
tro desse prazo, como pôde até
dar-se o caso' de o rejeitar, pois o
compromisso dos presidentes -em na-
da òJ)Kgá as-•corporações legislativas,
autônomas e independentes cm mate-
ria da sua exclusiva attribuição.

O conselheiro Nuno de Andrade
lembra um alvitre que, salvo melho.r
juizo, nos parece que daria á grandeobra do Sr. presidente da Republica
justamente o que lhe falta, isto é, o
caracter de uma coisa perfeita e de-
finitivamente liquidada. .

Suggei-e o eminente collaborador
do Paiz a idéa de ser desde já apre-
sentado ao Congresso Nacional, uni-
co poder a quem a Constituição con-
fere o direito de legislar sobre limites
entre os Estados da União, um pro-
jecto dc lei .estabelecendo a linha di-
visoria entre o Paraná e Santa Ca-
tharina, traçada de accordo com a i*4'
combinação estabelecida entre os pre-
sidentes dos dois Estados, 110 com-
promisso solemnc que firmaram cm
presença do presidente da Republica.

Parece-nos que essa facilima so-
lução representa o ovo de Colombo,
vindo dar ao accordo a consistência
de um íido legalmente feito c aca-
bado.

A's bancadas do Paraná c. dc Santa

licenças ide iini-anno, a Wailter Cas>
tetilo Uranijo, serventuário vitalício dos,
officios id.e «o.ntadw, ipantildor .e of£i-
ciai do .protesto de Ic^as .do 2o termo
c*.'a comarca .(!«, Rio Branco, mo Alto
Acre, e do sois mezes ao major clrttr-
S"ifio ido ico-rípií^e 'bombeiros Secumiiuo
Ribeiro;

iRccoiaduzi^do como catlredratico e-
professores t-em-poi-arios .da "Gseola do
Bailas Artes jí>s SrS; 'Modesto Brfio is,
LiveiMo ide Aibuqu.erque e J. Baptista
<1íi Costa;

p.roinoiveii-ão :". alíemcs* do corpo do
bomíi.eiros o saraeiiitj Bi-aúllo Idib Mts-
vedo;

Coni-iccleiii-do ;itibiku;ão ao iproiíeí-m*
catliedratico .da líaeul-dtuile -d!e Medi-
cina da Raihla, Di».-.'Guilli'enriic Poroira
Rebelio;

Creantío .Iwig-adas iclo iníairit V ia da
guarda .nacional em Ip«ipá, om Per-
nani.buco, e Mhíos, ir.o Bahia

— ¦ ¦ ¦¦-*>»-<|^r>*o-———.. ¦¦-

Politica do Pará.

A attitudie do Sr. presidente da Repu-
-blica em relação .ao governador do Pará
não é precisamente a que lhe querem at-
tribuir os ad/ersarios do Sr. Enéas Mar-
tins. ,jjj.

Contra o* illustre e talentoso patfioio,
uma das mais. fcçro 'formadas e fortes
ilítíltalidadUís. ^QÍltaiz,_ teivige feito ulti^
•mament-e na intprcnsa carioca uma infa-
tigavel campanha dc .diflamaeão. Deve-
mos informai- lealmente ao publico que
tal campanha, longe de prejudicar o bonl
nome do Dr. Enéas Martins, ao contra-
•rio, dispoz a fcii respeito muito bem o

as obras .do iprolon-ramsiito ido cAes .do
iporto .desta ícapital;

Alterando o art. 61 .do nagülamwitp.
•dos correios ida Republica, apiwo^aio
por decreto n. 9.080, .de 3 de novem-
bro ,de 191-U

iRescinidimdo o contrato cele-brado
com João Alves do Oliveira, .para a
construcçao .do ramal .dia Aibaefcí. da
Estrada 'de Fenro Oésto .do Minas, e
manda submcttei' a -arbitramenti) a
¦rectemação apresetiitatla pelo íhesmó
con.traíaiito acc-rca àd 4hièáceQÚQfl.b do
refeTido contrato;

iResciiHíiiwlo o co-ntd-ato celebrado-
com o .engenheiro tKdiuarjdò Alve.-i õa
Silva Por.to, .para <i construceão do
ramal de Itapcoorica a For.migu, da
Estrada .de "Bterrò üest.o idie Minas, jílo
fica sujeito ás mesmas oondicõis dc
idecreto anterior.

Pm gesto inadmissível.

(Investigações constitucionaes)

Não se pôde registrar sciii tristeza e
sem um protesto formal o geslo de cinco
ou st-is rapazes, voluntários dc manobras,
-sul. indo á redacção da Lanterna para, to-
mar satisfações a propósito dc uma troça
sobre a vida jio acampamento de mau-
obras, feita em fôrma de carta de um 1
voluntário á sua miãi — e tanto mais que 1 só dos P°dcres federaes, ou órgãos do
saindo do jornal dois desses rapazes, êh-1 

'poder "P1'1"1'^ federal, como também sobre
contrando-se com um dos seti9 redactores-, .

Sempre que o Brasil atravessa um 1110-
niento importante ou sempre, que o gover-
no brasileiro tem que resolver sobre gra-
ves assumptos da administração, são cha-
mados ao Cattete politicos de nome feito
ou que tenham responsabildade nos "nc-

gocios públicos, para deliberarem.
Attendendo, portanto; a uma necessi-

dade, por vezes revelada, o Sr. Aniolpho
Azevedo, criterioso deputado paulista,
apresentou, em 1910, um projecto dc le!
creando o conselho federal da Republica,
•projecto esse que não teve até agora an-
damento. ^

E' exacto (pie o projecto, embora deno-
minasse o conselho de federal, delermi-
nava que deliberaria sobre consultas não

o Sr. Baptista asts-rediiram-iio v.io-
lentamente.

E modo tão despropositado de agir é
tanto mais deplorável c condemuavel ipor-
qu;,n:o .partiu de rapazes distinclos, com
posição e nomes a zelar, e decerto com

animo do chefe jio Estado. De resto, o'a intelligencia precisa .para comprehender
Dr. Wencesláo;'"S-az sempre formou do! e admitiir o que não passava' de' uma
governador do Pà.rá o melhor con-' simples troça e com os sentimentos de
ceito, e, ainda quando o Sr. En-éa-s Mar- educação pessoal e dc respeito á farda
tins não fosse conhecido do Sr. presi- une tão nobremente tem vestido para evi-
dente da Republica, a attitude calumnia- tarem, exactamente quando a traziam,
dora de certos jorna.es só serviria para j 

'¦'*'•""'-' ataque a um jornalista, ataque' que
o lornair muito bemquisto do Cattete. | tem, assim, todas as aggravantes, inclu-

Cerlo é que o Sr. W.enccláo Braz, desde j 
sivc a da superioridade ide numero.

que se. falou na possibilidade da reelei-1 Temos jornaes que freqüentemente che-
ção do Sr.ÜEnéas Martins,-se manifestou | B-un aos .peioTCs extremos quando oífen-

óniira ella, não por indisposição pessoal <lem "P^oas respfitaWlissimas, pelo sim-
contra o illustre governador do Pará, mâá''ple.*? íntío dc nr'° Ihcs merecerem a affei-

por uma questão de princípios é, 'sobre-1'»'*0'. Ainda se •>"im'i^ Wç um homem de.
tudo, por temor de que esse exemplo" pu- l'06'*-'*"10 E0ci:l1 ou ,Polhica P?r« :l ™h^
desse vir a ser funesto cm outros'Esta- V,C'UÍ° a "m h°m"A crlld,me,Uc alvejada.

E ainda nesse caso a attitude que verda-
I deiramente se impõe é ia do -m-ais com-
1'pleto des.pnrzo. Kão 'lia, pois, .pessoa de
1 bom -senso que admitia o..geslo exaltado

dos, onde, iiiíelizmçnle, não ba homens
do valor mental do-, Sr. Enéas Martins.
Desse ponío de vista meramente doutri-
nario está ao corrente o actual governa-, ,,.,.., , ,, ... uos dois 'distinctoã rapazes, diante de umador do rara e tanto isso e certo que as ..*...-'
relações .entre os dois illüstres homens

Catharina competiria a iniciativa da; públicos são as -mais amsstosas.
Os inimigos do Sr. Enéüs Mariin.s, os

francos e os embuçados, sobretudo esles,
é que procuram crear uma a-tniospliera dc
desconfianças c de insinuações maldosas,
qr.o o .tempo se encarregará dc dissipar
c dé itorpeza.s que serão lambem oppor-
ttjuamenU": desmascaradas. .

O procedimento politico do Sr. Eiicas
Martins j_ ..-.'i'-, o niais correcto e obe-,

ft——mmmmapmnm mrmvrm&*v***rr7——~\

iiilSiifii

re os governadores do I *?. onportuiTamente Vecordadç pelo , - 'f * 
^ 

,- ; -

^m^m & Brandindo o'caracter de ,ro^o-^^1^ ^1^1^.

O nosso illustre collaborador con-
sellieiro Nuno dc Andrade, em dois
admiráveis artigos publicados nesta
folha, tratou do accordo ultimamc-n-
te firmado entre
Paraná e de S
a solução .do
gio sobre a linha divisória dos dois
Estados limitrophcs, com tal profi-
ciência e encarando a questão sob as-
pectos tão interessantes e convincen-
tes, rjue julgamos um dever de pa-
triotismo chamar para elles a alten-
ção de S. Ex. o Sr. presidente da
Republica e dos representantes da
Nação, pois não é possivel que a obra
iniciada pelo Sr. Wencesláo Braz
com tamanho êxito e 110 meio do ap-
plauso gòrili d

ipresentação desse projecto de lei,
assignado pelos representantes dos
dois Estado;*, revelando esse gesto a
sinceridade dos sentimentos que pre-
sidiram á celebração, do acc.ordo, des-
de que a principal difficuldade foi
vencida pela interferência do Sr.
Wencesláo Braz; que obteve dos dois
Estados a annuencia á linju^ divisória
que modificou a que foi-fraijhda na
sentença do Supremo Tribunal -Fe-
deral.

Não é possivel que um alvitre desse
alcance, suggerido por tirai cidadão
eminente, que se tem imposto á con-

carta de tom humor.isíico,
i apenas para fazer rir.

iÀ agg-ressão, ao divu!g:ir-se, causou pela
••cidade a mais desagradarei impressão,
.principalmente": -por ter pari ido de onde

, partiu. E decerto os que mais sincera-
. mente a lamentam e reprovam são todos

cs rapazes que. concorrendo ao vohuita-
riado. tão alta iprova têm -dado da compre-
hensão dos** seus deveres de moços em
relação á Bálria.

consultas de órgãos dos poderes publico;
estadüács' e municipaes, o que conslittie
alma novidade no gênero e suscitou duvi-
das" <mamG**-á -obediência ao espirito da
Constituição dando completa autonomia
aos Estados e município quanto ás que-
stões de administração lccal.

O projecto do illustre deputado paulis-
ta não deixou bem claro, porél", se o con-
selho resolvia sobre os assumptos da con-
sulta, ou se suas deliberações linhãUi, por
assim dizer, valor somente moral. S."'7*-*-;-
apenas declarou, no seu trabalho, que as
decisões do conselho "constituirão assento
de boas normas de administração republl-
cana, quando provocadas por consultar, do¦presidente da Republica e dos ministros,

i ou dos presidentes 011 governadores dos
'Estados".

I Comtudo, qualquer que fosse o motivo
| de divergência do projeclo, era elle digno; de demorado estudo, em pleno reeinlo,

onde a questão deveria ser resolvida sobre
todos os seus aspectos, uma vez que a
pratica nos 'está a demonstrar de vez- em
quando a possivel utilidade de semelhante
corporação,

; Modesto estudante de coisas còustitu-
cem .intrigas | cionaes, confesso que tenho sérias duvidas

sobre a organização deWi tal "conselho 110
regimen que adoplámos ou affirmamos que
adoptámos nas disposições votadas ' 

pela
constituinte republicana, mas reconheço
que um debate sobre tal. assumpto seria
dc grande vàíitãgeni'.

E' exacto qtié o rpgihieh presidencial
que garantimos possuir de alguma sorte
rçpeflé a creaçao de tal conselho e qiteelle não existe nem na Republica Ar
lin

trás- cüii.srituições.
4 de setembro de

Uma lei ordinária,, da
i!*8.|, determinou .

gen
I., u..,....« >.vi."i" * vy*r | Sempre condeninátnos os iprocessoa do í tina, nein nos Estados Unidos,- paizes di

deceu jí a,._**-. r-convcnifiicias partidárias, jornalismo explorador e diffai-ridor, que é constituições semclhanle
. As'suecessões noE^ístádos dão sempre úíjjjj das maiores calamiJadcs nacioMcs, p,«,;fe
Iogar a choques e- desgostos inevitáveis. p0r isso ím-sino nos sentimos nmitò^^o'n^»i^írijição sunimarin da idéa, pois o qm-A convulsão por que passou a poliliea do fade para òondémiiar a az-gressão que hon- j tentós
Pará ainda persiste. A alüança dos parti- lem suuprehendeu a cidade. ! r.icntc
dos naquella unidade da Federação ainda 

1 nossa "mas não
si-.fficicnu; para con-

na pratica, é um regimen especial
nosso e com o qual, -muitas vezes,

! '*'1''*"- tem que ver a constituição que ad-
Os .dnrretos asslgiíttfl-ds hontem, nu | optámos 110 dia 24 dc fevereiro de 1891,

que acompanham os seus trabalhos c 
' A escolha do Sr.. Enéas Martins, quando 

: 
paí-ta .dn, f.-i/.mda, são (.3 p-suintes: | Procurámos estudar o que a respeito

que admiram o seu talento e a cnl- j 
° Sri Lauro Sodré chefiou a ferro c ^\m^^^l^XD:J^C^^ j cxistc "as- coiistituiçõçs dos differentês

ttll-a de que tem dado, as mais ex- j 
ü desmantelamento apparente do lcnnsmo, ; onmica 

"('ie 
g; PaiUo; j povos do ,losso conlineiile c aqui trazemos

liberaiítCS provas, espirito fulgurante I obedeceu, sobretudo, á necessidade dc sp I .Suippriini-ndo dlwrsos lor,ai'Da em ; o resultado d.jsse estudo, como um mo-

siderarão ê ao respeito de todos os l."3° Ç tr,° cõ.hçsá como seria dc desejar. |' 
!'A escolha do .Sr

ao serviço das mais nobres causas e ! 
'-*'*<"onirar um candidato que, pelo seu ta-

dos mais sérios interesses do paiz, I }cmo' cuhura, prestigio e tolerância, fosse

passe desapercebido c morra inglo- | 
in£"sPeito á ambição dos difícrentes gru-

riamente esquecido nas eolumnas de;''03- ° Sr- Kni:i9 'Martins Toi o homem
11111 passageiro artigo de jornal. j 

em tol'no do «íual tixlos se agruparam, por ;
O Sr. pfésidentç-da Republica, que fer i)a!.'''1 kldu3 l'»ia garantia de effectiva

tão feliz foi na inspirada intervenção 1 imparcialidade. ;

junto aos governos dos dois Estados, I A suçcçssáo agora veiu rcaccciwlçr Iodas
não pôde deixar dc interessar-se- pela ! as l,;il-;ol's **dormecidas c o próprio gover

yàriias àlfaiidegas da (Rotuiblica; 1 dcslo subsidio á.Sninòcióhando as iiosoluçõos losisla-
Uvas que 'autorizam a alicTttwa des
cf-oditos do S0~:'32'Í$2'6Ü, para p.ttra-
monto a D. Amalia rio PlsüWreílo l.lau-
¦na o outros, e l-l:20li$C0.r), pa'l'a paga-
monto a Di>. Kulinira e Clilori.; Va-
¦í-iilla Barradas.

~*.-«ss>-»—

nador tinha as r.iaiores diííicukladcs cm
encontrar um nome capaz de contentar a
todos. Os diversos candidatos que iam
surgindo eram .combatidos por uns ou ou-
tros, c foi para evitar um descontenta-
mento geral -que o Sr. Knéas -Mart

solução lembrada, pois desse modo o
paiz teria a coilsciencia de que o ser-
viço prestado por S. Ex. não poderia
jiámais ser alterado, ficando, graças
á sua intervenção, fixados definiti-
vãmente os limites entre os dois Es-
t.ados do sul.

O exemplo do eme se passou com o .
accordo entre o Pará e o Amazonas, ^ae^: 

Lnw™ 
f 

s,f candidatura só *-
dado pêlo kv:l"tou ° «rupinlio do Sr. Lauro Sodré.

desejos de
oulra cor-

uir anri-

rias ás manifestações de reconheci- . g!s f?'^ c.iíso rT1sna,v*' à "h,c:'-
mento de que S. Ex. -foi alvo, no dia : ^^ %$ W P^vra '"""-
da assinatura do pacto entre os go- | 

n,^diiA° Sl' S"".*a,ltln?-• ' 1 O Sr. Lauro Sodré e um éter

A situação cm Miitlo ("írosso.

As noticias de Matto Grosso continuam
a referir os desmandos criminosos c as
espantosas .mystificações do governador
Caetano de Albuquerque.

O deputado M-avignier recebeu telc-
ns re-1 jrram.mas de Cuyabá noticiando a aggres-

solveu apresçntar-se, na esperança de não
quebrar a harmonia reinante na familia

llidos, contra o procurador

são por duas vezes brutalmente tentada

solução do .problema.
Xo Chile, o" conselho «le 

"rlÜtndo 
é com-

posto dc tres conselheiros" eleitos pelo•Senado, tres eleitos pela* Câmara dos
Deputados, na primeira sessíío ordinária
de cada. renovação do Congresso, poden-
do ser reeleitos. "Em caso ide morte ou
impedimento, procederá a iC.T.nara r.es.pc-
ctiy.a á eleição de unv conselheiro interi-
no, que servirá até á época da eleição
ordinária"; de um membro das .Cortes
Superiores de Justiça, .residemc em San-
tiago; de um eeclesiaslico constituído em
dignidade; dc um general do exercito ou
da armada; de um chefe e uma repartição
de fazenda; dc um indivíduo quo tenha

t i- i ('xcl'eidò os cargos dc ministro de Esli-pelos capangas do governador, e felizmen- """ UL *-sui-

d,-Uc10' 
'"'íeiue diplomático, aritendente ou go--ernador municipal. Todos estes membros

vernadores do Paraná e de Santa
Catharina, cujas bases, no fundo, não
são mais.sólidas do que as estabeleci-
das em janeiro de 1900 entre os Srs.
Ramallio Júnior e Paes de Carvalho,
governadores dos dois Estados do ex-
tremo norte, no accordo cuja celebra-
ção lambem foi ruidosamente feste-

no descou-
tente e dcspeiutdo. Esse defeito moral,
com que nasceu e com o qual baixará á
sepultura, foi que o levou ao levante mi-
litar dc 1905 contra o governo mais po-
pular e trabalhador que tem tido o Brasil.
O Sr. Enéas Martins não linha o di

te repellidos, contra o
Republica no Estado.

I Naquella capital, onde tão 'graves acon-
lecimentos têm oceorrido, não rcspeilan-

| do o Sr. Caetano de Albuquerque sequer
I os magistrados federaes, a situação é a

mesma; continuando o regimen das tro-
pelias, das ameaças, das coacçõés vio-
lentas.

Por outro lado o desabusado governa-
dor opera uma manobra de recuo diante
da decisão do Supremo Tribunal manteii-
do 110 gozo dos seus, direitos c prerqgali-

são nomeados ipclo presidente da Repu-¦blica.
E" o presidente da Republica quem o' 

preside, havendo um viec-pre^idente ciei-
: to annualmente pelos seus pares". O con-
j sclheiro .mais antigo é mm dos viec-pre-

sidentes da Republica. Os ministros têm
voz 110 conselho, mas não podem votar,

a eleição da coininissão permanente tos-
se .feita pelo systema do voto etimulaiivo,
para evitar que a Câmara, mais nume-
rosa, predominasse na escolha;

A commissão pérmianèrite exerce, nas
férias parlamentares, a •'super-vigilancia"
que pertence ao Congresso, sobre todos
os ramos da administração publica"..
Cumpre-lhe. portanto, velar pela obscr-
vaneia da Constituição o prestar .protecção
as garantias individuaes; dirigir ao pre-
sidente da Republica as representações
coiiducentes aquelle fim e rciteral-as
quando não produzam effeito da primeira
vez.

Quando as representações têm por fun- •
damento abusos jou alternados commerti- .
dos por autoridades que dependam do pre-
sidente da Republica, e este não toma as
medidas que estejam nas suas faculdades
para pür termo ao a-bu-so e para castigo
do fimccionario culpado, se entende qua
o presidente e o ministro do respectivo
departamento aceitam a responsabilidade
dos actos da auíírtdadc subalterna, como
se houvessem sido executados por ,sua or-
d cm e com seu consentimento. i

A commissão é responsável, perante 0
Congresso, -pelo cumprimento dos seus
àeveres, c pôde convocal-o para sessões
extraordinárias, Ciyí.mdo julgar convenien-
te ou quando "receber 

pedki*0 n>C;rCt£**ipto
da" maioria das duas casas.

Em Venezuela, é importantíssimo o
conselho de Estado, quer na sua orgání-
zação.qiier relativamente ás suas funeções.
Esse conselho é eleito pelo Congresso na
mesma sessão em que é feita a eleição do
presidente da Republica, logo em seguida
li este acto. sendo seu mandato dc quatro
annos.

Para a eleição do conselho, o Congres-
so é dividido em dez grupos de"* '
lados cada um, escolhendo cada k
conselheiro éffecíivo e um supple
(lendo a escolha recair em congrel
em qualquer oulra pessoa, conti
tenha as qualidades exigidas aos J
tes da Republica.

A mesa desse conselho, eleita pá
selheiros, é renovada todos os anui
deliberações só* podem ser lomaj,
a pres.cnça de dois IcfçqVclos
Os ministros podem ifíohiar parle -
uniões do conselho, sem voto.

O conselho tcifi.íi dever de
annu.-tlmcnte ao Congresso um
circnm.-lanciado sobre a alia adirj
ção do paiz, solicitando as media
julgue conveniente. Nenhum credil
plcniciita','?u<K'#..sej|
tros ac-Congresso-sem chi.-, m
conselho.

O conselho tem lambem voto
tivo nos seguintes casos:/ na hypotl
guerra-estrangeira ou de coinmoção
na; solicilação„ap»,-.V-i-i"Udos do
necessários -pafá--de(í-;.a nacional
instituições; oxigéncia dc •coiilr"!'
antecipadas; prisões c deport
suspensão d; garantias, cxce-i
de vida; mudança da sedo
verno federal; expedição dc patcnl
corso e autorização de represálias]
por de força publica; concessão de ,
tos 011 amnistias.

Na -Colmnbia havia um .conselho
Estado que foi derogado pelo acto legis-
lativo n. 10, de 1905. Esse conselho era
composto de sete membros sob a presiden-
cia do \icc-presklcnte da Republica e pro-
vinha de eleição feita pelo (Congresso.

Eram imporJaiitksimas as suas fun-
cções, pois que era elle que preparava to-
dos os projectos de lei e códigos a' serent
apresentados ás câmaras, todas as refor-
mas da administração publica; decidia,
em gráo de recurso todas as questões con-
teuciosas e administrativas, intervinha na ;
concessão de estadia rio navios de guer-
ra estrangeiros em águas nacionaes, na
passagem de tropas estrangeiras pelo ter-
ritorio nacional, nos tratados internado-
naes, ua decretação de guerra e na decla-
ração dc estado dc sitio. "Os dictaiiies do

-^
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perdura,—correndo tudo cm paz, ali 1
O povo não sabe qual a autoridade legi-!

tinia; mas, acreditando, talvez, que am-1
bas são Ulcgilimas, obedece a ambas, e vai I
vivendo,—que é o que elle quer, e faz bem.:

Essa situação tranqüila, porém,está amea-1
cada dc unia catastrr.phe: a visita austera j
da "ordem constitucional", chamada pc-
los politicos dos dois partidos, o democra-1
ta e o conservador, para assegurar a cada '

um delles o gozo exclusivo do poder. Por.
isso, .0 honrado Sr. presidcMc, solicitado
formidavelmcnte pelos belligerantes, paa-'
sou procuração ao Sr. Antônio Carlos,
ministro sem pasta, para desatar o nó,
por meio de um accordo (como de praxe)
interino (como de regra).

Sendo preciso 'que não haja "casos cs-
tadoaes", o Sr. Antônio Carlos eniprehcn-,
deu a pacificação dc Alagoas pelo apazi-j
guámcnto dos eouteiidores. Fez como o;
policial humorista, que, diante de dois
sujeitos, um dos quaes pretendia apoderar-
se do relógio com corrente do outro, de-
claroú amavelmente: ''Não permitia bri-
gas, J:ica V. S. com o relógio, c /'. .S*. '

ficará com a corrente". O que perderia;
tudo, contentou-se com a reducção .Mo
prejuízo: o que tudo queria ganhar satis-
fez-se com ter lucrado alguma coisa...

Este modelo de accordo reclama estudo
e aiiiplificação*.

No caso de Alagoas se acha estabelecido
O seguinte, como premissa maior do racio-
cinio conciliatório: todos renunciam aos

'Seus cargos, todos, menos:

M-j,*--'*"^*atf*'a«BJtt<C3*^^'^'grc
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plauso geral da opinião publica, fi-1 ^a 
—^^is 

0, o litígio que en-
que sujeita a um possível fracasso,ig >, . J ¦ ^fc fté mse nao for atlcndtdo o sensato e ju- . ¦[
ridico conselho do' Dr. Nuno de An-' pe'
drade.

O ponto capital da questão está re-
solvido, e essa gloria não pôde' ser
contestada ao Sr. presidente da Re-
publica, que com uma tenacidade quemuito o rceoinmenda á gratidão na-
cional. conseguiu levar os altos rc-
presentantes dos dois Estados a acei-
tar a feliz solução encontrada por
S. Ex.

O que o Dr. Nuno de Andrade dei-
xòu provado dc modo mais que evi-
dente, ú que o modus faciendi esta-
belecido no accordo solemnemcntc
firmado no palácio do governo é fa-
11,„ .,- „ i„.„ 11 • (Ul ívm ° *.m 11 ü iWJxiyu.u iu-u ac' U \. *¦-!•*'lho, nao tem o valor que se lhe gtuz Brasileiro, foi Hontem ao palácio do
emprestar dc SfUiir'<o definitiva, dei- Cattote dga'ád'ecer a:> Sr, presldçnto.flà

a varias portas abertas á chicana Republica o ter-se ifeito r-opresentai'
na tardio -de aviasâo, realizada, ante-

1 vas a Assembléa de Matto Grosso,
o direito j \ terrível entourage, que, exercendo

de esperar sorte diversa da do Sr. Rodrl-, forte prcss5o sobrc o espirito incerto do
gues Alves. O Sr. Lauro Sodré é syste-j «.paradoxo vivo e ambulante" o tem lc-
matican.enle contra todos os governos tíj^p aos actos mais condemnaveis, vai
govcmaiues. comprehendendo qiic não se pôde fácil e

J-.m lodo caso o Sr. Enéas Martins não impunemente desrespeitar uma decisão do
<• Sr. presidente da nosso mais alto tribunal, lendo o governo

O tempo. • .
O iíí» ('c* todos os santos foi soffnvcl-

mente quente. Póde-se asseverar mesmo
que aqueceu deveras. Já se vê que% fes sol ":;» seguem em relação
desde manhã. As temperaturas extrema.;
foram: io",3 c 2?",0.

é um ambicioso e
Republica já lem prova disso. Na adinl-
nistração do Pará ou na diplomacia, o
governo federar-teni no devido apreço 03
méritos reaes desse moço de valor que,
por isso mesmo, não pôde contar com as
boas graças da mediocridade triumphal do
nosso jornalismo que berra para comer e
aceusa de delapidadores os governos que

certos jornaes a

da Republica á sua frente .itm hc.-.nem ho-
nesto, que cumprirá o dever de garantir
a sua execução.

A Gascta Official acaba de publicar um
decreto tornando sem effeito o que orde-
nara uma farça eleitoral para substituir

, , tfls. excepto quando a aceusação for in-
por instrumentos dóceis os deputados de j tcIltAlI;t „2I-ante a Câmara do:

c, se um conselheiro é nomeado ministro, conselho (art, 141, n. I da Constituição
perde immediatamente o seu Iogar. São.] derogada cm 1005), são obrigatórios para
exigidas, para os conselheiros de Estado,
as mesmas condições do senador.

São attribuições .do conselho: 1", dar
conselho sempre: que for consultado; 2°,
propor as nomeações dos juizes; 3", pro-•por os arcebispos, bispos c altas autorida-
des da igreja; 40, conhecer dc todas as
matérias relativas a patronatos e prote-
cção c de todos os conflictos .que se
suscitarem entre as autoridades admi-
nistrativas e os que occorrçrem entre, os
tribunáes estrangeiro;; 5°, declarar se tem
ou não Iogar a formação de causa em
matéria criminal contra os intendentes;
governadores de praças c de deparlamcn-

Depu-

EDIÇÃO DE HOJE: OITO PAGINAS
¦»

O temente Bento Ribeiro, idlreotor
da Escola .da Aviaqão do A-oro Club

politica germânica do marco a granel.
Para tal imprensa só são ruins os gover-
nos que não põem o Thesouro ao alcance
das garras desses chantagistas,
c descarados.

(i:,.-m s, ar,,,o,,, uma renuncia pela boca 
j 
udos. 6„;dar 0 ^ consentimento para-'"clarar, cm estado de guerra, uma ou

hontem 110 campo -dos Affonsos.

Com o -Sr. presidente ida Bcpu ótica
cOnifôrénclafàm l';-,item,'pela manh-',
o taorônol Peiippp Si.limidl, governa-
dor de Santa Cat.iiarlnà, c o Dr. Aacoi-
plio Dutra, .presidente da Câmara J*)s
Deiputados-

|Rca.lizou-se hontem, á tarde, no pa-
aeiodo Cattete, o .(.-.espacho coUcctho 1 ,d.us hual,ern üs seguintes d?cretos

e a possibilidade ue insttccesso com-
plcto das negociações, lembrando,
muito a propósito, como prova irre-
spondivel das suas asserqões, o accor-
do firmado em janeiro de iqoo .entre
os governos de Ãlanáos e de Belém,
para a solução da pendência de limi-
tes entre o Amazonas e o Pará, pen-
dencia que, apesar de defhúlivamen-
te liquidada nessa época, no meio dc
grandes e enthusiasticos applausos,
resuscitou c está hoje 110 mesmo pé
cm que-estava antes de resolvida,

Como dc Lodas as parcas inieiati-
vas do Sr. Wencesláo Braz, esta é
sem duvida alguma a unica que re-
prescrita um serviço real ao Brasil e
que merece com justo fundamento to-
das os applausos da Nação, seria dç-
ploravel que, por deliciencia consti- tiva-s que autorizam a concessão das

Na ipãfjta .da gúeí-ra foram assign-a-dos hontem os sostiLa-ics 'doeretos-"
Transferindo na iufnmt-eria: o nia-*o-'.Toao V-olloso Ramos, ido 30o .do IC"

para n W .do 12"; os 2"" tenentoS Vu-touio .de Alenc.-mtro Gulmairães eEbioino Dias Ui-uguaj-, .para a ca\'al-
UiTia:

.ReTormarji-lo: o \> tinente iiifeu-
denta João ú'o Car.vriho Uorg-cs e' ii
saj©emto ajudante do 19" do 7" de in
fatitcria .Ici-onymo Maaitlnà dos SámUis.

dos riffles.
Até agora, cheio dc fúria sanguinária, o

governador eslava disposto a proseguir
na revolução largamente custeada pelos

audaciosos cofres públicos locaes, desprezando todas
as leis e todos os sentimentos de lu-mani-
dade. E tanto assim, que para justificar
o novo decreto, leve de lançar mão do
grosseiro recurso de ante-dalal-o...

E' preciso, porém, que ninguém se illu-
da com tal manobra.

Se desistiu de forjar uma assembléa a

¦Na pasta ida viação foram

Uo ministério, sendo arsignados os: de
©retos quo vão publicados' em outios
locaes.

.N.a,ipEsta da justiça foram assi^na-
dos hontem os seguintes decretos:

Nomeando director do Institüito Na-
cional dí Musica o maestro Abdon lu-
lanez;

Publicando a resolução do Congres-
.so, que proroga a acinal ebssüo legis-'lativa. a ti1 3 ide dezembro próximo

Sai!.*cioiiaii'do a íesoltição legislatí-
va ciue autoriza o. .poder executivo a
oonoeidoi' seis mezes de licença a elenm"Maria Gàrolfha de Souza. Ribeiro;

A.pprovaiiiào as cltiusulas para 11 re-
visão c consolMaçâo dos contratos ri:-
ferentes as linhas .le viaçSo férrea e
fluvial de que é concessionária a Com-
.panhia do Estradas dc Ferro ido Norte
do Brasil; ,

Tornando s-iin -.vaCc-Ho a cláusula D"1
daa que baixavanflom o ("1'eereto nu-

mais províncias invadidas ou ameaçadas
em caso de guerra estrangeira. O conse-
lho de Estado tem direito de moção para
a destituição de ministros, intendentes,
governadores e outros empregados "de-
linqucntes, ineptos ou negligentes".

O presidente da Republica é obrigado
a propor á deliberação do conselho, iodos
os projectos de lei que julgar convenien-
te enviar ao Congresso, c todos os pro-
jecto? que, approvados pelo Senado e pelaseu gcito, o Sr. Caetano de Albuquerque , Câmara dos Deputados, forem entregues

continua firme no propósito dc se conscr-; para sancçã0. Tot]a ,pl-0posta orçamenta-

.nVero 12.182, õe S'
rente anno, ifelatlv

klo agosto do eõi'.
o conirato paru

vai" no poder por quaesquer processos, o
da destruição dos seus adversários, in-
chisive.

•E continua, bem como os energúmenos
que o cercam, a arregimentar torças pelos
diversos municípios.

A verdade da situação é essa e delia
não deve desviar, os olhos o governo da
Rept.Wica. E- preciso que as forças do
exercito estejam inteiramente ao abrigo
de qualquer surpresa, aptas a prestarem
os serviços que nesse malfadado caso a
Nação espera da sua cfíiciencb'. c do seu
patriotismo e que são os de .-iiantereni a
ordem e o regimen . aa lei. em Mailo
Grosso.

ria precisa lambem da audiência do con-
selho.

Os conselheiros são responsáveis pelos
conselhos contrários á Constituição e ás
leis que derem ao presidente da Repu-
blica. Estando o Congresso fechado, o
presidente precisa do consentimento do
conselho para declarar qualquer estado dc
sitio,

Além do conselho de Estado, tem o
Chile uma commissão permanente, ciei-
ta todos os annos pelo Congresso. Essa

.sete congres-
•'¦•ão qual

"A
commissão e coiuposlr
sistas, não dizendo •
deva «er o ni"v
numero

o governo, excepto quando vote a com-
mutação da pena de morte-"'

Deram, na Colômbia, funeções dema-
siadas ao conselho, na verdade, inas a"ra- .
zão rta! do dcsapparecimcnto vamos en--
contrai' na influencia que uelle tinha, pre-
sidindo-o, o vice-presidente da Republica,
muitas vezes interessado em peiar o pre-
sidente...

\Ta Cosia Rica, o conselho de Estado
é chamado conselho de governo e deve
ser composto dos secretários de Estado;
quando, porém, ha algum assumpto grave
a decidir, o presidente .da Republica reúne'
aos secretários de Estado os membros da
commissão permanente do Congresso e
todos os indivíduos que julgar convenien-
te ouíir. Como é natural, dada essa or-
ganização ou, melhor, falta de organiza-
ção do cbriselho de Estado — a Consti-
üiição não regi Ia suas funeções.

Quanto á commissão permanente é
composta: de cinco congressistas (não *ha
Senado) escolhidos pelos seus pares- 110
fim das sessões ordinárias. Essa conunis-
são interpreta a lei quando consultada por
alguma alta autoridade, intervém na sus-
pensão das garantias constitucionaes e—
o que é muito curioso — "cmillc, sob pro-
posla do executivo, decretos urgentes".
Estes decretos são. depois submettidos ao
Congresso, mas produzem, como é fácil
(le prever, pois que se trata de leis ur-
gentes, immediatos effeitos.

Na Costa Rica, .são importantíssimas as
funeções da commissão permanente, que
é composta dc cinco membros do Corfçres-
so (não lia ali Sena-Jo*) eleitos ao ter-'
minar as sessões ordinárias. A ella co^ji-
pele- — I. Interpretar a lei nos, casos em
que haja duvida e que receba consulta
respeito da autoridade competente;
Preparar os projectos qiie tenham fi.-
pendentes do Poder Legislativo, d*'."-
que este possa -resolver com k'->'

¦..¦'.¦'.rT

nual oCf 'Cie e#nece as suas :i
a ordem constituí

¦" :--, \
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do cem o Poder Executivo; IV. Preparar,
por solicitarão do. exocutixo, os decretos
<!'.:e sejam precisos á administração e que
dependam do Poder Executivo.

Xo Equador ha. conselho de Estado, que
é'composto do presidente da Suprema
Corte, do presi lente do Tribunal de Con-
Ias e de mais sete membros eleitos pelo
Congresso anmialmente. Desses sete mem-
tiros, dois devem ser senadores, dois depu-
tidos e tres cidadãos que tenham as. qua-
lidades exigidas ao senador. Cabe a pre-
Sidencia ao presidente da. Suprema Corte
e.iia.falta deste, ha um presidente eleito
pelos seus pares. Os ministros de Estado
tomam parte, sem voto, nas reuniões.

O conselho tem por mifsão velar pela
observância da .Constituição e das leis, re-
solver, nas ferias perlamentares, sobre a
tt-galidade das renuncias dos membros

Uo Congresso, pedir ao executivo a con-
vocação de sessões ' extraordinárias do
mesmo Congresso, autorizar empréstimos,
conceder faculdades extraordinárias ao
cxicutivo, eleger seus. pares, em caso de
vaga. O presidente 

"deve ouvir (art. 99.
da Constituição) o conselho de Estado
sobre "todos os projectos de lei que o Con-
gresso remetta á saneção, sobre convoca-
ções extraordinárias do mesmo Congres-
so e sobre decretos de declaração de
guerra".

As "faculdades extraordinárias" que o
conselho de Estado pude conceder ao ex-
ecutivo são: declarar o estado marcial e

exercito em campanha, augmentar o ex-
eleito e a marinha e estabelecer autori-
idades militares onde .0 julgue convenien-
te, decretar a arrecadação antecipada das
contribuições, contrair empréstimos, per-
miittir a utilização, na defesa do Estado,
dos fundos voiados pelo Congresso, ex-
couro os que forem destinados á instru-
cção publica, beneficência e" estradas de
ferro, mudar a capital do governo, fechar

provisoriamente os portos, prender impll-
cados cm qualquer revolta ou tentativa e

ipermittir deportações, sob determinadas
condições.

No Urugiiay, não ha conselho de Es-
tado, mas existe, nas féli^s parlamenta-
fíjs, uma commissão permanente, com-

posta dc dois senadores e cinco depu-
tados .eleitos pelas respectivas Câmaras,

júie' elegem também um supplentc par.i
cada um membro nó próprio momento da
escolha. ...---—

Essa commissão tem... pfl-f- incumbência
"velar. sç!r,-t íi observância du Constitui-"ção 

e das leis, fazendo ao executivo as
advertências necessárias". Se qualquer
advertência, depois «li repetida, não pro-
diií o desejado effeito, o Congresso ó
convocado.

A commissão permanente delibera so-
r-.e a nomeação dos diplomatas; sobre a
nomeação c demissão de empregados pu-
Micos, feitas pelo presidente da Repu-
blica, c tem que ser informada immtdiata-

vs-^.mimte sübrc a adopção. de medidas ex-

^'^^ítrapeaial^flue porventura sejam necessa-

.r.w/s-\í^irt*i3@irat-itia da ordem publica.
"''¦• ' ''';jA:'*-rçíé#gi» constitucional, • que esteve

0$rfí tf.li" 'cstudíjs. no Urnguay, embora aca-

^íp*'hVsse.coíiB^é' cargo de presidente da Repu-

g«sí!.. :btcVj:^Í!iwdo uma junta . governativa,
•*^Saiií*tviipt(f^t|ldo quanto diz respeito á com-

áj$$f! ?if?s"s"i:ò!:i>'PlS 1 a 11 e n t e.
*T^V $p.Par5g_iiay, existe também uma com-
•feiír niisrâd^áfermaiunfe,. composta dc dois se-

,';; ,' 
"tif;(lafé*,"5j*SfiuaIro deputados, havendo um

'.* 
s^pplçnt^ijiara aquellcs e dois para estes.

^'s-memj^o.s da commissão, bem como os
s^pler^jL íi-io deites pelas respectivas

V^ÍEssa^çÒtiimissão vela pela fiel obser-
"^?}r-f'"^.'n~çiatffa*.»iVonsI ituição c das leis e tem
'Á,, r tt.:<fit^&'jtfc fazer vir ao seu seio os mi-
)$A 'r:kfa#mfêri "que"prestem as informa-
!?/:-¦' .'ç'cc'5 qtlijfJoreni julgadas necessárias".
V'í' ;-;. 1 Xo.'MajÉico ha uma deputação perma-
:'¦¦$':¦'¦ tente:, 'íotTiIiosta de 29 membros, dos

;*"*'; quac*;'. fíiuíize deputados e quatorze se-
'. 

l.adp.r*?^^Ieitos pelas respectivas Cama-
;-s^«s'f^s.;.'ita,V-,;e(;pera do encerramento das ses-

^..scesV^jL "'¦ 
..*,•'.••. Compí-íÇ a essa deputação permanente:

r. ¦.' dar ohjnlao consentimento para. mobiliza-

,V*".'-.".r'P daíí^arda nacional; declarar se con-
'"Ç..?-Viíl>Snj7j)niãn 

a convocação extraordinária
do CijngMss-o ou de nina só Cismara; re-

ii^";.i:Vh'e.rr'.q..í;juraiuenlo dos presidentes da
' 

Tfóputrfitííjj c dos membros da Suprema
CorttVàíiprovar ou não a nomeação dos
diplo-.iiatí.s.

Lm Guatemala, o Conselho de Estado é
composto d>: todos os ministros e de mais
nove membros, dos cinco eleitos pela As-
snubléa Legislativa c quatro nomeados

pelo presidente da Republica. As fun-

c.ves destes" nove membros duram dois
-nino-:. O* consi-llio é responsável pelos
ditames que derem contra a Constituição
.; as leis. Às suas funeções são apenas

consultivas. Ha em Guatemala uma com-
Missão permanente de congressistas, que
funeciona dliranté as férias parlamentares
c que intervém, nessas férias, na alta ad*

irinijtração do paiz, dando andamento aos

trabalho-» parlamentares que tenham fi-

calo pendentes, declarando se tem logar

011 não a formação de causa contra os

congressistas, ministros, conselheiros de

Tstado, magistrados, etc, diante de qual-

quer denuncia que seja apresentada. Pôde

essa commissão convocar o Congresso

para sessões extraordinárias.
O Peru possuía lambem uma commissão

ermanchle, mas foi extineta na reforma

,i_ constitucional de 1874.
Em resumo, verificamos que possuem

conselhos de Estado c commissões perma-
iientes, simultaneamente, o Chile, Guate-
inala c Costa Rica; possuem somente
conselho Venezuela e Equador; possuem
sómer.lc commissões permanentes o Pa-
raguay, Urnguay c o México.

Estão, portanto, em minoria os paizes
americanos que estatuíram semelhantes

i corporações, cujo movimento é assigna-
-• lado em marcha descendente.

OTTO PRAZERES.
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"Na 
pasta 'da agricultura foram as-

signados hontem cs seguintes clecre-
tos:

Concedendo á Companhia Industrial
de Etectirlcldade o prazo de um anno,
a contar da data da terminação da
actual conflagração europeu, para a'predileção de energia electrica;

Concedendo patentes d'e invenção a
diversos. ¦

Pelo Sr. ministro do interior fo-
ram despachados os seguintes reque-
rimentos:

Dr. José Eaptista Gonçalves, pe-
dindo uma certidão — Indeferido;

Dr. Bcnedicto Evangelista pedin-
do registro na Directoria Geral de
Saudé Publica, do seu diploma do me-
dico, conferido pela Universidade do
Paraná — Selle os documentos com
catampilhás federaes;

Aniimiiv' Pereira Pedrosa, Cândido
-Aqgusto Jeixeira, Cerútt Ilennenegil-

d.*""~e-.->.la'nool Ferreira Dias, pedindo
certidões — Indeferido;

Joãi\»S;ilvador doe Santos, pedindo
.íV^rbaçiVo de tempo de serviço —
''eive o'que allega.

' vista da informação prestada'-iamoo dos Funecionarios Publi-
ministro da fazenda auto-

'ia fiscal no listado do
1 restltuir ao pr-afos-

1 Aprendizes Artifl--

ces, Júlio Pinto de Almeida Branrdão,
a quantia de 4148945, que a mais lhe
foi descontada, a titulo de divida paracom o referido banco.—m '

O Sr. ministro da fazenda, por acto
de hontem, nomeou Alberto Marques
Pinheiro para o logair de filscal de
clubs de mercadorias por sorteio, no
Estado do Maranhão.

Pelo Sr. ministro da fazenda foi
approvado o acto do delegado fiscal
no Estado do Pará, julgando D. Ma-
ria das Dares Lara Teixeira carece-
dora de -direito á pensão deixada pelo
seu finado tio, José do Couto Lara
Teixeira, 2o escripturarlo da .Alfan-
dega de Manáos.

Porque a doutrina não dove ser boa,

O senador Fernando .Mendes levantou
no Senado o seu protesto contra o que
chamou a praxe abusiva de poderem as
secretarias das duas casas do Congresso
estabelecer as despezas com os respecti-
vos funecionarios, quando a Constituição
só lhes dá a prerogativa da organização
de taes secretarias, devendo entretanto
as despezas ser votadas pelo Congresso.

Seria uni meio, commenta o Imparcial,
dando razão ao senador maranhense, de
pòr cobro á falta de escrúpulos que se
nota na Câmara'e no Senado, onde o afi-
lhadismo obtém o que quer, quando seria
fac.il a uma das casas do Congresso de3-
manchar as bandalheiras .de nepotismo ne-
gando créditos para taes despezas sum-
ptuarias.

¦Preliminarmente damos razão aos jus-
tos escrúpulos do Imparcial... O Sr. Ma-
cedo Soares acha que os serviços de 100
em qualquer das secretarias do Congresso
ipoderiam ser feitos por 10 e 09 de 20 por
dois. Isso mesmo se observa em outros
departamentos da administração publica.
O Sr. Macedo Soares, por exemplo, tem
nm irmão — o Róbertinho, cujos serviços
são tão necessários na nossa embaixada
de Lisboa, que o iiigornlha aqui está a
trocar os seus caniços na Áy.£rM%?~1i5ia-'
zão de 45 libras por ínrj, <*u sejam 900$
mensaes I Esse pequenino escândalo não o
enxerga o Imparciçi. pelo menos os em-
pregados das secretarias do Congresso
mantêm-se serópre em attitude discreta, ao
passo que o. troca-tintas do Imparcial
mal chcgçiu ao Rio, vindo da embaixada
dc Lisboa, provocou um estúpido escan-
(ialo, cm que envolveu o nome de uma
actriz com o do presidente da Republica
.portugueza.

De resto, não nos parece que a doutri1
na do illustre senador Fernando Mendes
seja a melhor. A Constituição dá a
cada uma das casas do Congresso a pri-
vuiva .atribuição de organizarem as re-
sptetivas secretárias. Se o Senado pu-
ces*ic r.rgar verbas para pagamento dc
certo numero de funecionarios da Ca-
mara, ipso facto, cercearia a liberdade de
organizar a sua secretaria, burlando assim
tuna disposição insophismavcl da Consti-
tuição federal. A Câmara invadiria igual-
mente as prerogativas do Senado, se pela
mesma fôrma tentasse corrigir possíveis
abusos daquella casa do Parlamento. Se
assim não fora, isto é, se o poder de no-
mear não implicasse o de pagar, o dispo-
sitivo constitucional resultaria .perfeita-
mente inócuo. . 

'.,'. 
,'.

Basta que o senador maranhense veja
a sua idéa tãó ardorosamente abraçada

pelo cabuloso do Imprcial, .para se con-
vencer dc que está .defendendo uma dou-
trina insustentável porque não é apenas
vergonha o que falta ao urucubaca da rua
da Quitanda'. Falta-lhe também bòm senso.

¦Foi declarada de nenhum effeito a
portaria de 4 de agosto ultimo, que
incluiu o amanuense addido á agen-
cia especial do correio do Campos,
José Alberto Pires, no cargo de ama-
nucnse da administração dos correios
do Estado de Santa Catharina.

Foi dispensada D. Regina Fróes do
cargo de auxiliar de agencias pos-
taes, á vista do que consta do pro-
cesso "Agencias 11. 517/916", sendo,
por outra da mesma data, nomeada
para o referido'';logar a ex-ajudante
da agencia do tpattete, nesta capital,
D. Thereza Crespa.

Foi declarada sem effeito a porta-
ria do director geral dos correios, de
19 de abril ultimo, concedendo trinta
dias de licença, em prorogaqão, com
ordenado, para tratamento de saúde,
ao thesoureiro da agencia especial dos
correios de Santos, no Estudo de São
Paulo, José Paulino da Silva Pires;
sendo-lhe, entretanto, concedida Iden-
tica, por outra daquella data.

O jury.

Encerrou-se hontem uma sessão do jury
desta capital, sessão que foi presidida pelo
juiz Dr. Costa Ribeiro, que teve a lhe au-
xiliar, como representante do ministério

publico, o promotor Dr. Galdino de Si-

queira.
Esta sessão do tribunal popular correu

calmamente, com uma correcção que fora
de desejar sempre, para credito da, ás
vezes tão injustamente malsinada, insti-

tuição que nos legou o liberalismo inglez.
O juiz Costa Ribeiro, que é um typo

perfeito dc magistrado, não quiz perder
a opportunidadc que se lhe offerecia, ao
encerrar a sessão, de cooperar para o lc-
vantanmento do nivel do tribunal que pre-
sidia e, referindo-se á acção dos jurados
que serviram com a mais louvável corre-
cção nos vários processos em que func-

cionaram, accentuou que os males acaso

observados no funecionamento do tribu-
nal do jury não eram fundamentaes, mas
apenas falhas inevitáveis em tudo o que
é humano e devidas quasi que exclusiva-
mente á deficiência ou a inconveniência
de muitos dos que têm sido chamados r.

collaborar em obra tão delicada c de tão

magna importância como ê a da distri-
buição dc justiça, a pedra angular em que
repousa a sociedade c sobre a qual a ei-
vílização tem evoluído. Os juizes de fa-
cto que constituíam o tribunal, na sessão
finda, assignalou o integro magistrado,
auxiliados pelo digno representante do mi-
nisterio publico Dr. Galdino de Siqueira,
cuja dedicação ao exercício de suas fun-

cções causa prazer verificar e proclamar,
honraram o tribunal popular, prestigiar.-
do-o .pela sua acção calma, honesta, su-

perior.
O professor Dias dc Carros, que foi um

dos jurados dessa sessão, teve a delega-

ção, por parte dos seus collegas, de agra-

decer ao presidente do tribunal as refe-
rencias que lhes fizera. E, dando desem-

penho a essa missão, o professor Dias dc

Barros reportou-se á funeção da justiça
e á necessidade dos fribunaes populares,
illustrando os seus conceitos com referen-

cias a observações próprias e dando en-

sejo ao auditório a se deleitar com uma

bella pagina de sociologia, exposta com o

brilho que elle sabe emprestar a todas as

suas producções.
Oxalá o Tribunal do Jury prosiga nesta

senda. dc ordem, du cordialidade, abando-

nando os processos de escândalo com qne o

depreciaram no conceito publico indivíduos

incscrüpuíosos, que' <- -¦"*; sim, eram e são

coiidt-mna\ei« síi-»ição que elles

/t 'Çlicara-' "••*«.

O Sr. Nilo Peçanha, glorioso presidente do Elo
de .Tan<*I;o, commcmorou com «ma soU-muIdade
tocante uma das datas mauioravcls da sua prl*
mltlva administração A frente dos destinos do
Estado que tanto se orgullilde tel-0 como filho.

O Ti("jiteclmt*nto colotrríznao no alma&o p.rêsl-
donclal da Praia Grande foi o décimo nnnivcr-
sarlo da InnuguraçSo da tràcçilo electrica dos
bonds de JíIUieroy, tendo tido o amphytriao a
feliz lembrança de seutar fi. sua mesa nesse
ngape coinuiemoratlro, a pessoa vencranda e
einluontemente decorativa do conselheiro Bodrl-
gues Alves, que pof uma providencial colnci-
(lenda, era o presidente du Republica 110 mo-
mento dl toso cm que o Sr. Nilo Peçanlia dotou
a capital do seu Estado com o memorável inellio-
raniento.

Alguns jornaes, desses que se constituíram
em vestues, que mantém cuidadosamente o fogo

rio da Escola do Aprendizes Artlfl-
ces do Estado do Rio Gramlde d.o Nor-
te, e Maria de Castro Fernandes do
cargo de adjunta de professor do cur-
so prirrytfio da Escola de Aprendizes
Artific d do Estado do Pará.

Pagam-se, na Prefeitura, no dia 3
do corrente, as folhas de vencimentos
do mez findo, do Conselho Munici-
pai e, de setembro ultimo, dos adjun-
tos de 3" classe, de letras N a Z.

O DIA DOS MORTOS

HOEAS VAGAS.
Naquella tarde angustiosa os dois ir-

mãos dirigiram-se melancoücamcnte ao

Ella veiu, a noite sombria, e offusco.ii nas
dobras enncgrecidas do seu véo, as ul-
timas claridadcs do crepúsculo: Uma es-
trella rofulgiu, pequenina e radiosa, com
scintillações crepitantes.

Roberto oontornou o túmulo da esposa
cemitério, para ornar de rosas frescas as j e, acercando-se da irmã, disse, suffocado

Finados, dia de commemoração dos en-
tes que deixaram a vida terrena, recolhi-
dos á eterna solidão dos'túmulos. E' nessa

sagrado da Intriga política, qulzeram ver nu j data que se desmente o .proloquio que de-
clara les morts s'en vont vite....presençu do consellielro Rodrigues Alves a mesa

do Sr. Nilo Peçanha cm momento tão solenine,
um linbll estratagema do presidente do E«tado
do Rio, 'paru convencer os povos de quo são as
mais cordiaes as relaçBes de S. Ex. com n poli-
tlcn paulista, o que aos que não lieliein do
fino nestas complicações de politicagem iiidl-
gena parcela Impossível, dada a aggresslva utti-
tude tomnda pelo Imparcial, cujo director ê mem-
bro, Imposto pelo Sr. Nilo Peçaima, do direetorio
do partido republicano fluminense.

Quem, como o humilde raliiseudor desta sç-
cção, conhece o caracter e u lealdade do estadista
do Iugü, não podia tim-v a S. Es. o ultraje de
acreditar na possibilidade do Sr. Nilo ser sol!-
darlo com o Imparcial nas nggressõcs a S. Paulo.

Kítu todo o caso, mediante o almoço comniémò-
ratlvo da data. festiva dn trucçilo electrica nos
bonds de Nitheroy, o pnlz, do Amazonas no
Prata, ficou sabendo que o Sr. Nilo Peçinilm

As necropoles serão hoje a sédc do cul-
to da saudade. Rorejarão lagrimas, bal-
buciarão preces, as jnàgüás intensificarão,
os que forem hoje levar flor,es e evocar
recordações ao lado das lousas que assi-
gnalam o leito ultimo das pessoas que lhes
são caras ou das cruzes modestas, de ma-
deira, (pie registram a eterna .moradia da-
quelles que se foram e não voltam mais.

De todos os cultos, é p mais nobre: é o
do respeito ao passado, é o de tributo üe
homenagem ás memórias a quem devemos
a gratidão do nosso reconhecimento, da
nossa estima c do nosso amor. O campo
santo é o logar sagrado, "onde 

todos sc
pode desde j.1 coi|tar com S. Paulo pura apoiar • ,
a «ma candidatura 11 presidência da Republica; I ^"'dl'dm *l*'****to ao respeito que merecem
no futuro quntrlounlo. | dos (pie se destinam ,1 igual sorte.'

S. Paulo 6 um Estado progressista, que acha j . Os cemitérios reçorgitarão, hoje, os
que as trlcas políticas devem ceder o logar
preoeeupiiçiles dc ordem administrativo, não po-
dendo, portanto, esquecer, que o Sr. Nilo pèçimlin
deu uma prova de que pensa do piesnín modo,
levando para o governo 11 norma de que são os
problemas administrativos que devem ser a pre-
oceupaçilo predominante dos homens de Estado,
principio a que S. Ex. se subinetten, quando ha
dez aiiuoH acabou com os liiiri-inlios o fea com
que os bonds da Praia Ciniiiile
pela electíiejj];]j_.. 
l*^ÁÇé.vplorflGiJóá em torno dessas snppostfls di-
vergenelas entre S. Paulo e o Rio do .Tuneiro
ficaram reduzidas A sua expressão mais simples,
graças ao nloioco cmninenioriitlvo, que foi uma
ceremonln tocante, apesar da lacuna que foi
limita notniln, da 'ausência do Sr. Macedo
Soares... ¦ v

trajes de lúcio reihaíSü
aos mortos. Orai por elles.

n m a 11

Contra os gafanhotos.

hoje.

SLMÃO DE XAXTUA.

Foi Incluído na administração dos
correios do Estado do Rio de janeiro,
como amanuense, nos termos do ar-
tigo 136 do § 1° da lei n. 3.089, de 8
do janeiro, o amanuense addido á
agencia especial de Campos, José Al-
berto Pires, com os vencimentos que
lhe competirem.

Afim de orientar e auxiliar os agri-
cultores, çiijas plantações csíã0 Serrdo íie"'SSíCúi-inôvIdiis 

| 
vastadas pelos gafanhotos, ora invadindo
os Estados do '.Rio e Minas, pede-nos o
Dr. Dias Martins a publicação de cònse-
lhos extraídos do folheto "Praga dos ga-
fanhotos", já distribuído pelo serviço a
seu cargo:

"Para destruir os ovos—Para destruir
os ovos dos gafanhotos ou impedir que
os gafanhotos delles nascidos saiam" dos
ninhos, tendo a profundidade de sete cen-
timetros, mais ou menos, eis o que se
pôde fazer, pelo menos nas pequenas
áreas das culturas: entupir a boca dos
ninhos, apertando a terra onde estive-
rem, com rolos de ferro, ou de pedra,
ou de madeira, ou arrastando pranchões
011 páos roliços bem pesados, oti colloFoi nomeado para o cargo de esta .

feta interino da ageneft*. postal de I cando terra sobre os ninhos"e soecando-os
Campo Grande, no Estado de Matto
Grosso, Antônio Alves Feitosa.

sepulturas dos seus mortos saudosos
Todo o campo resplandecia, banhado de
foi e coberto dc flores; sobre pequeninos
tnmulos havia lyrios e jasmins; sobre tu-
mulos maiores, grinaldas dc goivos, ramos
de flores esparsos.

—Ah! — murmurou Roberto para a
irmã — quando penso que éramos tão

' felizes ha um anno; tu com o teu marido,
! eu com a minha Edméa..'. Minha mu-
! Ilier! Marina, quando me lembro que ella
; e<*lá sob uma louza fria, ella, tão linda,
I tt.o rosada, tão amorosa, ella cujos mem-
! bros delicados não se affaziam ao des-
.conforto e á rigidez dos invernos! .f£

agora encerrada nessa estreita c humida
campa...

A irmã soluçava, apoiada ao hombro
d elle.

'—Como 
somos desgraçados, minha po-

bre irmã! — continuou Roberto, enxu-
gando os olhos vermelhos — nós, cuja
existência serena parecia desafiar a fúria
ce.ffa das intempéries; nós, que durante
Ires annos experimentámos todas as ven-
turas de uma'felicidade tranquila, gozan-
do as emoções deliciosas dos eleitos.

1 Marina respondeu num tom pungente:
—Ah! Roberto, antes quizera não ter

conhecido l.uciano, porque a recordação
da felicidade passada torna mais dolorosa
f. desventura prísenté 1 A sua imagem pai-
piia e vibra pela minha casa toda, desde
o armaru, onde as suas roupas estão de-
penduradas ainda, tal qual elle as deixou,
alé a mesa de cabeceira, sobre cujo mar-
more a sua caixa de phosphoros repousa
na concha do castiçal de prata, entre-
aíx-rta pV.as'siiu-> mãos impacientes:¦-.

Roberto gemeu dolorosamente:
—Edméa lambem habita a minha casa,

que está impregnada delia, saturada do
31'iií perfume, reflectindo o seu vulto, qui
eu adoro c que cada dia se apresenta com
mais nitidez e vigor. Vejo-a pensativa,
bordando a meu lado: ouço-lhe o agitado
dedilhar dos esguios dedos no teclado; o
seu'espirito paira no ambiente que resp!-
ro, animando Ilido que (me rodeiaí A's
noites, a minha imaginação excitada sen-
t.-a abrir a porta da alcova, dc vagar,
com suavidade, e caminhar radiante, os
cãbellos aneladns caindo-lhe eni longas
mècliàs pelas rostas.

Chega-se mais, aproxima-se de mim,
senta-se na borda de meu largo e vasio
leito

de pranto:
—Retiremo-nos; este martyrio é lan-

cinante demais para nós.
Limparam as lagrimas e dirigiram um

derradeiro adeus aquelles que ali ficavam,
quando um rumor cavemoso, rumor es-
tranho, saido das entranhas da terra, jun-
cada de -cadáveres apodrecidos, quebrou o
silencio, e as lapides dos sc-pulchros de
Edméa c Luciano ergueram-se suave-
mente, impellidas por mão invisivel. Os
dois irmãos, transidos de terror, recua-
ram para o tronco do cypreste, o olhar
esgazeado, fito com desvairamento, nas
trevas movediças.

De dentro do túmulo dc Luciano uma
voz se desprendeu, amorosa e suppli-
cante:

—Edméa-, Edméa, está chegando a doce
hora do nosso encontro nocturno; vem,
minha amada 1

Do túmulo delia partiu esta resposta,
tremula e impaciente:

—Aguardo, com soffreguidão, o mo-
mento divino cm que te reverei.

—Ancioso te espero! Lembra-te que
morri para ter-te só para mim. O meu
amor hrame e despedaça as cadeias que
na vida o algemavam. Sou, finalmente,
todo teu, e para sempre I

—Vem, único ente que me fez estre-
mcoer.

—Vem, astro que illumina o meu de-
negrido cárcere.

No mesmo instante os dois fantasmas
se levantaram com as orbitas clva.mm.ejan-
tes, caminharam um para o outro, e. enla-
çaram-se delirantemente num febricitante
e apaixonado abraço.

.Roberto e Marina, traspassados de hor-
ror, e até ali puíiiiysados_ de espanto, de
repente, num mesmo impulso, que os sa-
ctidiu com violência, desataram a fugir
pelo cemilerio fora, loucos, allucinados,
sob as costellações que brilhavam ná
cúpula profunda e mysteriosa dos céos.

ABEL JURUA-.
• im«¦»—«j

'PalJ-MâlI-fiío

Necessidades locaes.

Agora, que se acha eni foco o problem.i

com soquètés de madeira; quando; po-
rem, isso não for possivel, então, arar a

Acadrmia in-: Ai.ros Estudos — No mo-
mento em que o paiz inteiro parece atra-
vessar um .periodo de indifferença pelas

inclinando o busto arquejante para coisas de espirito, a Academia de Altos

o meu peito, que anceia e freme, balbucia i Estudos, nascida dos esforços do menta-
na sua voz melodiosa, a que o amor em- I lidades do Institiilo Histórico, faz-se como

presta entonações raras: " Roberto, virei ! um baluarte dc saber e de cultura, como
dc vez ..m quando acompanhar-te, par.i ] a obra da propaganda das idéas. Vou visi-

Hr hiie outra mulher tome o meu tar a Academia num dia de aula do illus-

terra bem fundo, muito fundo, ficando
os cortes do arado bem juntos, afim de .
melhor destruir os nirhos, revirando ba- 1 íflipedir mie

da prorogação do contrato da Companhia stante a terra, de modo a enterrar bem | •''-*" "? teu coração, que me pertenci: tre .professor Anrebuo Leal.

os ovos, tornando assim mais diffi.il a j Pa,*a l^T&: I''sfic cor.af° c meU' s0 meU'

sua eclosão, ou nascimento dos gafanl.o- 'So1' a tl!a sol»bra "*lhnt(: c actlva' a

tos. Convém lembrar, o gafanhoto põe re- sínti^la "losa Wf;« fPrfa ? ^B
Tenho sofreguidiio de teus beijos e

amo-te hoje mais, se

Ferro Carril Carioca com a Prefeitura,
incluindo-se entre as cláusulas dessa pro-
rogação a supprc-ssão do Plano Inclinad)
c a sua substituição por uma linha de
carrjs electricos, cm connexão com as de
Si.nta Thcrezá c de Paula Mattos, que
parta da rua do Riachuelo í suba a
rua Mtinle Alegre, é opportuno voltar a
pedir a attençao das autoridades munici-

gularmente oito vezes, com intervalos de
20 dias mais ou menos, e cada ninho con- ,as 

Ulas c:lrlc,as
e possível, porque o meu ciume augmen-

tem 70 a 80 ovos de cada postura, e des-
ses ninhos sairão gafanhotos, chamados,
então, sallões, que tão rapidamente
destróem as culturas, como suecederá

paos para a urgente necessidade dc se dar 1 breve se os agricultores não se prepara
melhor calçamento a essa rua, dotan-
do-a, ao menos, de paralklipipcdos, de
modo a ser pcrinitlido por cila o trafego
dé vehiculos conduetores de passageiros.

E', de facto, a rua Monte Alegre
a menos Íngreme e a menos extensa de

quantas demandam a graciosa collina,
(pie Artbur Azevedo chamou, de uma
feita, " Fetropolis dos pobres". No en-
trelanto, o seu calçamento, com pedras
de vários tamanhos, lembrando os chama-
dos '• pés de moleque", não pó impossi-
bilita o trafego de carros e automóveis,
como difficulta extraordinariamente o

próprio pedestrianismo.
Ainda ha poucos dias a Prefeitura ex-

ceutóit obras na rua Monte Alegre, para
corrigir os effeitos de lemporaes, lendo
as águas pluviais destruído boeiros e cs-
tragado valetas. Os reparos feitos foram,

porém, deficientes: os passeios, á esquer-
da dc (piem desce a rua, tiveram pedras
toscas á guiza de meio fio e, ao envez de
cimento, foi empregada terra filem ao
menos barro) para remendar os buracos

que s>! encontravam e se encontram ncllès
A necessidade, pois, de se apromptar a

rua Mome'Ale','re para servir á numerosa
população de Santa Thereza e, principal-
mente, á/!e Paula. Mattos, é dc uma evi-
dencia que nos dispensa insistirmos no
asstinipto. F. aqui ficam estas notas apo-
nus como lembrete ,1 quem de direito.

rem para a melhor defesa possível. E'

verdade que o giande' perigo da praga í

o sultão e o voador, mas quando os con-

selhos acima são praticados 
'com 

pacien-
cia e persistência, muitos sit',,.- 

''izcn-

das ficam livres da pinga, on'puúco suf-

frem, como suecedeu 1-.',. Piracicaba, São

Paulo."

-_•*??«»-

O PAIZ

?lCT.OTlP_-*fcty1tW
Grande revista dc luxo ilílistrada do

lar o du iiiiulii

Por toda a parte do mundo Pictorial
RexeiexL' é a consultora predilecta dos
lares.

Pictorial Reloiéw é uma grande revista,
profusamente illustradá. com bcllas pbo-
logravuras c magnificos cliromos, de
grande formato, que se publica em Mova
York-, em diversas l-inguas, c que, a partir
de 1 dc janeiro do anno 1917. incluirá:

PAGINAS RRASILEIRAS.

accordo de Pictorial Re-Mediante
iciVa' com

O IR/M-S
podemos ófforçcer aos
assigiiàttira annnal de

?lCTÔRm IrWlW
pulo preço (le
nttaes', um *-'m
?e-r pagos por
r-izão de 3$>

O Sr. ministro da viação autorizou
a Repartição Geral dos Teleçraphos a
conceder as seguintes gratificações ad-
dicionaes:

Dc 10 9í-, ao telegraphísta de 3a
classe Jayme Ferreira díArroúxéllas
Gnlvão, a partir de 25 de abril de 11)12
(aviso 11. C33);

De -10 r/i<, ao telegraphista de 1*
classe Henrique Augusto' Ribeiro dos
Santos, a partir de 2 dé maio de 1912
(aviso n G3C);

De 10 c/(, ao guarda-fio de 2" (lasse
Luiz Madnreira, a partir de ¦! de ja-
neiro do 1911 (aviso n. (UO);

De 20 r/r, ao guardn-fio de 2" classe I para esse fim coüeccíonados
Lindolpho Pinto, o partir do 1 de ou-
tubro de 1911 (aviso 11. 011);

De 20 %, ao telegrfiphlsta de 2"
classe Deoclides dos Santos Pinto, a
partir de 17 de dezembro de 1911
(aviso n. 6-12).

uS (do.-.c números an-
cal:, mez), que poderão
1 rimes:res .adiantados
ia agência ji.rovisória

UCA GEXERA1. ('AMARA X. 
'7íi, 

loja,

mediante a apre-si níação na niesina agen-
cia do boletim diário que publicaremos
até 31 de dezembro dó corrente anuo, c

No balcão do

acharão c
mostra de

¦F»A.a_s

éreswdós. cxeinplárei

O nosso cri fé.

O governo britannico determinou que
seja prohihido o transporte de café do

Brasil para os portos da Hollanda.-
Essa medida, que vem attingii a nossa

próxima safra, em julho, basea-se no fã- |
cto de ter sido attingido o limite máximo j
prrmittido pela Inglaterra, que, como se ]
sabe, estabeleceu um computo baseado nas j
importações dc café fritas pela Hollanda
no ultimo quinquenio anterior á guerra.

O pequetc Erisia, que é o primeiro pa-
quete hollandcz a partir do Rio para a
Europa, já não receberá carga dc café

que se destine á Hollanda.

?!CTOTlflLl*WltW
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Foi nomeado, de accordo co<m a vi-
gente lei orçamentaria, o escriptura-
rio, addido, do Posto Zootecbnico Fe-
deral dc Ribeirão Prelo, Felicio Pim-
to do Castro, pa'ra exercer o caiYío de
auxiliar do Posto de Observação e
Enfermaria Veterinária de Bello Ho-
rizonte.

Foi exonerado Accacio de Almeida
do cargo de auxiliar do Posto de Ob-
servação e Enfermaria Veterinária
de Bello Horizonte, por ter aceitado
outro cargo. ' ......

O Sr. ministro da agricultura man-
dóu ficar sem effeito a portaria de
30 de agosto do corrente anno que
nomeou o escripturaio, addido, do
Posto Zorrtp<*'-'-;"*.i Federal de Ribei-"10 Preto, Felicio Pinto de Castro,
para exercer o etergo de- secretario da
fazenda modelo dc criação da ilha
de Marajó, no Estado do Pará.

Foram dispensados Raymundo Ho.5»-
tillo Dantas e Maria Ablgail Furtado
de Mendonça, respectivamente, ad-
Juntos do curso de dosenho e prima-

I - de Oulutiro de 1917
<y o-«-o-*o«-o-»-o-»-0"» o-»o-*-o-»o-«k>-» o

A industria de luctlcliiiOS.

O Estado do Rio de Jánciíç já oecupa
logar proeminente entre os que se dedi-
ram á industria dc lacticinios e desde
amanhã accentuará ainda mais essa pro-
eminência.

Dn f:u!o, ináugiira-sc em Entre Rios
urna fabrica modelar. Montada pela Com-

panhia de Lacticinios Mondia, cujos dire-
elores são o? Drs. Jagoanharõ da Rocha i
Miranda e A. D. Castro Barreto, todas'
as suas dependências dispõem dos appa-
relhos dc recente data, com os últimos
aperfeiçoamentos, portanto, lidados por
pessoal competentissimo.

A inauguração terá grande solcmnidado,
esperando-se a presença dos Srs. presi-
dente da Republica c do Estado do Rio
de Janeiro, ministro da agricultura c ou-
iras altas autoridades convidadas.

Ao irem rápido mineiro será ligado
amanhã um carro especial para os con-
vidados.

tòu, desde oue não posso estar a teu lado.
O meu amor de fantasma será o teu guia
abençoado, o. teu fanal luminoso, c enla-

çar-le-hei em meus braços desfallecidos
com o mesmo ardor como se nellcs cor-
r.-í-se ainda uni sangue quente e impe-
ti".iso..."

—Minha irmã, se o amor da mulher
viva fascina, o da morta tem cadeias que
se hão podem despedaçar. -*-

—Como a nossa vida desmoronou I —

gemeu ellà com doridos ais — éramos os

quatro tão felues! Que coincidência des-

graçada, meu pobre irmão, ficarmos os
deis viúvos ao mesmo tempo, porque a

morte, na sua volúpia destruidora, invc-

josa da felicidade que nos unia, depois dc

fazei sangrar tão cruelmente o teu cora-

çío, correu prccipitadamcnle para arre-
batar-me o meu querido Luciano. Como
rememoro o momento lugiibrc da morto

dc! Edméa, vendo Luciano immovel, sue-

cnnhido 'icla tua desgraça.
Recordas-le quanto elle era affectivo e

inipreBsk.nnvcl? Tu c Edméa eram para
ijil.è verdadeiros irmãos! Quantas vezes
eüe me repetia, ouvindo-me falar na po-
bre dt-sapparecida: " Não a lastimes: os

devignios da Providencia são insondaveis
e sem, appello. P.osignrmo-iios com as

surpresas dolorosas do Destino. " A mor-

te delia abalou-o profnndamçjite; foi a

primeira vez que elle encarou a morte,
s ntii-.-lhe o bafo gelado- o traiçoeiro e

tocou-lhe nas faces descarnadas e impas-

siveinienté criminosas.
a ! Roberto e Marina, sentindo a tarde

I siimir-se, foram ajoelhar perto das se-

| pulturas queridas, que estavam apenas se-
' 

paradas pela folhagem melancólica de um

grosso cypreste.
O sol desvanecera-se, deixando na fres-

cura macia do espaço uma leve e suhtil

dc pulverização de ouro
innãcs Pactuaram pelas compridas filei-

ras de túmulos. Nas ruas arc'adas, estes

estendiam-se, pequenos e graciosos ou

grandes e pesados, revelando-'as cpheme-

ras" posições sociaes daqiieHes que guar-
davam em seu seio gelado. Alguns eram

tão pequenos, quaes berços sinistros, que
embalavam s-êres uv'mo.sos, embrenhados
na sua profundidale; outros encimavam-

se de bustos de uma severidade rigida c

impòèêtra.vc!, cem flores murchas esque-

cidas nos .pedestacs .polidos.
Havia-os, amarelados, com as cruzes

i maltratadas c partidas, num abandono que
compungia; havia-os com anjos silencio-

sos, que, para elles, se inclinavam em

consolações enternecedoras; havia-os ain-

da pomposos; todos de mármores ricos,

com estatuas ou retratos, symbblo fugi-

tivo da vã e irrisória pvesumpção hu?
mana 1 Marina fixava o túmulo do marido
—sacrario augusto do seu amor, custodia
sagrada que oceultava as suas anciedades

perturbadoras e as suas esperanças der-
irúbadas—è, cruzando as mãos tremulas,
suspirava:

—Luciano, dá-me coragem para luetar
c paciência para soffrer.

Um pnuco afastado, Roberto dizia,
numa toada afflictiva:

—Edméa, roga ao Eterno que me leve"!
Não posso resignar-me a esta atros so-
iidão; a tua ausência tortura-me.

A penumbra descera e espalhara-se com

(á

Esse jurista que é um jornalista e um
homem dc letras, professa a cadeira de
direito constiltucional. E o, íueu .prazer
é ver a sala cheia de ouvintes; attentos. •

Então ainda ha amor ao estudo?
Precisamos da dedicação dos que

podem ensinar. Se todos que podem, ensi-
nar, seguissem o cxenuplo aqui pregado —
a decadência de que falam não seria tão
grande.

As aulas dc Aurelino Leal ;são outros
tantos capítulos de um livro a aipparccer
terminado, o seu curso. O .professor fala
como um mestre. Linguagem -correcta,
certleza de oratória, períodos incisivo!?,
cheios dc idéas.

Conheço o notável jurista há yarios ,àn-
nos e não lhe admiro só a cultura e a
intelligencia, mas o caracter.' Na oscilla-
ção da .politica, para não deixar- tt'chefe
do seu -partido, amargou injustiças e re-
'vezes sempre com a mesma inteireza de
animo. Eleito deputado duas vezes, duas
vezes não foi reconhecido, quando liara
isso bastaria sorrir ao batido adverso. E
eu o vi luetar, aqui no Rio, .'escrevendo

para os jornaes, aidvogando, 
'elaborando

grandes obras, sempre o' mesmo intelle-
ctual cuja fibra é d'<antts: quebrar que
torcer. '

Actualmente chefe de .policia, enérgico

quando se faz necessário, caimo mas forte
a sua vida é toda dedicada ao seu car-

go, tão diffkil nesta cidade. Maior, porém,
que a fadiga do penoso trabalho é o seu
amor ao estudo, o seu desejo generoso de
educacação. Dc modo que ao lado. de Af-
fonso Celso, o br.illiantissimo c .polymorpho
talento c de outros nomes notáveis, não
o chefe de .policia que a cidade acata c
respeita, mas o intellectual que todos os
cerc:bros .pensantes do nosso paiz estimam

collahora 'com o melhor do seu talento
na obra da Academia de Altos Estudos.

Ao terminar a aula vou cumprimentar
Aurelino Leal. Elle vai .para Palácio.

Mas é apenas uma hora duas vezes
¦por semana 1 Não ha pretensões. Ha dc-

,. , ,-. sejo de ensinar matéria já meditada. O
Os olhares dos dois , , 

' 
, , ,. . . , 

,
1 chefe -de policia .nao tem tempo !

', — Apenas das horas de repouso do ene-
fe faz trabalho útil o professor.. .

Aurelino Leal sorri.
Tàmbem quando o .professor leihia e

ha necessidade do chefe, o mal é fácil do
remediar: o chefe leva o professor!.

Os estudantes sahiam a palestrar. E eu
olhava esses senhores que estudam direito
constitucional — quando .parecem inútil
o direito e a constituição a tantos politicos
sem escrúpulos.

José Antônio José.
I

s magros que
queriam estar gordos

PODEM GANHAR DEZ OU ALV1S
LIBRAS DE CARNES

E' a meudo que ouvimos as pes-
soas magras dizerem: "Daria qual-
quer coisa por engordar c ganhar ai-
gumas libras de carnes". E' um (lese-
jo facilimo de realizar, ainda que' a
muitos parecesse, talvez incrível. As
pessoas magras são simplesmente vi-
ótimas de nutrição defeituosa, ocea-
sionada pela falta de assimilação dos
alimentos. Em outiras palavras, as
partes banhosas dos alimentos leva-
das ipara o estômago nao ficam ab-
sorvidas e assimiladas pelo sangue, co-
mo no caso das pessoas corpulentas;
ao contrario, essas substancias ficam
nos intestinos e são finalmente ex-
pellidas do corpo em fôrma de des-
perdidos. Para remediar este estado
de coisas, com o fim de obter gordu-
ra„ lorna-se Imprescindível 

"|*resta)r

ajuda artificial aos org3o da digestão
e assimilação. Graças a um ies.peci-
fico de invenção recente, nomeado
Sargoi, ipôde-se prestar essa ajuda
numa fôrma simples, econômica e ef-
flcaz. Sargoi é uma combinação scien-
tlfica composta de seis dos melhores
ingredientes de que dispõe a profis-
são medica para. produzir carnes e
forças. Tomando-o em cada refeição,
mistura-se com alimentos no estorna-
go e transforma os elementos saecha-
rinos e feculosos que elles contém em
rica nutrição para o sangue e os teci-
dos do corpo.com resultados promptos
o satisfatórios. Succedecom frequen-
ciaque.uma ipessoa que se submetjte
a um tratamento de Sairgol, augmen-
ta de 5 a 7 1)2 kllos de peso em um
mez sô. A sua acção é inteiramente
natural e absolutamente Inoffensiva;
está recommendada por médicos 6
pharmaceuticos.

Aviso Importante — Comquanto o
Sargoi tenha de perto produzido os
mais satisfatórios resultados no tira-
tamento .da Indigestão nervosa e ou-
tros desairranjos do estômago, aquel-
les d,oentes do estômago não desejo-
sos de accrescientarem mais cinco kl-
los de carnes ás que já possuem, não
devem toma!-o--: '

A' venda nas pharmacias e droga-
rias.

Únicos importadores, Granado & C,
Araújo Freitas & C., J. M. Pacheco,
Freire, Guimarães & C, Rddolipho
llesse & C, J. Rodrigues & C, Fran-
cisco Giffoni & C, « V. Silva & C.

Único depositário, Benigno Nieva—-
Caixa do Cp.rneio n. 979 — Rio de Ja-
neiro. ¦* .

:;•*».;

Illnstrnções repugnantes.

E' corrente entre certos jornaes il- '

lustrados do Rio a exhibição dc horrores.
Qualquer crime ou accidente serve de
pretexto para gravuras renellentes: era-
ncos abertos, braços decepados, olhos es-
gazeados e mãos crispadas pela dor. • i

Sc é demasiado consagrar a notorie-
dade dos criminosos pela divulgação do
rei rato — a não ser nos casos em que
tal publicidade auxilie a acção policial—
não se comprehende essa maneira de in-:
leressar os leitores. Que, sadismo barato
esse que se pretende attribuir ao nosso
publico!

Já vimos em um jornal da manhã toda
uma pagina com gravuras relativas ao
estupro de nina criança! Que nojo!

Os detalhes de crimes repugnantes só
poderão despertar a curiosidade dos anor-
limes, dos doentes e dos criminosos. O
leitor de são critério pôde evitar á sua
sensibilidade o conhecimento de ponne*
nores demasiado tristes, escabrosos ou hc-
diondos; para isso bastar-lhe-ha limitar-
se ho titulo. Mas as {Ilustrações impõem-
se brutalmente á retina c, se a ellas não
Voltam os. olhos, foi sufficienteiuehte des-
agradável a impressão recebida.

Ha dias, em um bonde, ouvimos dois
americanos comincntando esta predilecção
de certos periódicos, c um delles rematou
a conversa com esta apreciação: disgtts-
tini).

E com effeito! E' simplesmente no-

jerito que jornaes que blazonam de tem
feitos e de contribuir para a orientação da
opinião publica, se obstinem em repro*
duzir photographias que não deveriam
sair das collecçõcs do necrotério ou da

policia I
Quando ha tanta coisa interessante a

mostrar, quando as 
'Ilustrações 

podem tão

proveitosamente instruir uma grande parte
dus seus leitores, ha órgãos da imprensa

que, por prurido de celebridade — que
implica consequentemente uma reles ga-
nancia — dão como pralo do dia a seus
asMgnantcs e leitores uma serie de estam-

pas repulsivas c quasi sempre mesmo mal
apresentadas.

Não seria mais razoável que taes jor-
niilistas cuidassem dc outro of fido ?

O coronel Benjamim Barroso, ex-
presidente do Ceará, recebeu do Dr.
Hc.rminio Barroso, Io vice-presidente
daquelle. Estado, o„ seguinte telegram-
ma:

"O coronel Augusto Vieira, chefe
político em Pedra Branca e deputado
á assembléa rabellista, teve hoje lqn-
ga conferem-ia commigo, protestan-
do apoio e solidariedade ao nosso par-
tido. Abraços."

Uma magnífica publicação.

Publicação magnífica, única no seu ge-
ncro, e que se aperfeiçoa de mez cm mez
c é cada vez mais útil c interessante é a
Revista Parlamentar, tão brilhantemente

• Adquiriram immoveis:
Nicoláo Luiz Cardoso Guimarães,

predio á rua Senhor dos Passos nu-
mero 121, :por 19:500$; Celestine Gas-
parine Haupeuthal, predio á rua José
Vicente n. 9, por 7:500$; D. Joseplia
Govedic Nogueira, predio á rua Santa
Luiza n. 95, por 7:460$; Luiz Pavão
de .Souza, terreno á rua Teixeira Pin-
to, hoje Cruz e Souza, por 2:000$;
Joaquim 'dos Santo3 Guimarães, ter-
renos á rua Tres de 'Março, em Ra-
mos, por 1:500$; Sérgio Pereira da
Rosa, terreno á rua Dionysio F-ernan-
des, em Inhaúma, pòr 2:000$, e Àn-
tonio Henrique iPimentél Junior, ter-
reno á travessa Eugenia, freguezia de
Irajá, por 500$000.

Quer viver contente?
CEM A!

Beba IRA-

i Por ser hoje feriado," fica transfe-
rida para amanhã a sessão ordinária,
da Academia' Nacional de Medicina.

O Supremo Tribunal deu provi-
mento á appellação do procurador
criminal da Republica, para conde-
mnar Theophilo Robinson, Antônio
Campos e Rodolpho Souza, processa-
dos por crime de contrabando, no
gráo médio da pena.

¦ »- m -M--IW» ** ¦¦ '"¦"•

A situação em Matto Grosso
CORUMBÁ', 111 OP.)— Em Poconé

os governistas realizaram hoje, uma
farça de eleição para .preenchimento
das suppostas vagas na Assembléa
Legislativa e cegos pelo partidarismo

'-¦'"¦»••¦ >"'!" ¦"•**¦ <"¦¦¦¦-¦-"¦--•'¦•-¦ '¦ Viií°- SòíS correr ^^^"0
que mandou sustal-a, em vista do
reconhecimento do fiasco da mesma
farça.

— O coronel Sarahyba mandou
hoje relaxar a prisão do capitão João
Oliveira Freitas, sob o pretexto de
precisar dos seus serviços no fone
Coimbra, para onde segue amanhã,
afim de presidir um conselho de In-
vestigação.

O mesmo capitão requereu conse-
lho de investigação.

CORUMBÁ, 31 (P.) — O coronel
Maciel Escolastico Virginio, vice-
presidente do Estado, requereu "hn-

beas-corpus" preventivo ao juiz. se-
li-

roso jornalista João Lopes.
Toda a" vida politica, econômica, social

c artística da capital da Republica como
de todos os Estados se reflecte admira-

lentidão pelas aléas silenciosas e desertas. I velmente nas suas paginas.
—Pede ao teu Deus que me arranque | E' o seguinte o opulento summacio do

deste supplicio deshumano. Saudade tj I numero que está circulando:
Ah 1 ditosos aquelles que não sentem o I O Contestado- (terminação da pendeu-
teu espinho cruel, que se enterra tão pro- | cia) ; A sessão legislativa; Perfis parla-
fundamente dentro dc nós, esphacelando- Unenlarcs, de Adierre; Qironica Politica,
nos a alma! Edméa, acorda, meu amor; de Abner 'Mourão; Outros temipos-, de
re-sponde á minha voz, que te implora! | João Marques; Episódios naeionaes, de

Mas um silencio absoluto envolvia a : A. Morales de los Rios; Francisco Solano
terra dos mortos. Não se via íunguem; as Jl.npez, do general medico Bagueira Leal; |ccional, 

b :';m de .-i- .-.....-

cruzes, grandes e brancas, conservavam 
' A quinzena forense, de it. G. M,

a sua frieza, habituadas á dor e ás la-
grimas, e o vento, com a sua indiffe-
rença irrequieta, varria para longe, as
flores das campas.

Veiu a noite, calma, mysteriosa, noite
impassível e triste, que conserva os se-
gredos dos mortos e não os desvenda,
nem sob ameaças, nem sob iinprecaçdes.

Expo-' vremente sua funeção, uma vez que-
foi coagido na celebre noite de 21 de

sição do secretario da. fazenda de São setembro a renunciar seu mandato
Paulo; Governo do Espirito Santo; Men- pelos capangas do presidente,do Es-
sagem do Estado de Sergipe; A Standard (ta*J'\
Oil; A
e interessantes informações sobre todas as'uma conferência especial sobre aa
circumscripções da Republica. garantias que tem que prestar fiquei-

Basta esse summario para mostrar o;la corporação. Por ordem do presi

O general Barbedo offlciou ao pre-. ¦ ..stados, com minuciosas sidenfe (la assembléa convidando-o'a

valor do numero qu« está circulando. I dente da Republica a conferência,
i reallzar-se-ha bale, ás 16 horas.
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O orçamento da capital mi-
rieirá no futuro exercicio
— Lei de todos menos um.

A proposta orçamentária da Prefeitura
dc Bello Horizonte, enviada ao Conselho
Deliberativo, cm sua ultima sessão, con-
stituc (constituía, dir-se-hia melhor), um
documento interessante, pelo modo de bi-
zarra simplicidade com que nella se ex-
puzernm as rptações para a receita e
despeza do futuro exercicio. Bizarra sim-
piicidadé digo bem, pois, que, com a maior
das semccrenionias, lá se foram perdidos
dois pobres cifrões, resentidos do scu iso-
lamento, por não achar a Prefeitura nu-
meros que os cobrissem, que lhes servis-
sem dc aconchego. As duas rubricas' a que
elles se destinavam, tem capital impor-
tancia, visando uma dellas os serviços
publicos que não podem soffrer solução
dc continuidade, que representam justa
compensação ao contribuinte dos cofres
municipaes.

No seio do Conselho foi a .proposta dis-
tribuicla á commissão de finanças, com-
posta de tres membros, ficando a cargo
exclusivo do seu relator que, madurando
sobre cila dias esquecidos, virou-a, revi-
rou-a, tornou a viral-a e, afinal, deu em
plenário o seu trabalho — estupendo pela
extensão, mais comparável a uma colcha
de retalhos (juc a uni projecto dc lei or-
çamcnlaria,

Já não falo no puro interesse do seu
autor, no cunho subjectivo que emendas
de flagrante inutilidade reflectiam; basta
dizer-se que foi tal a impressão causada
entre os membros do Conselho pela lei-
tura dessa coisa toda, que os dois mem-
bros outros da commissão de finanças não
assumiram a paternidade do seu estudo
profundo e moderado: um desde logo re-
nunciando o seu cargo; outro fazendo
causa commum com os demais conselliei-
ros, que se impuzeram a árdua tarefa de
con;por um novo orçamento—-em poucas
horas.

E, solitário e triste, mas, inconsciente
do scu real valor, o relator carpiu dolo-
rosamente a sua desdita renunciando...
o logar de membro da citada commissão,

propondo ainda sem maior acanhamento
medidas tendentes a impingir o que o
Conselho já reputara inútil, (mando não

prejudicial.
Foi deste inodo que se dotou a capi-

tal mineira de uma lei orçamentaria para
o futuro exercicio, em que partilharam
todos os conselheiros menos um. Aliás,
em sessões consecutivas o lycurgo a que
nos referimos mais não tem feito que pa-
tentear o seu característico :—a teimo-
zia. ,

Quando se ultimavam as ultimas obras
em edifício destinado a uma secretaria
publica, um pedreiro que se achava nas

grimpas do ultimo andar descuidada^en-
te deixou cair um martello; por infelici-
dade passava um antigo, funecionario da
fazenda estadoal, que!j§EV0U pela cabeça
o rijo instrumento,'desta projectando-se
ao chão que, apesar de ser dc pedra, sof-
freu bastante...

O caso é velho, mas é verídico. O.fun-
ccionario air.da vive e não tem cicatriz.

Pois bem, mulalis mulandi, o conse-
lheiro da teimozia tem a cabeça molle

¦ como a do que nos referimos ha pouco—
leva martelladas (nada dc trocadilhos!),
de todos os modos... mas o Conselho é

quem soffre das pancadas. ^Porque, na
rua, ó nosso homem vem dizer que é «lie
o defensor do povo (I) ; que é elle quem
sempre propõe diminuirem-sc as contri-
buições de impostos, etc., c, os outros,
"os algoses do povo", que não compre-
hendem a santificada missão do mandato

que lhes foi confiado!...
Ora, afinal Mc contas, este facto que

tanto fc:.'vibrarem as sessões do Conse-
lhe de Bello Horizonte, deveria reunir-se
aos demais em que é personagem o ly-
curgo em questão:—ao esquecimento.

O. F.

ARTES £ ARTISTAS
A "preniiéie" <lo "Chnnipafrnc

Club", ninnnhã; no Palace, pela
companhia Vitale.

O argumento ela nova opereta, inteira-
mente desconhecida para o Brasil, c que
amanhã n companhia Vitale nos dá no Pa-
lace-Tlicatre, cm prcmiére, é da pena do
brilhante humorista . francez, por demais
conhecido entre nós, Dc Freis, e foi a
novíssima opereta traduzida para italiano
pelo cscriplor li. (le Goliscia-ni.

Passa-se a acção do Champagnc Club
em Paris, c ao levantar o pamio achatnn-
nos no restaurante do club. Que espécie
de club é o Champagnc Club? Ei um desses
?círculo'! fechados", como ha nas capitães
da Europa e onde os diplomatas, a haute
gomiiie, os rapazes solteiros da primeira
sociedade se divertem. Ali são recebidos
os secretários dc embaixada, os noecur»
de posição e fortuna. A entrada para so-
cin elo Champagnc Club é uma verdadeira
difficuldadc e unicamente por um record
de originalidade se pódc conseguir ser ad-
mittido nesse grêmio... O visconde de
Polycrates (Ci.prandi), resolve entrar para
esse club, onde os divertimentos c a ale-'
gria campeiam. Para entrar elle .propõe-se
a fazer em 8o dias oitenta conquistas en-
tfe as mais -formosas freqüentadoras do
club. A proposta é aceita e no melo da
maior alegria o príncipe japonez dc Hàra-
kiri, (Bertlnl), íoclo do club, declara que
elle aposta do scu bolso mais meio mi-
llião que o visconde não conseguirá o seu
intento", especialmente se incluir na lista
das suas conquistas o nome de Messall-
ticttc (Pina GioanaL a deusa e estrella do
club e cuja conquista 6 reputada difficl-
lima, senão impossive}. A aposta í aceita e
ahi começa p desenrolar de sceüfis impre-
vistas e cheias de cômico, em que o vis-
cende c o príncipe se vêem mettido9. Um
para alcançar as oitentas Conquistas e
outro para as impedir.

O scenario do primeiro acto i nma ma-
ravilha, c o do segundo não lhe fica atrás,
passando-se este segundo acto no parque
da villa do'principe de_ HaraWr!, em Pa-
ris. No terceiro aoto já se passaram 79
e nove dias e o visconde de Polycrates
tem já feito 79 conquistas. O seu carnet
está repleto de nomes. Falta, porém, con-

. quístir .Messálinètte. A nada ella se mo-
ve. Fstamori.na sala da Opera de Paris.

Desanimado, por fim, vendo que não
tcifí outro recurso e nüo querendo perder
a aposta do meio milhão, nem deixar de
entrar para soclo do -Champagnc Club, o
joven visconde de Polycrates pede a mão
de Messaliiictte mi casamento e só assim
consegue o seu autographo e a sua con-
bttista. A ooereta termina no "botidolr"
da ar,;sta Messallnette. Os scenarios dos
dois oji.idros do 3° acto são igualmente
magníficos. Como se vê o.entrecho é dc-
veras interessante, dando margem a en-
gracadissimas scenas aproveitadas com a
rnãVinfa habilidade. Para este libreto es-
creVeu o maestro René Jeannin uma par-
tittira saltirante, alegre, viva, espontânea,
cheia dc "verve" e repleta de duetos,
trr-c-tns c iituiieros dc êxito. A'marcação
dn rhampaene Club tem sensacionaes no-
vjdadrs c "trties" ainda não explorados
nos rns^oí palcos. A orchestro será regida
r^'n maestro Mogavero. O c-av. Vitale poz
toln o seu "savoir faire" e capricho na
"nvçe-en-scéne" do primeiro acto. o
restaurante do Champagnc Club, dando
perfeitamente a illusão da ilcjri», buücio

|e desenvoltura que reina num logar dessa
natureza. O Champagnc Club, cujos per-
sòrtagcns são verdadeiras "charges", ai-
canç-ou na Europa pelo seu libreto e pela
sua musica uma excepcional nomeada.

A' rédea solta.
•Faz o cartaz do S. José hoje A' rédea

solta, revista de costumes portuguezes, de
Celestino Silva e musioa de Luz Júnior.

E' o bastante para que o .procurado
theatrinho soffra uma inundação, com
tres extraordinárias .enchentes.

A interessante rtviete; eme foi recebida
pela imprensi. e pelo publico com as mais
Carinhosas expressões de agrado, ha de
fizer o mesmo suecesso que fez, outr'ora,
no Pavilhão Internacional.

Sem falar nos "comperes" da revis.-a,
que tini publico scu e que são dignos dc
todos os encomios, não lia ninguém que
não se tinia satisfeito ouvindo o dueto
dos '-• üühisiíosl', em que Julia Martins e
Eranklin dc Almeida são inexcedíveis, e o
da "Saia curta e a calça dobrada", em
que Beatriz Martins c J; 'Mattos se fa-
zem credores dc applausos aos milhares.

Tudo agrada na A' rédea solta—a inon-
tagem cuidada, a misc-en-scene caprichosa
e o desempenho o melhor possivel.

— Amanhã, A' rédea solta.

Theatro Republica.

No Republica não ha hoje espectaculo
por ser dia de finados. Para amanhar an-
nuncia a empreza a primeira, cm 4a recita
de assignatura, da delicioso .opereta Addio
Giovincrzu, que vai garantir uma encheu-
te • colossal, porquanto ha grande ancic-
dade .cm conhecer pela Caramba a famosa
predileção do maestro Pietri, estreada
pela mesma em Buenos Aires, com extra-
ordinário êxito que se refletiu em enorme
serie de representações com grandes en-
clientes.

No desempenho tomam parte Maria
Ivanisi, Enrico Valle, Walter Grant e Vc-
ly Gary, dirigindo a excellentc orchestra,
que tão justos applausos e encomios tem
merecido da critica e do publico, o com-
petentissimo maestro GiusH, que for alvo
dc grandes ovações na direcção dc ^«ioj-
dc mascara. Embora Addio Giovincssa se
não preste a grande deslumbramento de
montagem pelo ambiente em que se passa
a acção, a companhia •tem-n'a posta em
scena com grande cuidado dc misc-en-
scene o que mais vem affirmar e garan-
tir o exito crescente dos espectaculos da
companhia.

- Para breve, se annuncia a primeira da
opereta de Lombarelo Signorina dei Cine-
matografo, na edição original e com des-
lumbrantissinia misc-en-scene do .próprio
Caramba. A protagonista está entregue a
Stefi Csillag que nella tem uma das suas
•coroas de gloria.

A primeira do Martyr do Calvário.

Sendo hoje um dia dc grande respeito
religioso, o dia da comniemoração dos
mortos, a companhia Alexandre Azevedo,
que trabalha no Theatro Recreio, repre-
sentará naquclle theatro .1 apparatosa peça
sacra O nv.rtyr do Calvário, por sessões,
ás 7 3I4 c çi 3.4 da noite. A empreza inon-
toti áquella linda peça com grande rigor
dc misc-en-scene, dando á mesma uma
montagem como teve quando representada
no tlicatro da Natureza, no campo de
Sant'Atina.

O desempenho tambem será rigoroso e
completo. Dos papeis estão encarregados
09 seguintes artistas: Christo, Alexandre
Azevedo: Poncio Filatos, João Borbosa;
Judas, Ferreira de Souza e Virgem Maria,
Adelaide Caminho.

O papel de Maria Magdalena será pela
primeira vez desempenhado pela intelli-
gente actriz Juditli.de Mello.

A peça foi caprichosamente ensaiada
pelo actor João Barbosa. A empreza con-
tratou um corpo de coros de trinta figu-
ras r fez augmentar a orchestra.

lMuita gente, que por causa - da chu-
.va não .pôde ir ver o Martyr no campo
de Sant'Anna, não faltará hoje ao Rc-
creio.

As enchentes hoje no Recreio devem ser
colossaes.

itit-'5__a__._§„ —p— »i_hic_i iiin. — in . . 1 im in ..
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A véspera do "31".•

Amanhã, premiére da celebre revista,
em recita festiva do actor Carlos Leal,
engalanar-se-ha o Carlos Gomes, onde os
amigos do artista lhe preparam estron-
dosa manifestação.- O espectaculo começará pelos dois actos
da famosa peça, toda montada e remode-
lada de novo; segue-se-lhe-a conferência
por Carlos Leal, com o concutso_ dc Hen-
rique Alves, Berthc Baron, Luiz Bravo,
Medina de Souza, que cantará a Alma
portuguesa; Tina Coelho, o Fado dc Ma-
ria Victoria; Gracinda Alves, fados á
guitarra, c João Silva, que dirá uni 1110-
nologo dc autor mysterioso, baseado no.
Homem do testamento da revista Maré de
resas.

Terminará o espectaculo com a unica
representação elos celebres quadros luso-
brasileiros c com uma apotheose impres-
sionista cm homenagem ao Rio dc Janci-
ro, trabalho do talentoso scenographo
Revnalelo Martins.

Programma mais sensacional não cre-
mos que se possa organizar I

A festa dos humoristas. -. ...

Não podia ser mais encantadora a festa
organizada para amanhã, 110 Phenix, pelos
caricaturistas. Nessa matinée tomam
parte o? seguintes artistas: Pina Gioana,
ítalo Bertini, Falinia Miris, Carmen Ly-
dia c Edmundo André.

Além dpssa parte rhcatral, haverá ain-
da a parte dos humoristas, tomando parte
os seguintes nomes: Bastos Tigre, Bel-
miro de Almeida e Viriato Correia, Quan-
to aos caricaturistas, é melhor nâo an-
nonciar, porque o programma ç tudo
quanto ha de mais fino em pilhérias, que
serão musicadas por Júlio Reis, o hunio-
rista elo piano.

Passeio Publico.

festas.
E' cada vez maior, o interesse pela festa,

que no Municipal se realiza esta semana
em beneficio da Associação dia (Mulher
Brasileira, ¦ e cujo prograininá está orga-
nizado de modo a tornar a festa encan-
tadoxa.

Tendo expirado ante-hontem o prazo
designado para a devolução elos bilhetes
enviados aos antigos assignantes do Muni-
cipai -e ás pessoas de suas -relações, pela
directoria da Associação da -Mulher Bra-
s-ileira, damos a seguir unia relação das
pessoas que ficaram com frisas c cama-
rotes:

Frlsns—Condo Feriiiuielo Mendes de Almeida,
conde Cândido Meudos, DÍ-. Alberto do Fiuin,
conselheiro Maciel, Dr. Montcoegrõ; senador
alniLuntc Índio do Brasil, Dr. Leitão da Cunha,
príncipe do Eelford, capltlo Ai'*hur Moss, Sra.
do Sil Kheingiiulz, Dr. Lioluio Cardoso, A. E.
da Silva, coudo do Frontln, Sr. Castro o Silva,
Dr. Oscnr Gama, Dr. Mimou dc Paula Machado,
Dr. Auirasto Tinto Uma, Dr. Francisco Murti-
nlio, Dr. Alberto Be-tliu l'nos Leme, Dr. Jullo
Ottoni, Sra. Kduardo Guliile, Sr. JoSo do Souza
Lago, Dr. Gastilo Teixeira e senador Antônio
Azeredo.

Camarotes—Ministro Luiz de Souza Dantas,
Sr. Cl. lloctt, cônsul da Dinamarca; Srns. lliinl
Chaves e G. Vau Èi-voh, Drs. Álvaro do Carva-
lbo o Carlos Peixoto, Mr. Cololougb, Dr. Pedro
Nolasco, Dr. Machado do Mello, Dr. Pedro de
Almeida Godlnhó, desembargador Ataulpho de
Paiva o Dl'. Humberto Gotuzzo, Sra. Franklln
Sampaio, Sr. Joüo Albuquerque, Sra Ozorio Mas-
carenhns, Di\ Eugênio de Barros, Dr. Pcdrú do
Cerqueira Lima, coinmendador Brandão, mlnjs-
tio Dr. Lauro Müller, ministro 11. llegls de
Oliveira, eonsul geral da Hollanda, Dr. Oswaldo
Cruz, Sra. Itibei-6 du Ciinhn, ministro do Uru.
guaj-, visconde do Moraes, Dr. Paulo Monteiro
ile Burros, embaixador de Portugal, Dr. Luiz
da . Itoelin Miranda, Sr. Cândido Gafíree, Dr.
Miguel Cnlmon, ministro Tuuco d'Argaez o Sr.
Josfi Carlos de Figueiredo,

Não lm mais frizas e camarotes fl venda. As
ultimas poltronas o balcões aehnm-so nu casa
Arthur Napoleão. .

O Club Gymtiastico Portuguez, solemni-
zando a passagem do 48o anniversario da
sua fundrção, deu uma bella festa, aos
seus associados, na sua sédc social, á rua
do Hospício.

A's 10, o Sr. J. M. Pacheco, presidente,
abriu a sessão c deu a palavra ao Sr.
Humberto Táborda, i" secretario, qui-
proferiu uma allocução couunemorativa
do quadragesimo oitavo anniversario da
associação.

Em seguida, houve a distribuição dc
prêmios do campoenato de pesos e alte-
res, sendo as medalhas e diplomas entre-
gues pela senhorita Duarte Leite.

Seguiu-se a parte concertante, que obe-
deceu a excellentc programma, sendo os
acompanhamentos ao piano feitos pelo Sr.
Lucien Gallet.

Terminado o concerto teve inicio o
baile, que sempre animado se prolongou
até alta hora da noite.

*
Os directores do Rio-Club preparam

uma soirée para 18 do corrente. A socie-
dade que o freqüenta corresponderá aos
esforços da directoria que nessa^ data in-
augura sua bibliotheca que ficará instala-
da na sala contingua ao salão de rece-
pçÕes.

derado, começou S. Ex'. dizendo estar ín-
teiramenlc jubiloso por se achar entre os
seus conterrâneos, cujo ambiente fazia-lhe
bem. Reportou-se cin ligeiros traços ás
diversas phases da questão dc limites, para
cuja solução se sentiu sempre encorajado,
empregando os seus melhores esforços em
prol do Paraná c cm beneficio da paz e
tranqüilidade do paiz.

O Dr. Affonso Camargo disse que a
causa do Paraná fora entregue ao Sr. pre-
sidcnlc da Republica e S. Ex. fora mais
do que um arbitro, mais do que um advo-
gado do seu Estado, que lhe dera amplos
.poderes para recerber as propostas dc San-
ta Catharina c offerccer-lhe as contra-
propostas.

Terminando o scu discurso, S. Ex.
disse que voltava ,ao seu Estado satisfeito
e feliz, por ter recebido dc todo o paiz as
mais inequívocas provas de admiração pelo
seu acto. Orgulhoso, disse ainda o Dr.
Affonso Camargo tornar ao governo para-
naensc, vendo sanecionado pelos parana-
enses, residentes na capital da Republica,
o seu acto, pois outra coisa não era a
festa que recebia dos seus conterrâneos.

Terminada a sessão, foram servidos o
chá c variailisslmas qualidades dc doces,
finos.

Entre a numerosa assistência, que era
selecta, notámos as seguintes pessoas:

Gimoyul Si-teiubrhip de Carvalho, tenente Silva,Schleder, Dr. Samuel da Hoeha, Joaquim Ame-
rico Guimarães, Joaquim Correia, Manoel Gon-
(.•alves Loureiro, Dr. Heraellto de Araújo, Dlde-
.-Io Agàplto, Fernandes da Veiga, 1'llnlo Marques,
Alberto (liini.-alveii Moreira, Frnnc-la-o TJbáldilV.
dos Ranlos, Dr. João . 1'ernetla, Brozolio Luz,
Foreste Luz, Zacarias Barbosa Santos, Silveira
Neto, Calo Machado, Heleuio de Almeida Manso,
Demetvio Ilunneiuann, Manoel' Lisboa', Gaslão
Ilermlnlo Milller, Denesard Campnlo, Francisco
Cardoso, Jòiiqrilm Amerle-n Guimarães, Manoel
Isaac da Itoeha, Joaquim Carneiro Sampaio, Al-
fredo Lemos, Antônio Cyrlllo dos Santos, Luiz
Moreira de Lapelo Mlot, Lino De Dalvo, Álvaro
Pereira Noln-ega, Francisco U. de Oliveira liar-
ros, José dp Sotto Maior, Álvaro Faria Bocha,
Juey Solto Maior Lopes; senhoritas Zulmir.'
Amaral Veiga, Laura Beltrão Pernetta, Narciso
Mourodlno Borba, Xoemla silvnros, Olga de
Araújo Santos, Odllin Gil, Maria Luz, Sophln
Branco Gomes de Castro, Bosalia Beatriz Go-
mes de (insiro, Argentina Cardoso, Julieta Silva
Panlnloâo, pliarmaeoutlco Jaruy Sotto Maior,
Helolsia Luz, Petronllln da Iiocha, l.icy da Bo-
olin; Srs. Tíimnol Ou lior-ha, Grlsehlo Lnmaros
Schleder, Anna _anz«i'fl, Areclo Uumos Curúoüü,
o Mathildc Christovão Cardoso.

Uma orchestra executou vários trechos
de musica durante o chá e nos intervalos
tocou uma banda de musica da brigada
policial.

A's 7 horas menos um quarto o Dr.
Affonso Camargo, estando compromettido
para um jantar, despediu-se, saindo acom-
panhado de seu ajudante de ordens.

Conferências^
Amanhã, no Lyccu de Artese Officios,

4s 4 i|a horas, se realizará a segunda con-
ferencia do pedagogo peruano Dr. Alex
•G. Perry.

O Dr. Perry dissertará sobre a sua ori-
ginal theoria Parlamentarismo escolar,
que tem sido objecto dos melhores com-
anentarios pela imprensa e pedagogos eu-
ropeus c americanos.

*
E' no próximo domingo que se realiza;

a conferência do Sr. Collatiiio Barrosoj?
no theatro Municipal de Nitheroy, sobre
a Bellcsa. '¦

Somente no dia 11 do corrente, real^*
zar-se-ha, no salão da Associação Com-
niercial, a conferência da professora mu-
nicipal D. Zulmira Amador, que disser-
tara sobre o thema A criança c o livro.

Pic-nics.
As famílias Siqueira Frota e Saldanha

da Gam-a estão organizando um pic-nic
na fazenda da Serra, em Jacarcpaguá.

Esta festa, que promette ser muito ani-
imada, terá logar no dia 5 do corrente.

Almoços.

Com os primeiros calores prenuncíantes
do próximo verão, nada ha mais agradável c omnls ])Cssoasdo que passar meia hora sob as fronclcs
das arvores seculares elo Passeio Publico,
gozando uma temperatura mais amena c
respirando um ar mais oxvgenado.

Demais, o popular theatrinho está fun-
ccionando com franco suecesso. Inde-
nende-nte do espectaculo dc variedades,
lia 110 jardim um bem montado liro ao
alvo e 11111 bom serviço ele bar, tanto no
jardim como na terrasse que dá para a
Avenida Beira-Mar.

Ir, pois, ao Passeio Publico é um agra-
davel c salutar prazer.

Os deputados Vcspucio de Abreu, Ben-
to de Miranda, Gonçalves Maia, Nicanor
Nascimento c César Vergueiro offerece-
ram hontem, na Rotisserie Americana, um
almoço ao conde Sylvio Penteado.

Ao chanipagne, foi o homenageado brin-
dado polo deputado Gonçalves Maia.

Compareceram ao almoço os Srs. depu-
lado Cincinato Braga, Primitivo Moacyr

OINEMATOHRAPHOS

Odeon.
•Programma novo no Odeon, é certo que

a interessante casa dc diversões terá en-
ohentes suecessí-vas.

Para hoje «slão annunciados os films
«eguintes, qual delles o mais curioso: Os
submarinos brasileiros, A mulher dos so-
n{ios e De pés e mãos, comedia engraçada
e-originalíssima.

Cinema Avenida.

,NSo se cansa a empreza que dirige este
cinema em proporcionar-aos seus frequen-
tadores escolhidos trabalhos de reputadas
fabricas, dando sempre films desempe-
nhados por artistas consummados na arte
da mímica.

Hoje, com o Fantasma do castcllo, da
fabrica D'Luxo, terão os espectadores
do Avenida um film dc incomparavel bel-
leza.

•Segunda-feira, Divisão naval portu-
guesa.

Jantares.
No f.aiacctc ^lc sua residência, o gene-

ral Ve-s-pasiano de Albuquerque offcrc-
ecu anU-hontcm um jantar intimo ao Dr.
Affonso Camargo, ao qual compareceram
muitos r.riio.os.

Homenagens.

ACADEMIA BRASILEIRA DE LETRAS
Apesar de ser hoje feriado nacional, a-

Academia Brasileira de Letras, por dè-
cisão da directoria, fará sessão, á hora re-
gimental, para a eleição á vaga de José
Veríssimo, dc que são candidatos os Srs.
barão Hcmem dc Mk:11o e Saturnino Bar-
bosa.

A directoria tomou esta resolução por
haver ainda duas eleições ás vagas de
Affonso Arinos e Arthur Orlando e ser
este o ultimo mez das reuniões acade-
micas.

Haverá outro «ussumpto importante a
se tratar na sessão dc hoje.

Prefiram a cerveja POliTCGUEZA.

Na residência do Dr. Paulo Frontiii,
realizou-se hontem a entrega da mensa-
gem votada no Club de Engenharia, por
iniciativa dc um grupo de amigos e admi-
radores desse engenheiro.

A manifestação foi bastante concorrida,
tendo falado por oceasião da entrega da
mensagem o Dr. Ozorio dc Almeida.

Falou tambem um acadêmico ela Escola
Polytêchnica, fazendo entrega dc uma 011-
tra .mensagem redigida naquella escola.

•I*
O Centro Paranaense levou hontem n

effeito, cm sua sédc social, uma festa em
homenagem .10 -Dr. Affonso Camargo,
presidente elo .Paraná, que ainda se encon-
tra nesta capital.

O salão elo centro offerecia um aspecto
agradável, pois regorgitava dc senhoras,
senhoritas e cavalheiros paranaenses.

A's 16 horas, precisamente, chegou o
Dr. Affonso Camargo, acompanhado (Je
seu ajudante de ordens, e momentos de-
pois, o Dr. Basilio Luz, justificando a
ausência do Dr. Ubaldino do Amaral,
presidente do centro, offcreccu a festa ao
homenageado, pronunciando uma bella
allocução c salientando o gesto digno e
nobre do presidente do Paraná, com pala-
vras cheias de applausos.

O tenente Silva Schleder, orador ofíi-
ciai da festa, leu o scu discurso, prestando
ao Dr. Affonso Camargo, em nome do
Centro Paranaense, as homenagem <le
que S. Ex. é merecedor pelo acto pátrio-
tico que vem de praticar com a solução
dc tão velha questão.

Em seguida, o Dr. Affonso Camargo
usou da palavra e em um improviso pon-

Viajantes.
Como foi noticiado, partiu hontem para

Thcrezina, a bordo do paquete Servido
Dourado, o Dr. Abdias Neves, állustre
senador pelo Estado do Piauhy.

O senador Abdias Neves foi ao seu Es-
tado buscar a sua Exma. familia para
esta capital, onde fixará residência.

Ao embarque do distineto parlamentar
oonipareccram crescido numero dc ami-
gos, correligionários c admiradores.

Além dc vários membros da colônia
piauhyensè, dos representantes dos .minls-
tros de Estado, vimos as seguintes pes-
•soas:

Senadores Antônio Azeredo, Ribeiro
Gonçalyes.,.e José Euzcbio, deputados An-
fçàiíjô^Frèire c • Joaquiiü.jPires,; ;Dc. .João.
J;4M.-'i^^-Mii^É^aif^AiiiieííV-Dríi;'

th$r <Ccw.lho- £ MMt&^fot,., ifi^^Vi^}
.#^ÍB*H^Bf:'-]^«#"''" 
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o iilustre viajante um 
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jando-lhc boa viagem.
* . .

A bordo-do paquete Servido Dourado,
partiu hon.-gmi paia o norle da Republica
o general ífWilliains Gorgas, chefe da
commissão Rockfcller, acompanhado dc
seus collegas.

Os nossos hospedes, que vão dar des-
empenho á sua missão, se destinam a Pçr-
nambuco, onde ficarão alguns dias, partin-
do d'a!i para o A.mazonas, com escalas
por outros pontos do Brasil.

Ao qihbarqué da commissão compare-
cerain o director geral de saude publica,
delegados de saude. e demais funeciona-
rios daquella repartição e. representantes
da colônia norte-americana.

Para Victoria, seguiu pelo Servuro Dou-
rado o Dr. Antônio Matrins Areia Leão,
director da Companhia dc Carnes Conge-
ladas do Brasil.

. O embarque dc S. Ex. foi bastante con-
corrido.

São esporados do Maranhão.no dia 7 do
corrente o desembargador Lourenço Va-
lcn;.; de Figueiredo c o Dr. Almeida Nu-
nes, que vom acompanhado dc sua fa-
mil ia.

*
Para 'Pernambuco, cm viagem dc re-

creio c visita aparcutcsi partiu hontem, ,a
bordo do Senulo Dourado, o Dr. José
Pinto Ribeiro, clinico c chefe político em
Barra Mansa c fazendeiro cm Bauru.

*
Para S. Paulo, de.onde, depois dc uma

curta demora, seguirá para Buenos Aires
e d'ahi para os Estados Unidos, partirá
no próximo domingo, pelo nocturno dc
luxo, o embaixador americano Dr. Edwin
V. Morgan.

*
Acompanhado dc sua Exma. esposa e

do Dr. Jacy Pires Ferreira Machado, se-
gniu para Tutoya, no Estado do Mara-
nhão, o Dr. Frederico Machado, genro elo
Dr. Joaquim Pires, deputado pelo Piauhy.

*
De 'regresso dc sua viagem á Europa,

é esperado no próximo dia 6. nesta ca-
pitai; a hordo do, Frisia, o nosso collega
Oscar ele Carvalho Azevedo, director ela
Agencia Americana.

Estendendo as fontes ele informações ria
s.ia agencia pelos prinçipacs centros de
civilização européa, como Paris, Londres.
Gênova, Lisboa, etc. Carvalho Azevedo
repressa ao Brasil depois dc uma long.i
permanência no Ve-lbo Mundo, durante a
qual trabalhou intensamente para desfa-
zer as desconfianças eles paizes alliados
para com a Agencia Americana.

4-
Acha-se nesta cidade c deu-nos liontcm

o prazer da sua visita, o nosso antigo col-
lega de imprensa Azevedo Barranca, que
cm S. Paulo foi durante longos annos re-
dactor do Diário Popular.

Para Pctropolis, onde vão passar a es-"a 
princeza c prin-

familia, Dr. Sylvio Leitão da Cunha *
família, coronel José Guilherme c familia,
Dr. Vicente Moraes e familia, coronel
Américo Guimarães e família', Dr. Fran-
Iclin Samjiaio, Eugênio Gudin e familia e
Dr. Jttstino Paixão e familia.

Hospedaram-so hontem no Fluminense Hotel
os Srs:

Caudldo Vlanna, Virgílio Moraes, Mme. Plua
Merlo, Dr. Adolpho ele B. Figueiredo, Aldo Luz,
Olemeiitlno Maciel, Alonso Fernando: da Silva,
Soverlano Earros, Arthur Orslno de Castro, F.
Consentiu.. Júnior, coronel Francisco Calderaro,
Álvaro Rodrigues Madeira,- Adelraar Moreira,
Rodrigo Mattoso, Jurouio Slavad o D-. J. S. In-
glez do Souza.

*
No hotel Globo liospodaram-so hontem os

Srs.:
Augusto de Souza VInnua, Ozorio de Castro,

Jayme Carvalho Vieira, F. Ourrloue, JoSo Ba-
ptista Coelho do Amaral, Carlos F. Pereira
Caldas, Jaclntho Sampaio, Francisco Augusto,
JosC Pacheco Gulmorilcs, Juvenclo Linhares Mo-
reira, Victor Vieira de Araújo, Arthur Estevcs,
Eduardo Paes I.eaie, Luiz M. Gonçalves, Sebas-
tlllo Romano, Alfredo Garei», Orlando Saldanha,
Antônio Coimbra, Alfredo S. Paranbos, Dr. Itt-
bran Machado o JosC- Ferreira de Assis.

Nascimentos.
O Sr. João Leopoldiiio dc Azeredo e

sua esposa, D. Enedina Franco Bcnevides
de Azeredo, participaram-nos o nascimen-
to de seu filho Durval, a 27 do mez pas-
sado.

Anmueisarios.
Completou hontem mais um annlversa-

rio a senhorita- La Salette, normalista,
liiha do Sr. Francisco Augusto de Souza,
commerciante desta praça.

Passa hoje o anniversario natalicio do
Dr. Gelim Brandão, funecionario da Re-
partição Geral dos Telegraphos.

* . ... -
E' hoic dia elo. anniversario do Dr.

Enrico de I emos, conhecido clinico dcsti
capital.

Faz hoje annos o nosso collega dc im-
prensa Mario dc Magalhães.

O i° tenente Joaquim de Souza Reis
Netto faz annos hoje.

Faz hoje annos o tenente Raul das
\7eves. ,'- /' . *

Passou hontem a data natalicia do co-
ronel Lotliario de Figueiró, administrador
do Posto Central dc Assistência Publica.
Cs seus admiradores o aniigos lhe promo-

-veram uma manifestação de apreço, sa-
lientando as. suas qualidades.

Passa hoje o anniversario natalicio do
capitão Lauro Carneiro.

*-\- • ÀFaz annos hoje o capitão Francisco Os-
car do Nascimento, funecionario da =*
pretoria eivei.

*!« ...
Faz annos hoje o Dr. José Teixeira da

Silva, clinico desta cidade.

Faz hoje annos o Sr. Vietorino Maia
Júnior.

.*
Passa hoje o anniversario do Dr. Saul

de Faria Bello.
*

¦ Faz hoje annos o Dr. Enrico de Mo-
raes. * . • 7

Passa hoje o anniversario do cirurgião-
elentista Oscar Barbosa Rodrigues.

Faz hoje annos o advogado Dr. Ed-
mundo de Miranda Jordão.

Recebeu hontem muitos cumprimentos,
.r^.fljojiyo^de ..8Ç.UiJJÇ?.ÍYe£sario natalicio,
:O'$PíisM«íto-dé'^^feedior.Ç&tínlw,',in.0T-:

sil manda hoje, dia dc finados, rezar 1
missa por alma dc seus consòcios fallc;
cidos, na .igreja ele Nòss.l Senhora da
Conceição, á rua General Câmara, ás 10
•horas.

*
Na igreja da Conceição e Boa Morte,

reza-se amanhã, ás 10 horas, missa de
anniversario do failecimento elo Sr. Ma-
noel Joaquim Ribeiro, mandada celebrar
por sua familia.

Pelas escolas. *
Como ele costume, foi aberta a sessão

da A.ssociação Brasileira de Estudantes
pelo Sr. Raul da Rocha, presidente, que,
em seguida, convida o Sr. Mario de Arau-
jo Jorge, scoiTlario, a proceder .'1 leitura
da acta da sessão anterior, approvaila sem
debates.

O secretario lê o expediente?, que con-
sta, entre- diversas outras coisas, do se-
guinte: pareceres sobre as personalidades
dos eócíós propostos na sessão passada
(-. um projecto do Sr. Octavio Murgel dc
Rezende, propondo que, junto á Associa-
ção Brasileira de Estudantes, cada agre-
miação de acadêmicos no Brasil tenha um
representante. O Sr. Rezende, cm breves
palavras, expoz as vantagens que advirão,
caso o seu projecto seja aceito pela casa,
salientando, sobretudo, a conveniência da
fundação dc uma Federação dc Estudantes
110 nosso paiz.

fim ordem elo dia foram eleitos sócios
efícetivos: da Escola de Bellas Artes, o
Sr. Henrique de Vasconcellos; da de Mc-
dicina, Armando Gayoso, Hilário Gurjão
e Álvaro Cainpolide dc Sant'Anna; da
Polytccliuica, Serafim Dcrenzi, e, final-
mente, os acadêmicos Gildo Amado, Júlio
César Tavares e Rayiuundo Vidal Pessoa,
da Faculdade Livre de Direito.

Achando-se presentes quasi todos os
sócios effeclivos eleitos, o presidente
con\ida-os a prestarem o juramento da
pragmática, o que é realizado por todos
elles, excepção dos Srs Júlio César Ta-
vares c'Raymundo Vidal Pessoa, que es-
tavam ausentes,

Depois de. empossados, o presidente
designou, cm substituição ao orador offi-
ciai, que não compareceu á sessão, o Sr.
Annibal de Souza, afim de saudar o alu-
nino das Bellas Artes, c o Sr. Plínio Ay-
rosa, que dirigiu bellas palavras aos dc-
mais recipiendarios. Em agradecimento
falaram os Srs. Henrique dc Vasconcel-
los, Armando Gayoso c Gildo Amado. Os
oradores foram todos muito applaudidoa
pela assembléa eni peso.Conforme estava annunciado, o Sr. Re:-
nato, Segadas Vianna, acadêmico de di-
rtito, fez a sua bella conferência sobre—
A orientação é o vehiculo primordial da
e.rpansão econômica. Por ser um assutu-
pio dc palpitante interesse, pois refere-
se elle á economia nacional; e mesmo gra-
ças ao burilado c suave estylo com que
o aulor elaborou o seu precioso iraba-
lho, a asscn.bléa não lhe regateou applau-
sis, que se prolongaram após a eloqüente
peroração do orador.

Falaram ainda o Sr. Nestor ele Figuei-
reelo', vice-presidente, propondo fosse pas-
saelo uni telegràiíiani de congratulações
áns associados qiie tão dignamente se
acham actualmente nas manobras milita-
res, e: o Sr. Segadas Vianna, que pede
um voto de pesar pelo failecimento do
inolvidavel poeta Stechtti.

Ambas as propostas foram approvadas
por açcliimação.

Encerrada a sessão, o presidente agra-
deceu o comparecime-nto das senhoritas
c cavalheiros que foram assistir á bri-
lhante conferência do acadêmico Segadas-Vianna.

o mmm de ii
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As alumnas da i" e da 31 turma dc chi-
mica do 3° anno da Escola Normal presta-
ram uma justa c significativa manifesta-
ção de apreço ao seu velho mestre o pro-
fessor Dr. Bricio Filho, lente cathcdra-
tico daquelle estabelecimento de ensino.

Por oceasião do encerramento das au-
Ias as alumnas reunidas foram ao encon-
tro do Dr. Bricio Filho e offcreccram-
lhe lindas "corbeilles" de flores naturaes
c ricos mimos.

Em nome das turmas falaram as nor-
malistas Hildebranda Lindsay e Caroli-
na Merola, que enalteceram as qualidades
de seu mestre e referiram-se ao seu pa-
pel na vida publica, destacando os servi-
ços prestados ao paiz, na paz c na guerra.

O Dr. Bricio Filho, agradecendo, disse
que se sentia reconhecido ante aquellas
provas dc affccto testemunhadas pelas
suas discípulas, que tão correctas,. cumpri-
doras de seus deveres, se mostravam.

Alludindo aos dissabores que tem tido
na sua vida publica, accrcscentou o Dr.
Bricio Filho que para estas contra
des sempre encontrava leniti
suas alumnas e 110 seio ád<3

UMA OBK.V ADJtinAVÈÇ

Dcnire as obras ele assistência e ca.-;-
dade, verdadeiramente admiráveis, ck- ,lu-
o Rio de Janeiro se pódc desvanecer, está
a que vem esplendidamente realizando o
Patronato de Menores.

O problema da infância dcsvalitla é,
realmente, um dos mais extensos, impor-
tantes e intjuiètàdores da cidade. O que
por ahi existe de frágeis craturinhas çií-
tregues a si mesmas, expostas a todos os
acasos e perigos!

Quantas centenas de crianças pobres,
doentes c quantas 110 mais completo e
cruel abandono não possuc esta grande
capital?

A todas ellas viza a acção do Patronato
de Menores.

E, quando se lembra, enic são senhoras
das mais illustrcs de nossa sociedade, co-
mo as Sras. Eugênio de Barros, Germano
Boetchcr e Nabuco de Abreu e mais gju-,
tilissinias senhoritas, como as senhoritas'
Alves de Souza, Eugênio de Barros e Na-)
buco de Abreu, as dedicadas e infati-.
gaveis sustentadoras elo patronato, é que
se avalia o que a obra que vêm empre-.
hendendo tem de piedade, de bellezaj dc)
ef ficiencia c de doçura... I

O .programam do patronato, que tem a *
suavidade dç tão admiráveis espíritos fe-
mininos, é perfeito e completo. Não só
ministra, ás crianças .pobres cm roupas,;
remédios e até brinquedos, a assistência \
material e immediata de que necessitam, 1
amparando-as em todos os riscos, diffi-j
culdades e privações, como se propõe a;
ministrar-lhes a instrucção indispensável j
.para melhor apparelhal-as a enfrentar as
contingências da vida.

¦As distinetas senhoras têm feito todo»
os esforços e sacrifícios, não recuando)
diante da tarefa humilde de pedir, para
alcançar os elementos sem os quaes o pa-
tronato não teria existência.

Felizmente não se appella em vão para,
os bons sentimentos dos cariocas. Bons
auxílios têm apparecido c ha, sobretudo,!
muitas casas commcrciaes, cuja boa"
tade tem sido simplesmente preciol
ainda liontcm, a Rua assim noticiavj
mo, graças a esses auxílios, o pat|
vai cumprindo o scu programma:

"Assim, fazendas, livros, brinq]
bonbons obtidos, cm certa quantidad
ram hoje distribuídos equitativa|
Hoje, esse serviço teve inicio. Abj
se fardos de fazendas e caixões con|
euiedos é objectos outros. Era dc'
Batisfação das dircctoras do patrj
Azafamadas, trabalhavam todas na
de • sentirem, em parte, realizada

grande obra. .Mlles.' Nabuco de
c Eugênio de Barros, muito gral
repartiram pela pequenada jovial lií

gulodices. Mas .a acção bondosa prol
As senhoras são incansáveis, Nove3

neficios receberão os pequenos nectj

dos. Uma commissão do patronato
não mede esforços, trata presentej
da fundação do hospital dc criançaf

coroará a obra inestimável. Para ij

se accuimilam importâncias, prosei
victoriosamente a tarefa nobilitaiiB

quella commissão. E o hospital ha-

guer-se, -imponente na sua simpjicj

para resumir á saude c ao trabaljj

pequeninos enfermos. Tanto podem
tade e o espirito de caridade da i|

brasileira."
O patronato merece o inteiro apçj

todas as pessoas generosas.
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mez próximo findo, na residência elo te-
nente-coronel João Principc da Silva,
chefe da 2" divisão dá Iritendencia da
Guerra, o casamento de sua filha Judith
Príncipe com. o Sr. Emílio Bailly. Foram
testemunhas, por parte da noiva, o major
Cláudio da Rocha Lima, commandante do
forte de Imbuhy, c sua esposa, e, por
parte do noivo, os pais da noiva.;?

* 
'

No juízo da 3* pretoria eivei corre o
edital de casamento dc Thcophilo dc Sou-
za-Ramaiho.com Cecília dc Oliveira.

Enfermos.
Acha-se felizmente de todo restabele-

cida a iilustre escri.ptora Albcrtina Ber-
tha, autora das paginas maravilhosas de
Exaltação.

¦A iilustre escriptora tem sido muito
visitada.

Faiieamentos.
Causou grande pesar, na Parahyba, a

noticia do failecimento do coronel An-
tónio PcssOá, na sua. fazenda de Umbu-
zciro.
.' O coronel Pessoa administrou o Esta-
do, dc julho do anno passado a agosto
deste anno, restabelecendo as finanças es-
tacloaes c prestando outros serviços dc
grande valia.

O presidente do Estado, em signal de
pesar, mandou fechar as repartições pu-
Micas' e hasfbar a bandeira em func-
ral.

*
Falleceu na Parahyba 0 coronel Eula-

lio de Aragão Mello.

Missas.
No altar de Nossa Senhora da Concei-

ção, da igreja de S. Francisco de Paula,
reza-se amanhã, ás 9 1I2 horas, missa
de 7o dia por alma de .D. Maria Augusta
do Nascimento, esposa do Sr. Arthur La-
battit do Nascimento, guarda civil do 4°
districto policial.

No altar mór da matriz de 'S. Francis-
co Xavier, no Engenho Velho, reza-se
amanhã, ás 9 horas, missa de 7" dia, pelo
failecimento de D. Corina Ramos dc Fa-
ria, irmã do capitão de fragata Carlos
Ramos, chefe do corpo pharinaceutico da
armada

*}• i^mm
„-,  .ia^«Bucn%e-

A manifèstáçao^dÊifou grandc_ impres-
são cm tbda assistência, constituída tam-
bem por alumnas de outros cursos.

GRANDE HOTEL SANTA RITA
Mendes—E. F. Central do Brasil

Reabertura em novembro, apôs
completa remodelação. Clima saiu-
berrimo, a 500 metros de altitude.

Bonds para conducção directa e

magnífica situação no seio de secular
floresta; llluminação electrica.

xVbsolutamente não aceita doentes
de moléstias contagiosas.

Informações nos hotéis Avenida,
Globo, Itio-Palace e Fluminense, nes-

ta capital; telephone n. 1,. Mendes;

endereço telegraphico, Santa Rita.

m
A melhor

GUEZA.
cerveja 6 ÍQI

Fiale,
filhinha no collof

Como nessa'oceasião o leiteiro yoj
do interior da casa. o pharmaceuticf
lhe ver o perigo do seu descuido/
foi preciso mais para que o lelteir
gredisse o transeunte, gtirando-lhc.
as'garrafas, uma das quaes o aoanii»
rosto. caus,1ndo-lhe um ferimento. J

A policia do 19o districto prenej
insolente. - ,í

Q ferido recolheu-se a sua residi
á nia Lia Barbosa n. 113.

A HANSEATICA... Que deliag

tação calmosa, subir:!
cipe dc Belford, Sn» Virgilio Brandão,
Sra. Ouro Preto, Arlando Uurlamaqui e

\ \
1

O Club dos Fcnianos manda rezar ho-
je, na igreja de S. Francisco de Paula,
missa por alma dos sócios fallecidos.

Commcmorando o anniversario natali-
cio ele sua fallccida progenitora, D. Pau-
lina Pinto de Araújo Correia, suas fi-
lhas mandam rezar hoje, ás o lioras, mis-
sa por sua' alma, 11a capela do cemitério
de S. João Baptista e depositarão flores
cm seu túmulo. * m•D. Mariana Graça Castro e Silva mau-
da celebrar depois de amanhã, na igreja
do Carmo, missa, ás 9 i|2 horas, por ai-
ma de sua filha Efvira.

*
A Associação Geral de Auxílios Mu-

tuos da Estrada de Ferro Central do Bra- jm.-n.ty..

Exposição dc liygiene
A commissão organizadora do i° Con-

gresso Medico Paulista, annexa ao i°.Conr
gresso Medico Paulista, á realizar-se cm
dezembro do corrente anno, em S. Paulo,
110 intuito dc estender quanto possível a
sua acção cin beneficio da saude publica
c interessada cm concorrer com o seu es-
forço' para a solução racional desse pro-
blcma, resolveu a abertura de uma expo-
sição que virá offcrecer ás industrias que
se relacionam com a hygienc e ao com-
mercio cin geral uma opportunidade de
tornar conhecidos os seus produetos.

Essa exposição, promovida no interesse
da communhão social c a bem do desen-
volvimento industrial, comportará produ-
ctos cliimicos, phannaceuticos, alimenti-
cios c aecessorios, que directamente se
prendem á hygienc c á saude publica.

As inscripções dos fabricantes serão
recebidas pelo encarregado geral nesta ei-
dade, Sr. Eduardo Paradés, no Fluminese
Hotel. ¦

Corte de Appellatfo
JULGAMENTOS DE HONTEM, DA

2a CÂMARA-

ÁSgràvo dc petição — N. 2.269 —
Relator, o Sr. Toreiuato; aggravan.te,
Cecília Moreira; aggravado, João .To-
sé de Araújo — Negou-se .provimento;

N. 3.271 —¦Relator, o Sr. Sarai-
va; aggravàhte, Joaquim Lopes Bas-
tost aggravadò, Francisco Bel-fort
Serra — Idem;

N. 3.272 — Relator, o Sr. Gemi-
mianp; aggravante, Henrique Boi-
teux & C; aggravada, D. Celestina de
Brito Guedes — Idem;

N. 3.273 — Relator, o Sr. To.rqua-
to; aggrava.nte, «. Companhia Fabrica
ele Artefaetp.s de Amiantho; asgrava-
do, L. RufLír — Não se tomou co-
niheelmento poi não ser caso do're-
curso interposto;

N. 3.275 — Relator, íJír. Towraa-
to; aggravante, Banco jj' c^aal lira-
slleiro; aggravadò, Anv V ' ~v-*»ii
Monteiro da .Silva — Nfí'J /ii-

MORREU VIC«DAm

No largo do Rio Comprido çstayaj
tem distraidamente a nacional Uirj
da Conceição, de côr preta, com 50
de idade, residente á rua Santa Atj
drina, quando um bonde da linha ,
-Alexandrina, que, manobrando, rei
para engatar o reboque, a apanhou
saneio lhe tão graves ferimentos, qi
chegar a -infeliz ao posto central d
silencia Municipal, falleceu. O se
daver foi.removido para o necroten

O motorneiro, contra quem a ira
lar se virou, a ponto de quererem a
indivíduos lynchal-o, conseguiu fugir

A policia do ?" districto abr>u.. inque
rito. ", msm^*

•—:—ci'^
Bebam cerveja FORTUGUÉZA.

QUASI MORTO POR UMA FACADA
Na rua Braz dc Barros, em Ilapirú, ha-

via hontem um rancho de pastorinhas, o
que attraiu para o local a fina flor dos
desordeiros da zona dc Calumby, que e
uma das mais bem fornecidas do genero.

Foi desse modo que lá se acharam In*
neu Vieira, pardo, residente á rua Ita-
pirú n. 59; Antenor dos Santos, preto,
residente á tua Vista Alegre n. O, e Luiz
Leonielio, solteiro, residente a rau Itapiru
n. 152. . , .

No rancho esses tres desordeiros se
desavieram e sairam para a rua discutin-
do. Assim, foram elles caminhando, do-
brando pela rua Ifapirú. Quando chega-
ram em frente á casa dc Irineu, os ani-
mos se exaltaram em extremo, passando
os tres á lueta.

No meio da contenda Irineu sacou de
uma faca, vibrando um violentíssimo gol-
pe no ventre dc Leonielio. qúc teve ;J
intestino perfurado. Após o delicto o cri-
minoso enveredou "pela própria casa, fu-
Cindo. ....

A Assistcncia Municipal medicou c fc-
rido, (pie cm seguida foi removido para
a San!a Casa. O seu estado é muito grave.

Assim que .1 policia do 9" districto prenr,
deu o desordeiro, Antenor dos Santos o.
por elle soube do nome e da residência do
criminoso. •

Immediatamente foi levada a çtíeiic...
uma diligencia na residência do crimii.o-
so, prcndehdo-o no interior do " walver-
closet ", onde- elle: se havia trancado.

t?
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Grêmio dos -Maelnnlyf&císS
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rinha. Civil, sondo boj
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Gommunicadon officiaes
t d'-) CommniiicadoPAKIS,

oflicial:••O dia do hontem pnssc-u-.se em
relativa citlma. Na região de Sailly-
Saillisel e no bosque (Io Saint-Pierre-
ynust, houve cniihoneio intennitten-

LONDRES, 1 (P.) — Communica-
do official: •"Nas vizinhanças do redueto (le
Hohenzollerh e do canal de La Basseo,
bombardeámos «s linhas inimigas.
Nn região de Ypres, Hebutcrne e ao
sul do Ancre. sobretudo em torno doa
rc duetos da Suábia e Stuff, a artilhe-
ria inimiga bombardeou vlolentamen-
te ns nossas posições."

PARIS, 1 (P.) — Communlcado
oITiieul:

.- "Ao norte do Sommc progredimos,
durante a noite, a nordeste de Les-
boeuis. Do manhã, os allemães ata-
carniíi violentamente as nossas posi-
ções na direcçao norte e leste de Sail-
ly-Sailllsel. O nosso fogo desfez todas
us tentativas e rechasson o Inimigo
para ns suns trincheiras. Capturámos
setenta prisioneiros.

Na-iaargon direita do Mosa a noite
¦ decorreu relativamente calma.

Nos Vosges, uma rede de arame
farpado fez fracassar uma tentativa
dos allemães contra uma das nossas
trincheiras, perto de Lnrgltzen, a su-
doeste de Allkirch."

LONDRES, 1 (P.) — O ultimo
comniunicado official do alto com-
mundo britunnlco diz:

"Fizemos um bem suecedido raid
contra as trincheiras inimigas, em
Festubert, região dc Mèssines.

Ao sul do Ancre, na nossa frente,
o bombardeio effectiiado pelo iuimi-
go tem sido intcrnüttente."

BUCAREST-, 1 (P.) — Communi-
cado official:"Na Trnnsylvnniii. na região do Jiul,
repellimos para muito além díis suas
primitivas posições as tropas austro-
allemãs c continuamos a perseguil-as.
Fizemos mais 000 prisioneiros e to-
unimos grande quantidade de mate-
*.ia.l bellico."

-.Na frente occidental
]i-Í'te#$ffifÊè, 1 (P.) — Os boletins fran-

•^V-^ftà''e.'3lillemães reconhecem que, em
¦"¦:£*:1 .'ephBelfcifcmcia do máo tempo, se 'es-
:;"-*ui íftbilecj^u certa calma na. frente oeci-'= •iv'.>.&iita,lv'ci-

fite continua o cauhoneio nas
Mg «omme e do Mosa, sem
Ípe infanteria.
Bshos allemães datados de 29^©^™.

J -.^''tóípir&feiKlii, pretendendo desmerecer
, í-s^^A-Uáòi-ias francezas do dia 24, em
¦-^^'V.êíàSjfef dizem que no momento do
¦'-^'riSÍ-àhwiuSS os allemães evacuavajm as
" -.^^.ViiPkHsl '"ais avançadas, cuja situa-' •-'"^CoáwLeíar muito -desfavorável para se

^-^>t*í*^_?52k., .,(-„.. « nonlnot-n r*nm fl Sg-
ma

^çxplJíSjjão tão pueril e tão mal for-
;''fàda*;*ía,; primeira linha allemã com-
f^pla, entre outras obras 'de de

''¦""'¦''n' '-.""iijwílíífemanter o contacto com a
>7 . -.,<- ...^fWai-iilnbn. Ninguém aceitará 11

:.. : , •¦-exi)l-.ic"ãSíão tão pueril e tão mal f

. n1&, v'WÍo"rH'-:'de Douaumcnt o o "bosque de" ¦'¦.?.^áillejiè. Não ee percebe porque foi
A/,^£::i.én:t4o"fítue os allemães consumiram

h.t • ¦rS:\':i$'0i&jtth-:. de milhares de homens e
n^üsí. •*'*mftLl'oB''riiilhões de obuzes, para dispu-

i*>-' '""imitirerni! H posse de posições cuja oc-' 'ir. r-.^v/i-Teuptíorio os ia co-Mocar numa situação

.^^Osíirancezes em Verdun
•'"''^fííGNDRES, 1 (P.) — O general
.'^^toonglaia-liais, eommandante em chefe

. "í^-dos'•¦ eijgi-cltos inglezes em operações
.i.:í-^aj':..R«ftl'ra na França, dirigiu hoje ao
' -íréiísBpefaTlssimo Joffre uma ordem do
i>r'-y:''''díà,'ÍaiPí'esontarido-lhe, bem como1 aos

.., ;^r*. 
£^<aátylqs do seu commando, as suas

; . ' '•.•;'¦¦¦>' tòIicw£Qões.e dos exércitos brltannicos"-¦ "V -"'-f-^íítéljií^fi^Thante suecesso dos soldados
.'.-;' ".-.'.'¦ 'L.te&iícejiês 

em Verdun.
.;.'-> - ;,,<ir iQ"íf«ieralissinio Joffre agradeceu

%,' w 
'?""'«:êssas-iéiicitafiõ.es em nome das tropas

'.'•:.-- '¦¦ '..:•'!<4rane^Bs o|ítóae#:í.que,ell.as .veriam nos'*¦ • ' .-í-^^mnVi-iriniifiiãriTRníV^iMnniikBdantâ em

itn

• a^rreTg-íOasf

.- *Av>i«ífoj,-1

ftHdanto. em

O encontro, como já foi noticiado,
deu-se no passo Szunduk, próximo de
Szolnok-Doboka, tendo primeiro os
romenos derrotado completamente
uma forte columna allemã, que ten-
tou por diversas veezs aproximar-se
do passo.

Depois, novas e mais numerosas
tropas dos Inimigos foram mandadas
seguir para a passo Szundulcpelo com-
mandante em chefe da região, gene-
ral Falkenhayn.

Então, depois de um violento e re-
ciproco bombardeio das artilherias de
longo alcance e pesada, deu-se o cho-
quo entre as duas partes combaten-
teé, travando-se renhido e encarnl-
cado combate, que durou um dia e
meio sem cessar um só instante.

Depois desse tempo, a artilheria
austro-allemã começou a diminuir a
intensidade do fogo, emquanto que
do lado dos romenos recrudescia o
bombardeio, realizando nesse momen-
to o ataque da infanteria romena, que
terminou por uma brilhantíssima vi-
ctoria sobre os austro-allemães, que
foram obrigados a abandonar as suas
posições nas proximidades do passo
Szunduk.

Foram feitos muitos prisioneiros e
tomado importante material bellico.
As perdas dos inimigos foram enor-
mes por dominar a artilheria romena
as suas posições, emquanto que rela-
tivamente foram menores as baixas
nas tropas do rei Fernando.

LONDR.ES, 1 (A.) — Um radio-
gramma de Bukarest, aqui recebido
á ultima hora, diz que, em consequen-
cia da importante victoria dos rome-
nos sobre os austro-allemães no passo
Szunduk, foi o exercito do general
Falkenhayn rechassado além da fron-
teira, senão destruída toda a linha
inimiga nos Alpes Transylvanicos.

Neste ponto foram enormes as bal-
xas Inimigas, que ao recuar deixa-
ram os feridos e material bellico.

LONDRES, 1 (A.) — Está annun-
ciado que 300.000 russo-servio-rome-
nos assumiram" a offensiva contra os
teuto-turco-bulgaros, na Dobrudja,
avançando trinta milhas em Sprai e
Tariverdi, a oeste do lago Sinoc.

LONDRES, 1 (A.)—Um batalhão
de venizelistas, que saiu de Verria,
para combater contra os búlgaros,
íoi atacado em Gruda por um troço
de partidários do rei Constanlino.

Houve forte tiroteio, conseguindo,
finalmente, os venizelistas dominar
os adversários e continuar a sua mar-
cha.

0 fabrico de munições
LONDRES, 1 — O conhecido es-

criptor -Sr. Arnold Bennet descreve
hoje uma visita que acaba de fazer a
algumas das fabricas nacionaes de
munições da Inglaterra. Diz elle, re-
ferindo-se a uma dessas fabricas em
particular:"Somente o edifício estende-se por
,ma,is de quaíiro hectares. Mais 'de
6.000 operários estão ali empregados,
dos quaes metade são mulheres. A
construcção da fabrica foi autorizada
em agosto de 1915 e os trabalhos co-
meçaram no mez seguinte. A 23 do
março deste anno as machinas já es-
tavam instaladas, machinas das quaes
foram na sua maior parte construídas
na Grã Bretanha. Foram fabricados
127 .obuzes na primeira semana de
junho, mas no comieço de agosto já
a fabrica tinha entregue 40.549- obu-
zes. A producção de grandes proje-
cfcis attinge actualmente a mais de
10.000 por semana, nesta fabrica.

Tal é essa incrível obra de mágica,
um verdadeiro palácio de Aladlno."

Saudação aos heróes
PARIS, 1 (P.) — Os jornaes, lem-

brando a data do amanhã, eomme-
moram em termos commovidos,£vo-
cam e celebram os mortos que cai-
ram pela França e prepararam a vi-
ctoria e nella revivem."Os mortos — como escreve o Sr.
Barthou no "Matin." '—• que ordenam
resistir, soffrer 'e luetar até á victoria,
.a-yictoria que elles esperam, que elles
áfajawanajs.que elles comçaram a ga-~'ã~"' m^&ij^bs, finalmente que gri-

Outras noticias
LONDRES, 1 (A.) — Noticias aqui

recebidas do Cairo dizem que os tur-
cos foram deslajòdos dasposições que
«ocupavam em Azthmetahah, Inicil-
Bachi, Umhtepe, Kamatabad, Viand e
Mazro, sofifrendo perdas •enormissi-
mas.

LONDRES, 1 (A.) — Telegrapham
de Petrogra/do para esta capital an-
nunciando que as tropas moscovitas,
depois de derrotarem completamente
o inimigo, apoderaram-se de Kuri-
dam-Moram, na frente da Pérsia.

Os combates naquella região toma-
ram um grande .desenvolvimento nes-
tes..últimos dias, todos elles favora-
veis ás armas russas.

NOVA YORK, 1 (A) — Sob o
commando' do'capitão Be fragata Koe-
ning, entrou -esta madrugada em New-
London, o super-submarino allemão
"Deutschland".

O "Deustchland" partiu de Bremen
no dia 10 de outubro findo e trouxe
para os mercados dos Estados Uni-
dos um grande carregamento de pro-
duetos chimicos e pharmaceuticos.

Toda a imprensa daqui oecupa-se
longamente da segunda viagem do
referido submarino. . .

Ultimas informações
PARIS, 1 (P.) —Comniunicado do

exercito do oriente:
"Na margem esquerda do Struma

os inglezes derrotaram os búlgaros,
infligindo-lhes perdas sungrentns. As
tropas britunnicus oceuparam, depois
de violento combate, a aldeia de Bar.
kllazumáj que o inünigo defendia en-
carniçudumentc.

Foram leitos 315 prisioneiros.
Duelos Intermittentes de artilheria

desde o lngo Dolruri até o Cerna.
No Cerna, os servios repclliram va-

rios contra-ataques dos teuto-bulga-
ros."

ROMA, 1 (P.) — O ultimo com-
municado do gcnerallssimo Cadorna
annuncia que, durante o dia, a arti-
lheria esteve em grande actividade,
sobretudo a leste de Gorizia e no
Carso.

Os aviadores '?nli-mos abateram
dois apparclhos inimigos o uma es.
quadrilha bbmuiúíUüV.v', com cxcellcn-
lentes resultados, as estações de Na-
bresina, Doltogliano c Scorpo.

movêíTa PRESTAÇÕES
9- LARGO DA CAltUlC V-9

(Junto ao por ido da Ordem)
Moveis a prestaçõós; cap.-.s para meia

mobília, !) peças, b'0S; oleado para escada,
3S5Ü0 c 4S o metro; biigine superior, para
capas, mclro 1S800.

SOUZA ISA.PTISTA & C.
¦«O nflTt ftrl* '

Assemblêa Fluminense

$

?«3HÈ

' 
•'¦^'Ã^iT".. ••fjrr/jillzftr.am um imp

.¦Ovl^ttteeste de Stanislaw,
i ''«-< &)%{hQk perdas aos austro-aWeniãcs.'' 

>:.«".EstVtvictoria dos russos é tida aqui
. -.^5.'d&frí0.3p prenuncio do cerco dessa
.'^'lirata&à

..'•':*- --i-A<i,4sudooste de Lemberg os rus-
-'»• -^s^í^iassaram um violento ataque

^-,.i:da.írifa.nt(--ria turca.
'% . -".íLOSÍiltES, 1 (A.) — Os allemães' • .''rÊahzOTiini uma violenta tentativa do

¦¦ ^'tfvàíte'^ 1 oeste de Folwkrasnolcsla,
. .";> .líeú^pi^íii.orém, sido quebrado1 o seu•-' '-. :*^j,fõrçrjÍ contra a resistência dos rus-'i&tJtii'à?,>j&!

Presidência do Sr. João Guimarães.
Na hora do expediente falou o Sr. Do-

mingos Mariano sobre à reforma da lei
11. 1.1.17, fazendo sobre cila varias consi-
derações, e terminou mandando á mesa
uin requerimento para (pie a commissão
especial encarregada: dc adaptar a lei pro-
ccssual do Estado ao Código Civil, tenha
o seu mandato prorogado. afim de poder
dar na próxima sessão legislativa um tra-
balho definitivo sobre aquella lei.

O Sr. Geràrque Collet tratou do anal-
pliabetismo no municipio (|iie representa,
e o Sr. José de Moraes rc(|iiereu inversão
da ordem do dia; afim de que o projecto,
considerando de utilidade publica c sub-
vcncionaiido o Patronato de Menores
Abandonados, fosse discutido em primeiro
logar, o que foi approvado. Apresentou
então aquelle deputado um substitutivo a
esse projecto, auc tem o 11. 2.411, sendo
approvado o substitutivo c prejudicado o
projecto., ¦

O Sr. Santos Abreu fez declaração dc
voto contra o substitutivo.

Foram áppfovadas 15 redacções finaes,
ficando adiada a dc reforma da lei ciei-
toral, a pedido o Sr. Buarquc Nazareth.

Annu.nciada a 3a discussão do projecto
creando escolas profissionaes, e depois
de lidas as emendas dos. Srs. Teixeira
Leite e José de Moraes, foi o mesmo ap-
provado, bem como a emenda José de
Ivloraeg,

Ao ser discutido o pfojccto orçando a
receita c fixando a. despeza do Estado
para o exercício vindouro, falou em nome
da commissão de fazenda o.Sr. Teixeira
Leite, apresetitaiido.iiiii.substitutivo ao or-
wpepto, eí^dèbl^an^-^eííeít ojtçaiiíenteé
'Iwxará. :i^l»í^^;^J,ftvfti,l«^?»##/!fe.
g D ,\Sri-'ífeoulpllO;,!,flí(!&.v»(a:r apresentou

No posto central da Assistência Mu-
nicipal realizou-se hontem uma festa
commemorativa da fundação idaquel-
Ia instituição. Desde manhã que a sua
sede se achava ornamentada com fes-
toes e galhardebes, apresentando as-
pecto festivo.

O Dr. Azevedo Sodré, convidado
para presidir a sessão, compareceu
ás 14 l'|2 horas, sen.do, depois de li-
geiro descanso, conduzido ao salão
nobre, onde assumiu a presidência da
reunião.

Falou em primeiro logar, saudando
o prefeito, o Dr. Paulino Werneck.
Em seguida o Dr. Augusto Costallat
apresentou aos assistentes o menino
Manoel Ferreira, que em 25 de junho
do anno passado, caindo de um pri-
metro andar á rua, teve o thorax
atravessado pela lança de um gradi'l,
fracturando a 5", 6" e 9° costellas, po-
dendo-se ver o pulmão pelo rombo--
aberto. Soccorrldo a tempo por dois
médicos da assistência, Drs. Costallat
e Almeida Pires, conseguiu o menino
salvar-se. Tinha-se assim uma prova
dos esforços do pessoal da Assistência
Municipal, que não encontra desfal-
lecimentos mesmo .nos casos mais se-
rios. O Dr. Costallat accentuou qiie,
•como esse, outros casos se têm regis-
trado na assistência, e quasi todos at-
tendidos com a maior presteza.

O Dr. Caetano da Silva leu um pe-
queno discurso em que'agradecia a
presença do Sr. prefeito e pedia per-
missão a .S. Ex. para .dar o nome Me
Dr. João Soledade á bibliotheca doada
â Assistência Municipal por esse fa-
cultativo, hoje extineto.

O Dr. Roberto Freire leu uma com-
municação estampada no boletim di-
stribuido pelos assistentes.

O Dr. Rogério Coelho, num elegan-
te discurso, fez o necrológio dos Drs.
Luiz Francisco Masson e João1 Sole-
idade, e alludiu á inauguração dos
seus retratos no gabinete do super-
intendente dó posto, Dr. Caetano da
Silva.

Falou depois o estudante Leonidio-
Ribeiro Filho, em nome ds seus com-
panheiros de posto.

O Dr. Azevedo Sodré, encerrando
a sessão, falou -demoradatnente, allu-
.dindo aos s.-rviços inestimáveis que
presta á população do Rio a Assis-
tencia Municipal. Diçse S. Ex. que,
ao regressar em 1901 da Argentina,
onde esteve cerca dis um mez, conce-
deu a um matutino uma entrevista,
ita qual se referiu com pesar ao atraso
em qua então nos achávamos em ma-
teria de assistência publica. Hoje, po-
rêra,. é com a maior satisfação que
pôde' constatar nada ficarmos agora
a dever á Argentina. O nosso serviço
de soecorros na via pubVica é innega-
vslmente modelar. Das repartições da
Prefeitura, certo, é uma das que mais
serviços prestam ao publico. Não exa-
geraria se idieiese que é das melhores
em todo o mundo.

Acha, entretanto, que sua instara-
ção devo ser mais ampla, para o que
envidaria esforços, como prefeito, pa-
ra a construcção de um edifício con-
•tiguo ao actual e no qual devei á mon-
tar-se uma enfermaria e, se possivel,
quartos particulax.es a^iiue momentn-
neamente possam ser recolhidos os
accidentados que queiram pagar.

Encerrada a sessão, S. Ex. o prefei-
to e os visitantes do posto percorre-
ram todas as suas dependências.

12" districto, ali vizinha e o commis-
sario de serviço foi vêr o que se pos-
sava no interior do botequim. Lá, foi
encontrado Lino Cardoso, dono da
casa, em companhia de um feiticeiro,
com tres velas accesas no chão e um
monte de pólvora que faziam expio-
dir, explicando Lino que aquillo era
um "despacho" para afugentar o azar
em que andava.

Lino e o feiticeiro para começarem
a ter sorte foram detidos pela policia.

Quando liontem se banhava, no
mar, na praia de Santa Luzia, D. Bel-
mira da Silva Calvino, ia perecendo
afogada, se não íosse a tempo salva
por dois banhistas.

Levada para a sua residência, na
praia de Santa Luzia n. 19.8, foi soe-
corrida pela Assistência alunicipal,
ficando depois entregue aos cuidados
médicos do Dr. Heitor Camillo.

Quem o alheio veste, na praça o
despe.

Foi isso o que suecedeu a Manoel
Gomes da Silva, vulgo "Camisa ver-
de", que tendo furtado um terno de
roupa a Agenor Cbnteiro, hontem foi
-preso com elle vestido.

O corpo de bombeiros teve que at-
tender hontem a dois chamados. Os
sinistros, porém, não foram além de
pequeno Inicio, tendo sido um em
uma casa da rua do RIachuelo -e ou-
tro em Villa Isabel.

SENADO
Por terem comparecido apenas 16

senadores, não houve sessão hontem
no Senado.

CÂMARA

1 SIS
mmvi
ITÁLIA

ROMA, 1 (P.) — Por ter de fazer
uma estação ide inverno num clima
¦mais temperado que o de Paris, de-
mlttiu-se do cargo de embaixador da
Itália junto ao governo francez p
Sr. Tittonl.

Em homenagem aos serviços pre-
stados ao paiz, o Sr. Tittoni será no-
meado ministro de E6tado.

PPffJERlMuf

Não houve sessão'.
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jiViftds^rp geral dos correios da Repu-
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.^' -^'"pbátaríque lhe foi apresentada pelo

érnbaífjçftdor da Allemanha, conde von
• !• BènifStÇrff, no sentido de serem trans-
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>/-poS»t<jíãs as malas do correio, dos Es-

¦fttid'oSj'(Biiidos para a Alemanha, pelos
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Moveis a prestações, do fabrloidqfic
artística de Gustavo Gros. Capas para
mobília, novo peças, 60$' Cortinai,
sainefas, stores, oleaücs, capachos, :.a-
peles e outros artigoa. Grande e varia-
do "stock". ,:¦£. .'•
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YORK, 1 (P.) — Communi-
cam de New London, Connectlcut, que
chegou hoje muito cedo aquelle porto
o subníarlBfi mercante allemão "Deu-
tschland". ."'"'-.-.-

As conferências do Sr. Ruy
? Barbosa

PARTS, 1 (P.) — O ministério dos
negócios estrangeiros prepara a pu-
blicação das duas conferências feitas
pelo Sr. Ruy Barbosa em Buenos Ai-
res e Rio de Janeiro, sobre direito
internacional; O folheto contendo os
«Iludidos trabalhos será prefaciado•»elo Sr. Graça Aranha.

0 ministério francez
PARTS. 1 (P.) — O "Journal Offi-

ciei" publica um decreto nomeando
.ministro da guerra interino o ulmi-
rante La Caze, actual miri\tro da ma-
rinha, durante o impedimento do ge-
reral Roques, que foi encarregado' de
¦uma missão Importante.

'Os 
novos ministros da

Áustria»
AMSTERDAM, 1 (P.) — Informa-

ções.officiaes recebidas de Vienna di-'.¦y/m 
que do novo ministério austríaco

' fazem parto os Srs.von Kocrber, pre-
f'..lente do conse'lho; Schwartzenani,
iv-.iriiàtro do interior; Mareie, ministro
uliis finanças, e Vingeorgi, ministro

"1,S!^ij,ilç,;-a nacional.

y Nos Balkans
iiONDRES, 1 (A.)—A nova offen-

civ-.i ínsso-romena, na Dobrudja, co-
"'•a a dar os seus fracos, tendo sido

uto-bulgaros detidos ao norte da
de- ferro de Cernavida, com

-"*>•« para as suas tropas.
1 (A.)— Chegam, por•animas do Bukarest,

encontro havido en-
austro-allemae*.

WASHINGTON, ;P '(Rf^- O'gover-
no pediu á Allemanha quo lhe forne-
cesse detalhes do torpedeamento dos
vapores "Marina" c Rowanmore'-'. -

LONDRES, 1 (P.) Comniunicam de
Dublin que chegaram ali vinte e oito
cidadãos americanos sobreviventes do
vapor "Marina".

Contam os recem-chegadoo' que o
navio foi torpedeado sem aviso pre-
vio e aceroscentam que o submarino
allemão se conservou no locai do ata-
que cerca de meia nora, sem offerecer
o menor auxilio ás victimas.

BERLIM, 1 (P.) O submarino de
guerra "U 53", que ha tempo destruiu*
alguns navios ao largo da costa ame-
r.Icana do Atlântico, regressou) á sua
base naval.

ATHENAS, 1 (P.) — Foi hoje met-
tido a p.ique o vapor "Kikiissais", de
nacionalidade greja, arqueando 5.000
toneladas.

LONDRES, 1 (A.) — Telegram-
mas de Haya dizem que a Allemanha
trata de fugir á responsabilidade do
afundamento, do vapor "Marina",
mettido a pique po,r um submarino
allemão.

O "Marina" levava a -seu bordo
quarenta norte-americanos, alguns
dos quaes pereceram.

As tropas italianas fizeram
juneção com as franco-ser-
vias, nos Balkans
iiONDRES, 1 (A.) — As tropas

italianas que operam na Albânia uni-
iaiii-se ás frauco-servias que estãp
na Grécia cm Korltzu.

ROMA, 1 (A.) — O ministério da
guerra recebeu còmmunicação e for-
neceu ú imprensa uma nota .111111111-
ciando a união dns tropas italianas
que estão na Albânia com ns franco-
servius procedentes da Grécia cm Ko-
ritza (Gortcha). localidade situada ao
sudoeste da Albânia.

A linha nlliada nos Baukans ex-
tende-se assim de Valona, rio mar
Adriático, a Salonlca, no Egeu.

ROMA, 1 (A.) — Chegam mala
pormenores da união das tropas Ita-
lianas com as franco-servias cm Ko-
riíza, na Albânia, facto esse consl-
derado dc grande Importância nas
operações naquella parte do contl-
nente. sobretudo paru a tomada de
Monastir, que, com a collaboração dl-
rectn do exercito italiano do lado da
Albânia, entro dois fogos, por força
terá de ceder.

Segundo as eommunlcnções aqui re-
cebidas, os franco-servios, proceden-
tes (le Salonlca, foram os primeiros a
penetrar em Kprltza, o que fizeram
Inesperadamente, obrigando as auto-
rldade.s gregas a se renderem. Agora
são os italianos, que, partindo de Va-
lona, onde tinham feito seu quartel-
general, foram vencendo a resistência
opposta pelos austro-hungnros c ai-
guns albanczes fieis ao destroiiado
príncipe de Wird, até que, transpondo
a caudal (Io Osotini. onde se v'brnram
batalhas cncnrniçadissiinas, consegui-
ram utthigir, não sem grandes sncrl-
flcios, asUlturas daquelle ponto, que
fica perto de 1. r>0ll metros acima do
nivcl do m»w •_' fy ¦ v

Toda n isa desta caplfiil com-
menv iilcamcntc eSsé".'feito
das -ias.

¦¦¦'/
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¦%! A:"ôvò§' ^riririaes, park 
'que o -""mesmo

possa fer a "sita casa e'instalar nella a
bibliotheca actualmente na Câmara Mu-
nicipal dc Nitheroy.

O Sr. Teixeira Leite combateu todas a9
emendas, á exeepção da apresentada pelo
Sr. Antônio Leal, que manda a I.copol-
dina construir o ramal de Itaboraliy e es-
(abclcccr uma estação naquella cidade,
conforme c obrigada por contrato assi-
gnado com o governo.

O Sr. Cicero Costa fez tim discurso
cheio ele ironia, criticando a connnissão
dc finanças, c declarando que votava nas
(¦metidas dos Srs. Raiiulpho Bocayiiva e
Noc! Baptista,. a do primeiro relativa a
escolas .profissionaes e a do ultimo man-
dando dar tuna subvenção de 5 :ooo$ á
Escola dc Aprendizes Anifices dc Cam-
pos. que foi rejeitada.

O Sr. Teixeira Leite respondeu ao ora-
dor, defendendo a cotnmissão dc qlte é
presidente, mostrando (pie o saldo não é
comn annuncioti o governo, mas como já
declarou apenas de So e poucos contos.

O Sr. Modesto Guimarães falou sobre
o orçamento, apoiando o substitutivo apre-
sentado pelo Sr. Teixeira Leite.

O Sr, Noel Baptista pediu a .palavra
para defender a subvenção á Escola de
Aprendizes Artífices de Campos.

O Sr. Raul Rego tratou tambem do
orçamento e da lei do sello, apresen-
tando a seguinte emenda: — fica cevo-
gada a lei n. 1.0.15, dc 1911.

Respondeu ao orador o Sr. Teixeira
Leite, acabando pela retirada da emenda
apresentada pelo Sr. Raul Rego.

O Sr. José ele Moraes falou ainda sobre
o novo edificio da Assemblêa. cpresentan-
do uni projecto para que fossem termina-
da9 as obras do mesmo. Como não hou-
vesse numero na casa, ficou adiada a vo-
tacão deste projecto.

Falou por ultimo o Sr. Rantilplio Bo-
cayuva sobre escolas profissionaes.

A' sessão compareceram 27 deputados.

No hospital da Misericórdia falle-
ceu hontem o árabe Jacob Isa, sol-
teiro, de 20 annos de idade e resi-
dente á rua do Hospício.

Jacob, que ali dera entrada com
uma facada 110 thorax, foi uma das
victimas do terrível sanguinário João
Gaulberto da Silva, que na rua ,do
Regente,~ apenas,. por., perversidade
sángulna^aji^eriú.-^aai^â,.^ ellej,ça^
mo;.%mate tresA-pessbató^;.::, . ,*;
rv:JÍ^ò£aHalbertft\'^¦to^%el.&#Uçl^o^fl^ltoc^^

, r^«tíii$friifl8'flri^^
j&L"átfí^ímo«if^
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'irmos de Idade-.*'Aprendiz de mecânico, no Moinho
Inglez, tomou raiva ao seu mestre, o
velho operário Thomaz Henrique Ca-
valhoiro, e, hontem, á saida do tra-
balho, foi esperal-o á porta.

Quando Thomaz, que ê liespanhol,
de 52 annos de idade, transpunha o
portão, o perverso menor com uma
navalha a elle se atirou traiçoeira-
mente, dando-lhe um extenso gojpe
na face, da fronte ao maxillar infe-
rior.

Em seguida fugiu, sendo, porem,
perseguido pelo menor Augusto de
Freitas, que assistira o crime e o
apontou a um guarda civil, quando
pretendia tomar um trem na estação
inicial da Central do Brasil. .

Levado á delegacia do 11° distri-
cto, Antônio Vnsques negou o crime,
mas, contra elle havia provas de cri-
minalidíide, pelo que foi nu toado.

O offcndido, que é casado e resi-
dente na travessa João Alves 11. 20,
depois de medicado pela Assis^nela
Municipal, foi recolhido ao hospital
da Misericórdia.

Snnremo Tribunal Federal
JULGAMENTOS DA SESSÃO DE

ANTE-HONTEM

Appellnção eivei — N. 1.541 — Rio
Grande- do Sul — Relator, o Sr. Ma-
noel Mtirtinho; embargante, Jorge
Berch; embargada, a fazenda 'nacio-
nal — Foram desprezados os âmbar-
gos;

N. 1.549 — Pará — Relator, o Sr.
André Cavalcanti; appellante, J. Mi-
litão de C. Menescal; appellados, An-
tonio da Veiga Cabral e outro — Ne-
goti-se provimento;

N. l.S-10 — Capital Federal — Re-
lator, o- Sr. Ca.muto Saraiva; embar-
g-antes, Arp & C; embargadas, as
Companhias Hamburgo Amerlcain Li-
ne Hàmburg iSudamericanische Dam-
pfschiffhart Gesselchaft — Foram
desprezados os embargos;

N. 1.534 — Capital Federal — (So-
bre embargos) — Relator, o Sr. Vi-
veiros de Castro; embargante, a fa-
zenda nacional; embargado, D. Joa-
quim Arcoverde de Albuquerque Ca-
valcanti, cardeal arcebispo cía archi-
diocese de S. Sebastião do Rio de Ja-
r.-eiro — Foram desprezados os em-
bat-gos, contra os votos dos Srs. Pe-
dro Mibielli, Godpfredo .Cunha e Ma-
noel Murtinho.

JULGAMENTOS DA SESSÃO DE
HONTEM

Habciis-corpus — N. 4.115—Amazo-
nas—Relator, o Sr. Manoel Murtinho;
recorrente-paciente, Severo José de
Moraes; recorrido, o Supremo Tribu-
nal de Justiça—Negou-se provimento
ao' recurso;

N. 4.117—Rio de Janeiro—Relator,
o Sr. Oliveira Ribeiro; recorrente-pa-
ciehte, Dr. Galdino do Valle Filho;
recorrido, o juízo federal—Conver-
teu-se o julgamento em diligencia,
afim de se solicitarem informações do
presidente do Estado, para a próxima
sessão, contra o voto do Sr. Godofredo
'Gqnhn, epie, preliminarmente, não co-
•jílíecia do pedido;

.. íí.,4.118—Capital Federal—Relator,
ÉS£<*Sr. Guimarães Natal; impetrante-
fgafeente, Dr. Júlio Viveiros Brandão
íS-tíbncedeu-se a ordem impetrada.
'r-Aggrnvo dc petição—N. 1.921—Ca-
pitai Federal—(Sobre embargos) —
Relator, o Sr. Pedro Lessa; embar-
gante, João Manoel Rodrigues dos
Reis; embargado, M. Silva—Foram
desprezados os embargos;

N. 2.140—Pará—Relator, o Sr. Coe-
lho e Campos; agg-ravante, a fazenda
nacional; aggravados, Salheiro & C.
—Conheceu-se do aggravo e negou-
se-lhe provimento;

N. 2.141—Pará-
veiros de- Castro;
zenda nacional;
Monteiro—Idem;

N. 2.142—-Pará-

W^ Hl *« h . nP * .,,*ém0f

O telegraphista Alberto Álvaro
Fortes Casaes suicidou-se liontem.

Apenas, com 19 annos de idade,
funecionario de 2" classe dn Reparti-
ção Geral dos Telegraphos, e resi-
dente com sua familia á rua Vinte
e Quatro de Maio 11. 4S3. Alberto, que
era alagoano, disparou um tiro ae
revólver 110 ouvido direito, tendo
morte instantânea.

Em um bilhete que deixou, decla-
râva que seria ridículo dizer o mo-
tivo do seu desgosto.

A policia do 18" districto, tomando
conhecimento do fneto. deixou que o
cadáver ficasse na própria casa onde
será examinado pelos médicos legis-
tas da policia.

SEHILLA

FALLEKGSAS
O juiz da 4a vara eivei decretou a fal-

Icncia de Washington César & C, nego-
ciantes de moveis á rua do Passeio
n. 56.

Requercram a medida os credores A.
Brasil & C.

Foi marcada para 1 de dezembro pro-
ximo a assemblêa dc credores.

— A'**Tequerimento do credor Correia
(TAvila, o juiz da 5" vara eivei decretou
a falicncia de J. Martins Filho, negocian-
le dc seccos e molhados, á rua Mariz e
Barros n. ,177.

A assemblêa de credores foi marcada
pira n do corrente.

Outro suicídio, tambem se deu hon-
tem. , . ,

A portugueza Amélia Chnstina de
Oliveira Gomes, de «7 annos. viuva e
residente na rua André Pinto n. 1L0,
na estação de Ramos, desgostosa por
ter sido -roubada por Pompiho de tal,

1 seu -parente, depois de ter já por ve--
1 zes tentado contra a existência, con-

seguiu afinal hontem esse desejo.
Para se encorajar, a sexagenária,

tomou uma garrafa de paraty, e em
seguida atirou-se a uni poço, no fun-
do" do terreno de sua casa, perecendo
afogada.

Muito tempo depois, foi que uma
sua netinhà foi encontral-a morta
no fundo do poço, sendo então, o facto
levado ao conhecimento da policia do
22" districto, onde em tempos a in-
feliz senhora se havia queixado de
que o seu parente lhe havia desviado
tres contos de réis, que lhe entregara
para a compra dc um prédio. iFoi
esse facto que tanto desgostou a sui-
cida, determinando o seu acto de des-
espero. .

O cadáver da inditosa senhora fi-
cou na própria casa, de onde saiu o
seu enterramento feito por seu genro
Antônio Pedro Nunes, empregado do
"Jornal do Brasil".

-Relator', o Sr. VI-
aggravantei a fa-
aggravado, J. A.

•Relator, o Sr. Ma-
noel Murtinho; aggravante, a fazenda
do Estado; aggravados, Cortez, Coe-
lho & C.—Idem;

N. 2.143—Pará—Relator, o Sr. An-
drê Cavalcanti; aggravante, a fazeii-
da nacional; aggravado, C. R. dos
Reis—Idem..

Carla testemunharei — N. 2.146 —
Capital Federal—Relator, o Sr. Pedro
Lessa; supplicante, Albino Pereira
Gomes; supplicados, Beltres & C.—
Conheceu-se da carta e negou-se-lhe
provimento:

N. 2.130—Capital Federal — Rela-
tor, o Sr. Leoni Ramos; supplieantes,
.Inmes Magnus &¦ O; supplicado, J.
Ri Kanitz—Idem.

Appellnção eivei—N. 2.738—Capital
Federal—Relator, o Sr. André Cavai-
canti: appellante, José Antônio Mar-
tins Júnior; appellados, Camillo Mou-
rão & C.—Negou-se provimento;

N. 2.775—Capital Federal—Relator,
o Sr. Canuto Saraiva; 1° appellante, o
juizo federal da. 1° vara; 2" appellan-
te, a União Federal; appellado, Adol-
pho José de Carvalho Del Veehio—
Idem, contra os votos dos Srs. Godo-
fredo Cunha, Viveiros de Castro e Pe-
dro Mibieli.

N. 2.303—Rio Grande do Sul—Re-
lator, o Sr. Guimarães Natal; appel-
lante, a Compagnle Auxiliaire de Che-
mins de Fer au Brésil; appellado, An-
tonio Alves Ramos—Idem, unanime-
inente.

Sentença estrangeira—N. 730—Por-
turrais—Relator, o Sr. Sebastião La-
cerda; requerente, Agostinho da Mat-
ta Pinto—Não se conheceu da homo-
logação. \

ARGENTINA
BUENOS AIRES, 1 (A.) — Causou

geral pesar aqui, a noticia do novo
desastre de aviação, oceorrido em
José Paz e de que foi victima o jo-
ven aviador Buiz Pardo.

Este aviador que emprehendera um
"raid" entre Q..ilmos e José Paz, ti-
nha quasi concuido o trajecto e acha-
va-se a pouca distancia do ponto, em
que devia descer, na localidade de
José Paz, quando foi bruscamente
surprehendido por uma rajada de
vento, quo lhe fez -perder o equilíbrio,
caindo de uma altura de 300 metros,
e vindo a fallecer immediatamente.

—Falleceu o notável esculptor uru-
guayo Sr. João Ferrari, autor do mo-
numento levantado no morro da G o-
ria, em Mendoza, ao glorioso exercito
do general San Martin.

Teve inicio hoje a distribuição
de vales que dão direito a cama e
comida diariamente ina hospedaria de
immigrantes e que o Dr. Hippolyto
Irigoyen, presidente da Republica,
deu ordem 'para serem repartidos en-
tre os operários que se achem sem
trabalho. ¦ „

BUENOS AIRES, 1 (A.) — Duran-
te todo o dia choveu copiosamente
nesta capital.

Com um tempo assim, fracassou a
tradicional visita aos cemitérios.

A,pezar do dia de hoje ser aqui
considerado feriado, o Dr. Hippoly.to
Irigoyen, p.residente da Republica,
não abandonou a casa Rosada, onde
sè deteve juntamente com ,os seus au-
xiliares de governo, 110 estudo de va-
rios assumptos que aguardam a reso-
lução do poder executivo.

Essas re'üniões próssgüi.ra.0 sendo
intenção ido governo deixar todas as
queslõ.ps em dia, -*-,_,

Conforme consta que* hontem
traiismitti, o Dr. Hippolyto Irigoyen,
piiésidòntè da Republica, designou o
contador N.icolns Lozano para des-
empenhar as funeções de. administra-
dor geral das Alfândegas nacionaes.

O contador Lozano tomará posse
do seu ca.rgo amanhã.

I — o transporte nacional "Pampa ,
ha dias entrado no porto diesta oa.pi-
tal, foi portador- dos machinismos des-
.tinados á fabricação de balas de 301
milímetros para os "dreadnoughts
da nossa marinha de guerra,

O astrônomo Martin Gil fez an-
nunoiar copiosas chuvas para os dias
5, 8, 12 e 15 do corrente.

Durante o- mez de outubro pro-
ximo findo, os depósitos ouro da Cai-
xa de Conversão Nacional augmenta-
ram em 1.204.447.

—. Os leiteiros daqui, allegando va-
rias Vazões, augmentaram os preços
do leito para 0.20 cada litro.

Esse facto tem dado motivo a va-
irios protestos.O Dr. Domingo Salabenry, nu-
nistro da fazenda, mandou pôr á d.is-
posição dos nossos banqueiros a im-
.portancia de 1.500.000 pesos, para o
serviço da divida interna, do einpr.es-
timo de 1911, dos coupons que se
venceram hontem.

ÜRUGUAY
MONTEVIDEO, 1 (A.) — Está of-

ficialmente annunciado o adiamento
da viagem do Dr. Balthazar Brum,
ministro das relações exteriores, ao
Rio de Janeiro.

Na próxima sexta-feira, a As-
sembléa Constituinte iniciará as suas
se-sões ordinárias,

PARAGUAY
ASSUMPÇAO, 1 (A.) — .Sanceio-

nada a lei eleitoral Saens Pena, então
presidente da Republica Argentina,
logo que a mesma foi conhecida em
seus detalhes nesta capital, começa-
ram os commentarios favoráveis á
mesma, havendo quem lembrasse ao
governo a necessidade de adoptal-a
tambem.

, Agora, com o grande suecesso de
sua estréa, de que resultou a victoria
da chapa liberal naquelle paiz, onde
sempre soífreu os vexames da prepo-
tencia do officialismo, agora, pois,
que a referida lei foi preconizada
como a mais bella concepção de nos-
sos tempos, perfeitamente adaptável
aos povos desta parte do continente,
garantindo-lhes a verdadeira liberda-
de de voto, os jornaes desta capital
iniciaram um debate em torno da re-
ferida lei: uns elogiando-a o recom-
mendnndo-a ao governo para norma
da nossa re-organização eleitoral, ou-
tros, embora mio deixando de tecer os
mesmos elogios á felicidade da obra
do grande legislador (pie foi o falle-
eido chefe do executivo argentino,
combatem aquella idéa, considerando
impróprio paru nós o systema archi-
tectado por Saens Pena.

A maior corrente de opinião é fa-
voravel á adopfião dessa lei ao nosso
regimen.

I Ji ms^-^^^—J I

PirthAÍ*A 
í5nh !olns n cau#"!'.«.i •!.-

IllSieirU, Monte Soccorro. cone"!-
çoes
m (",'•'

•hies: 45 o 47, Luiz do cia-
f-íonfhlet ('ii-i.1.-i:T'i "in tsii'.

A vizinhança do botequim da rua
dos Arcos n. 94, notou que' do seu
interior saiam rolos le fumaça.

Suppondn tratar-s de um incendia,

Polielinica dc Botafogo
Para as obras da Polielinica dc Bota-

fo-,'o tèiri sido enviados, á sua directoria
\arios donativos cm troca da plaqucttc
cffcrtcida ao Dr. Luiz Barbosa.

Entre as quantias recebidas contara-se
as seguintes: Sr. John Grcgory, 100$;
Sra. A. Teixeira, 50$; Srs. Q. Bo-
cayuvt, H. Moraes, A. Leão, Dr. A.
Parbosa, Cardoso Lobo, Fortunato Alves
de Souza e Miguel Pino Machado, Sras.
I.amcnba I ins, Angela Moss, Hcrinoge-
neo Silva é Judith Magalhães, 20$ cada
uni; total recebido até hoje, 37o$ooo.

As obras estão orçadas cm cerca de
25 :ooo$ c deverão ter começo etn janeiro
do anno próximo.

Além dc donativos em dinheiro, a Poli-
clinica 'em recebido offcrccinientos de
tijolos, esquádtias, pedra, telhas, madeiras
e diversos inatcriacs para o acerescimo
projectado <• com o q-ial ficarão comple-

chamaram a atunç o da, nolicla d<? tos s seus diversos serviçoe clinico».

j

, MARANHÃO
S. LUIZ, 1 (A.)—A bordo do pa-

quete "Pará" seguiram para essa ca-
pitai o desembargador Valente Fi-
guelredo, presidente do Superior Tri-
bunal de Justiça, e o Dr. Almeida Nu-
nes, lente cathedratico de chimica do
Lyceu e medico da sailde do porto.
O embarque de ambos foi muito con-
corrido, comparecendo o governador
do Estado.

—Apesar do nosso estado sanitário
ser bom, a repartição de hygiene cs-
tadoal manda sair diariamente o ap-
parelho Clayton para dcslnfcetar a
cidade.

CEARA'
FORTALEZA, 1 

~(A.)^-rO 
coronel

Augusto Vieira, chefe político de Pe-
dra Branca c deputado á assemblêa
rebellista, conferenciou com o coro-
nel Herminio Barroso, offerccendo
os seus serviços ao partido republi-
cano cearense. ,

—Seguiu para ahi, em companhia
de sua família, o Dr. José Pompeu.

FORTALEZA, 1 (A.)—Foi inaugtl-
rada a estação de Cedro, do prolonga-
mento da Estrada de Baturité.

E' provável que .no fim de dezem-
bro seja inaugurada outra estação em
Soure.

FORTALEZA, 1 (A.)—Na serra de
Baturití- têm caido boas chuvas, pa-
recendo que está salva a safra do
café.

PERNAMBUCO
RECIFE, 1 (A.)—O governador do

Estado, o chefe de policia e o secre-
tario do arcebispado, pessoalmente,
apresentaram pêsames" ao general
Joaquim Ignacio, pelo falleclmentò dc
sua filha, a senhorita Olga.

Em signal de pesar as sociedades
do tiro suspenderam o.s seus traba-
lhos.

—O Tiro Naval realizará no proxl-
mo domingo um exercido p «Htlço a
bordo do navlo-escola "Berijámin
Consta nt".

)'
1

—Está sendo preparada uma gran-
de festa escolar para commemorar o
anniversario da proclamação da Repu-
bliea.

—A cidade de Olinda commemo-
rara festivamente o dia 10 de novem-
bro.

O Instituto Archeologico, os colle-
gios, sociedades de tiro e civieas c as
autoridades federaes, estodnaes e mu-
niclpacs se associarão aos festejos:

RECIFE, 1 (A.) — Toda a im-
prensa desta capital, referindo-se ao
appareclmento do "Jornal do Com-
mercio", edição paulista, salienta a
grandeza dos recursos da empreza do
grande o"rgão o a força de vontade
dos seus dirigentes, bem como 

"o 
elo-

vado renome do jornal.
RECIFE, 1 (A.) — Um trem de

carga da Great Western esmagou um
popular nas proximidades da ponte
Limoeiro. í

Um grupo de indivíduos, revolta-
dos com esse desastre, tentou damni-
ficar o material daquella companhia,
o que foi evitado a tempo devido á
prompta Intervenção da polícia.

RECIFE, 1 (A.) —Foram demitti-
dos 16 empregados da Capatazia da
Alfândega desta capital, em conse-
quencia das irregularidades verifica-
das em um dos armazéns.

RECIFE, 1 (A.) —Communicações
recebidas aqui, do interior do Estado,
dizem que houve ante-hontem grande
trovoada na zona sertaneja, limitada
por Villa Bella e Custodia.

BAHIA
S. SALVADOR, 1 (A.)—-Enfrevis-

tado pelo vespertino "A Tarde", o go- .
vernador Antônio Moniz disse que as
chapas do partido democrata serão
incompletas e organizadas em meado
de novembro pela commissão executi-
va, de accordo com o chefe do par-
tido, o Dr. J. J. Seabra, que é o presi-
dente da mesma. Disse mais o gover-
nador que applaudiria o que for deli-
berado pela. commissão executiva, em
cujo critério confia, e que, sendo a
chapa incompleta, o partido sõ se re-
sponsabilizará pelos nomes que apre-
sentou. Diz não ter candidatos, mes-
mo porque um governador não os dc-
ve ter. A todos que lhe vêem falar
do assumpto, responde invariavelmen-
te que levará a pretensão á commis-
são executiva se se trata de correu-
gionarlo.- Inquerido pelo repórter se pessoas
estranhas ao partido têm feito pedi-
dos, respondeu S. Ex. que varias.
Apôs, o governador foz a apologia do
partido democrata, cuja optima discl-
pilha enaltece. Fez honrosas referen-
cias ao Dr. ,T. ,T. Seabra, que é por
todos querido e respeitado, de modo
que a chapa será suavemente organi-
zada. Accrescentou fazer o maior em-
penho para que á eleição corra com
toda a regularidade. Não obstante o
partido democrata dispor de elemen-
tos para fazer mes-as unanimes, já ha-
via providenciado para que em todas
as secções os adversários tenham' re-
presentação.

As declarações do Dr. Antônio Mo-
niz produziram optima impressão em
todos os partidos.

ESPIRITO SANTO
VICTORIA, 1 (A.) — Preparam-se

aqui magníficas festas para receber
os voluntários de manobras, por oeea-
sião. de seu regresso a esta capital.

MINAS GERAES
BELLO HORIZONTE, 1 (A.) —

O Dr. Alcântara Baceflar, governador
eleito do Estado de Amazonas, com-
pareceu hoje ao almoço intimo que
lhe foi offerecido pelo Dr. Delfim Mo-
reira, presidente do Estado, no pala-
cio do governo, ús 12 horas.

iSentaram-se á mesa o Dr. Delfim
•Moreira, tendo á sua direita o Dr. Al-
cantara Bacellar, o deputado Agapilo
Pereira e o Dr. Theodomiro Santiago,
secretario das.finanças, e á esquerda
o deputado Ephigenio Salles, o Dr.
Américo Lopes, secretario do Interior,
e o Dr. Raul Soares, secretario da
agricultura. .Seguiam-se o Dr. Vieira
Marques, chefe de policia, Lafayette
Brandão, coronel Christo, Dr. Moreira
Abreu e o alferes Oliveira Fonseca,
ajudante de ordens do governador
eleito do Amazonas. Esquivaram-se
de comparecer ao almoço, .por motivo
de moléstia, o Dr. Levindo Lopes, o
prefeito municipal, Cornelio Vaz de
•Mello e o coronel Ernesto Dutra.

Ao "dessert", o Dr. Delfim Moreira
leu um brinde ao Dr. Alcântara Ba-
cellar, fazendo votos pela felicidade
do seu governo. O Dr. Alcântara Ba-
cellar agradeceu, bebendo pela prós-
peridade do Estado de Minas, na pes-
soa do Dr. Delfim .Moreira.

O serviço do almoço foi irrepre-
hensivel, tendo sido fornecido pelo
Grande Hotel. A imprensa não íoi
convidada.

Apôs o almoço, o Dr. Alcântara
Bacellar, acompanhado do Dr. Ame-
rico Lopes, secretario do interior, do
coronel Christo, e dos deputados
Ephigenio Salles, e Agapito Pereira,
em automóveis de palácio, seguir,
para o quartel do 1" batalhão, sende
ahi recebido ao som do hymno na-
cional.

Formadas as praças, estas realiza-
ram evoluções e exercícios de esgri-
ma. S. Ex. visitou tambem o corpo
de bombeiros, tendo assistido aos ex-
ercicios feitos polas praças. Depois
o Dr. Alcântara Bacellar visitou o
Hospital Milita.r;, percorrendo todas
as suas dependências, lendo phrasès
elogiosas para" o mesmo.

BELLO HORIZONTE, 1 (A.)—O
Dr. Alcântara Bacellar, governador
eleito do Estado do Amazonas, que se
acha nesta capital, assistirá hoje, á
noite, ao- espeotaculo de gala que lhe
offerece a companhia Lucilia-Fróes.

Amanhã, S. Ex. visitará o Instituto
João Pinheiro e a Escola de Aprendi-
zes Artífices e retribuirá as visitas
particulares, embarcando, em segui-
da, pelo itrem nocturno, para o Rio.

S. PAULO
S. PAULO, 1 (A.)— Circulou hoje

o primeiro numero da edição paulista
do "Jornal do Commercio". O novo
jornal traz amplas Informações, optl-
ma collaboração em todas as suas se-
cções. Em desenvolvido artigo d*
fundo refere-se ao seu apparecimen-
to e á acção que procurará desenvol-
ver em prol die S. Paulo.

O jornal foi -recebido com applau-
sos geraes pela sua excellencia.

Já hoje foi notada grande ro-
maria aos cemitérios desta capital,
achando-se todos os túmulos ornados
de bellas flores naturae3.

Em carro especial ligado ao
trem das 5 horas e 17 minutos, par-
tiu hoje, para S. José do Rio Pardo,
o Dr. Cândido Rodrigues, vice-presi-
dente do Estado. Ao seu embarque
compareceram o capitão Afro Mar-
condes, representante do Dr. Altlno
Arantes, presidente do Estado, e o
Dr. Mario Reis, representando o se-
cretario do interior.

O Instituto Histórico celebra
hoje o 22° anniversario da sua fun-
dação, realizando uma sessão sole-
mne, que será presidida pelo Dr. Al-
tino Arantes, presidente do Estado,
e sócio •effectivo do mesmo Instituto.

PARADA'

¦ 

;-

CORITIBA, i (A.) — A Prefeitura
Municipal mandou collocar uma fon-
te na praça Euphrasio Correia.

A Sociedaele de Medicina Uri-
giu um officio aõ Dr. Munhoz da Ro-
;ha, vice-presidente do Estado em
exercido, solicitando de S. Ex. que,
como medico que é, ordene o cumpri-
mento das disposições .regulamenta-
res na parte que se refere ao exerci-
cio da mdicina e odontologia, pondo
cobro assiiri aos abusos die leigos e
charlatães que exercem essas p.rofis-
soes sem titulo algum conferido por
instituto de ensino.

Os jornaes descrevem as man-
obras realizadas no domingo ultim-
e os exercícios de dupla acção, pu.
dlversas^forcas daqui

<
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Em todas as épocas ha um homem
que- -representa a sua nacionalidade,
como a mais forte o mais intensa de
aspirações eollectivas.

Algumas vezes é um guerreiro, ou-
trás é uni literato, algumas um esta-
.dista. Em Portugal, além de Camões,
que é o symbolo geral e secular da

ipatria, ha sempre um outro .para cada
época.

Nun'Alvares, João Pinto Ribeiro,
conde de Castello .Melhor, Marquez de
ÍPombal, Alexandre ílerculano e mui-

.tos outros foram respectivamente as
figuras .representativas das suas
épocas.

Hoje, é Guerra Junqueiro.
O seu nome enche as duasnaciona-

lidades—Portugal e Brasil, .pois que
é tão admirado e tão amado nesta
maravilhosa terra, como.na terra ma-
ravilhosa, de alem mar.

Um dos grandes desejes da intelle-
dualidade do Brasil e da sua mocida-
de escolar.como de toda a colônia por-
tugtieza, varias vezes expresso pela
maneira mais eloqüente e mais car!-
nhosa, era de ouvir a sua voz inspi-
rada, essa grande vo/. que melhor

qul) nenhuma outra traduz as aspira-
t,'ões da alma heróica e da alma ly-
triea da raça.

Durante muitos annos se acalentou
a esperança de.que o grande apóstolo
das verdades eternas, esse poético
Tolstoi portuguez, atravessaria o

Atlântico e viria em algumas confe-
ironcias unir no mesmo enthusiasmo
e no mesmo deslumbramento todos os

que amam c falam o sonoro verbo lu-
sitano.

O anno pásacío, porem, o altisslmo

íiocia, por falta de saúde, teve de de-
elinar o convite eommovido que lhe

fez a mocidade das escolas brasileiras.
.Perdeu-se então a esperança, por-

que a resposta de Guerra Junquel-
ro parecia definitiva. O poeta, que
sempre acalentara um desejo paralle-
Jo ao desejo de .portuguezes e brasi-
loiros, parecia resignado a ver esvair
essa aspiração, como um formoso so-
mho que se desfaz.

Compulsando suas forcas alquebra-
das elle concluiu em um triste pessi-
mimo, ciue lhe era vedado esse su-

jpreniò gozo de alegrar milhares de

corações e dizemos supremo gozo,

porque, na bondosa philosophia do ' Junqueiro

m
W

poeta, a felicidade consiste em fazer
felizes os outros.

Agora,' porém, a esperança re-
nasce. Guerra Junqueiro sente-se mais
ariimado, o que é uma boa nova,
pois que o seu alto espirito continua
em plena ebulição, produzindo bolle-
zas literárias, bellezas eternas, como
a dessas palavras ardentes e profttn-
damente humanas, que escreveu ha

pouco sobre Miss Cavei, a suavíssima
martyr ingleza, sacrificada pelo ódio
allemão.

As provas de symp.athia que tem
recebido da mocidade brasileira, en-
terneceram-n'o profundamente e o
seu desejo ê corresponder ao desejo
dos moços escolares.

Como sabemos nós isto ?
E' muito simples. Guerra Junquei-

ro. esteve ha pouco em Paris. Ahi sô
visitou dois amigos: Magalhães Lima
e Xavier de Carvalho, correspondente
deste jornal, naquella cidade.

Ahi longamente falaram e falando
de João Lage. . . mas o melhor é tran-
screver textualmente os periodos da

chronica de Xavier de Carvalho, que
dão ao mesmo tempo duas gratas no-

tieias, uma ap nosso director, e ou-

tra, a todo o Brasil.
"Paiz"

O governador civil de Lisboa, ca-
pitão Chagas Franco, logo que mo-
bilize o regimento a que pertence, e
que será em breve, deixará o seu
cargo, conforme em tempo declarou,
para cumprir as suas obrigações mi-
litares, ás quaes dá preferencia so-
bre as outras. *

Pessoal docente da Escola de
Guerra:

Foi publicado este decreto:
"Art. 1°. Ao actual pessoal docente

(lentes e lentes adjuntos), da Escola
de Guerra será contado, para eflcl-

•tos de promoção ao posto immcdiato,
nas condições das alíneas b) e g) cio
n. Io do art. 434 e alínea b) do n. 1
do art. 4 33 do decreto com força de
lei de 25 de maio de 1911, o tempo
de serviço escolar prestado emquanto
durar o actual regimen, determinado
pelos decretos n. 2.314, de 4 de abril;
e n. 2.4G9, de 23 de junho, ambos do
corrente anno. : -.

Art. 2o. Quando aos officiaes de
estado-maior, nas condições do artigo
anterior, o serviço escolar que des-
empenham lhes não permitta satis-
fazer as condições exigidas para es-
tarem ao abrigo do art. 25 do de-
ereto acima citado, serão essas condi-
eões dispensadas para a sua promo-
cão nos termos do artigo ant»vior." 

Art. 3o. Fica revogada a \ gisla-
ção em contrario."

THEATRO CARLOS GOMES
Companhia do Eden-Theafro
<sxH-f<K' de Lisboa -f-K^-H

HOJE JA1 HA ESPECTACULO

Um desastre e suas
conseqüências

O Sr. Armindo de Almeida veiu
hontem entregar á caixa d o' "Paiz",

para inscrever na secção portugueza,
a quantia Itfa quarenta e tres mil réis
(43$), produeto de 'uma subscrip.ção
aberta entre os empregados da firma
Costa Pacheco & C.. Já hontem o Sr.
Francisco Antônio Pinto nos trouxe
153?, também de uma sübscripção e'
outras quantias temos ireoebido de
diversos cavalheiros, todas destinadas
a melhorar a situação das infelizes
crianças que ficaram orphãs pela
morte trágica dos pais: o> portuguez
Jayme Ignacio Torres, victima de um
accidente Ide trabalho e sua esposa,
morte de commoção ao saber a noti-
cia terrível que vinha feril-a.

A lista é a seguinte:

Quantias já publicadas..
Eduardo Clero & 

Dos empregados d.a ei
Costa Pacheco1 & C:

22SS000
10?000

li

"Quando escrever para
diga que eu applaudo a admiro a bei-
Ia corajosa e patriótica attitude de
João Lage, que tem sabido bater-se
eom tanta galtíaãia, com toda a ve-
heméncila de um heroe, em prol da
mais santa das causas. Essa colônia
portugueza do Brasil é admirável. E
composta, de almas que sentem.

E Junqueiro continuou, medítatl-
vo...

N5o quero nem jiosso deixar de
ir um dia ao Brasil. Desejo ver essa
terra brasileira, prolongamento da
terra portugueza, seu complemento.
E depois, tenho recebido tantas pro-
vas de sympathla da mocidade bra-
sileira!"

Notamos que Guerra Junqueiro não

disse: quando escrever a João Lage,
mas sim "quando, escrever para o
"Paiz", o que claramente indica quo
a vontade do poeta era que o seu ap-

plauso fosse publico. Por maiores que
sejam as amarguras de um jornalis-'ta, 

elle está bem pago quando recebe

uma tão clara manifestação de soli-

darledade de um homem da enverga-

dura moral e lntelleetual de Guerra

8, 10, 13,
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LISBOA, 3 de outubro. r

O ÊXITO DAS OPERAÇÕES NO
UOVUNA

Avança e consolida-se a nossa st-
tuação ii-o llovumu. Aos telegrammas
jl recebidos, que unnunciaram i C'in-
f riiaiàrri um êxito de avanço c ppri-
s..íídái:cies, jimtám-sé mais es-es que
acerescem estas e aquelle:

"KioiiBU. 23 de setembro de 1.01»—
Durante os reconhecimentos ette-
ctúádos na margem norte do Rovuma,
foram a,pprèhendldos 50 espingardas
o 8.000 cartuchos. A p.opulac&o mal-
iíemi está socegada. Ficaram eí-tabe-
ieeidas conimuiiicações com os ingle-
zcs que oecupam Mikindane. Morre-
jxnn afogados no Rovuma o soldado
Francisco Josué Bileu, n. 415; cia l
companhia de saúde, e Antônio Ra-
m.ilbo, n. 64, da 10" companhia de
inianteria. 23—General — Namoto.

«Namoto OKionga), 24 — Ratifi-
cando anteriores telegrammas infor-
inações dizem inimigo ter perdido
acedo Rovuma dois europeus mortos,
dois gravemente feridos. Nossas per-
das dois auxiliares indígenas mortos,
dois indígenas feridos e afogados sol-
dados saúde 475, Ia companhia, Fran-
cisco d* Jesus Bileu, infantena 13,
XOc companhia: G4 Antônio Ramalho.
Mandei (?) marchar dois fortes ire-
conhecimentos .officiaes estado-maior
com elementos montados (?) um ipa-
ra Mikindane, que se encontra oc-
cupado inglezes, outro para mon-
rtante (?) do Rovuma, por margem
«esquerda, com tropas inglezas."

Escusado sara dizer que ambos os
despachos são firmados pelo general
Ferreira Gil, que tão galharda e pa-
jtrlótiôámérité está honrando a sua es-
pada e servindo c prestigiando a pa-

Louvado Deus que ha motivo ipara
júbilo e consolo dos corações portu-
euezes e têm elles acudido a manlfes-
tal-os. Assim, a Câmara Municipal de
Lisboa, em sessão de terça-feira da
outra semana, propoz um voto de
congratulações pelas nossas vlctorias
d'\írica, e, aproposito, foram ende-
recados aos officiaes e soldados a

' 
cujo valor cilas se devem, palavras
do maior e mais caloroso louvor.

\ Câmara Municipal de Coimbra, e
ainda outras, e com ellás varias cor-
•poraíõiv* administrativas o colleCti-
vidadi'9. telcgrn.pliarflm ao chefe do

.Estado, saiiilanclo-o P*los feitos con-
tra os allemães no Rovuma.

¦ "-*- Nos clubs e centros políticos e mes-
mo não políticos, esses valentes c bons
soldados portuguezes tí-ni sido obje-
cto do mais jubilosò carinho.

A MOWÍJZAÇAO

Por estes dias, devem concentrar-
se cm 'ranços- 7.000 homens de In-
fanteria, constituindo uma brigada,
composta de um batalhão de rada
tini dos seguintes regimentos da 6« e

TABU'ARIA "OUVIDOR"

Fecha ús 20 horas

, 168 Ouvidor

81 divisões: lnfanterla
20 e 28.

Além destas forças concentrar-se-
hão ali as dos serviços auxiliares cor-

i respondentes.
Em Mafra, devem encontrar-se,

brevemente, cerca de 10.000 homens,
formando uma brigada de instrucçao.

Pertencem essas forcas á 6a e 8
divisões (Villa Real e Braga).

Calculem, por aqui, o movimento
de tropas que vai por todo este paiz.

E em tempo vbm esta informação
da chronica financeira do "Diário de
Noticias", esta manhã publicada:

"Falta, do vagões—De todo o paiz
affluem âs estações de caminho de
ferro mercadorias a que não dá va-
são o apoucado material de trans-
porte de que dispõem as nossas II-

Nas ultimas semanas a deficiência
de vagões ainda mais se accentuou
com »s necessidades da mobilização
militar.

Dizem-nos que, so na rede da com-
nanhia portugueza. seriam necessários
mais 5.000 vagões "íior dia" alem
dos existentes para satisfazer os pe-
elidos do trafego nas ultimas sema-

Proseguem os trabalhos da in-
strucção das tropas mobilizadas nas
linhas de Torres.

O Sr ministro da guerra tem leito
repetidas visitas aos diversos acam-
pamentos, para se inteirar da fôrma
por que tudo corre e para que nada

A sua solicitudo vai até á prova do
rancho e visita aos doentes. ¦

Isto dá força âs forças, perdoem-
me um pouco o "jeu de mots".

O Sr. ministro das finanças tam-
bem já fez uma visita.

A Grande Commissão Prõ-Patrla
recebeu hontem da Exma. esposa do
Sr. presidente da Republica Portu-
gueza o seguinte officio:

"Cruzada das Mulheres Portugue-
zas-—Grande Loteria Patriótica—Lis-
boa, 19 de setembro de 1016—Exmo.
senhor—Recebemos com a maior sa-
tisfação o officio de V. Ex. ni 875,
tendo a certeza que VV. EEx. huo de
proceder da melhor maneira para au-
xiliar esta obra, que tão urgente se
torna no momento presente.

Esta Cruzada nas suas secçoes de
enfermagem, faz parte da Cruz Ver-
melha, portanto, o vosso auxilio está
bem dentro do vosso primeiro e ge-
neroso movimento.

A Cruzada trabalha para fundar o
seu grande hospital de sangue e crear
um corpo de enfermeiras que honre
o paiz e para o qual todas trabalha-
mos com o maior enthusiasmo, nas
commissões de assistência aos solda-
dos, ás mulheres e ás crianças, igual-
mente se trabalha para evitar quanto
possível a fome e a desgraça que sem-
pre acompanham a guerra.

Desde já profundamente agradeço
a VV. EEx. quanto pela nossa pátrio-
tica iniciativa possam fazer—Saúde e
fraternidade—Elzira Dantas Machado
—Ao Exmo. Sr. Humberto Taborda."

Armindo Almeida 3$000
Alfredo Soares 3$000
Américo 2$000
Za'La Mort 2*000
A. Rocha 2$000
Margarida. . ..' SifOOO
Virgílio Hora • 2$000
Eugênio. '. 2*000
Silva '2?000
Um caridoso 2$000
Augusto 2$000
João Bastos 1$000
Peres Assah 2?000
Ass 2$000
Lenjln 2$000
Pinho-. 1Í000
Luciano Costa 2$000
j 2S000
Juok-er 2$000
Peres Elias 2$000
Anonymo 2J000

Total.... 281?00.0

5K
Na lista hontem publicada saiu

como subscriptor de 10$ Francisco
Secades, quando esta quantia nos foi
enviada velo Sr. Frederico Secades.

pecas ''Maré de rosas" o "Capote o !
le.nço" *f"var,i-as surpresas.

Devido ás synipaihias que Luiz Ura-
vo dispõe no melo da colônia, ei de
.esperar uma ibella .concurrencia.

Ú
Inaugurou-se hontem, na Câmara

Portugueza de Commercio e Indus-
tria, uma exposição de produetos da
fabrica portugueza Couraça.

Constituem essa exposição artigos
d.a .perfumaria, tônicos capillares o
.pastas .d-cirtifríoias, ceado alguns dos-
gêneros dos melhoivs que sa podem

.encontrar mo mercado. •

iReailiza-Sie mo próximo dia 7 o casa-
m.enito do guatda-liyros ipor.tugue?. Sr
Ai-minõ'0 d,e Moraes com a gemUI se-
r.ihorita Maria Migiudote Viannn, li-,
lha do eonheoidoo capitalista lusitano
Sr. Lsoipo'1'do Miguelote V.ia.n,na.

A ceremonia t.erá loga.r em Nithe-
roy, onde .resido a fumilia da noiva,.

/vi' {**>

A .reunião dos .impo.rtudores de pro-
duetos iportuguisaes, .que .devia se rea-
lizar, a convite da Câmara P.ortugjiO:
za, na próxima sext-i-feu-a, foi adiada
paira saibbádo.

Como dissemos, cí'sa r-euinião terá
como iprinolipail objectivo tratar u tor-
ra de eivitar a falsificação dos-gene-
•ros alimentícios .i-niiportados do Por-
tugal. £

Riealiza-se deifinifivitmente no pro-
ximo ídomtagó o festival em home-na-
gem ao Ceintro Beneficente Berna;*-
-dino Machado. O espeetat.mJo é orgit-
¦.nizado pelo actor Sampaio o terá iogar
¦no Club Gym.nast.ico Portuguez, coin
um .programma variado.

CIMEMft AVEHiDfl

6, segunda-feira, 6
Uuicu grandioso film
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SUICIDA-SE UMA
SEPTUAGENÁRIA

Associações

Damos hoje as ultimas assigna-
tinas dos moços portuguezes que
foram attingidos pela chamada
do governo 'portuguez e sobre isso
dirigiram uma mensagem á gran-
do commissão' Pró-Pátria: .

O "Século", do quarta-feira, ex-
punha o seguinte sobre os estudantes
dos lyceus mobilizados com exames
em outubro:

"Talvez seja maior do que nos ul-
timos annos o numero de alumnos que
no próximo mez de outubro têm de
fazer exame para concluírem-o curso
dos lyceus. i.ãlj.

Uma grande parte desses estudan-
tes tem sido mobilizada, mas nada
mais natural o justo do que dar a to-
dos elles dois ou tres dias de licença,
que tantos lhes seriam precisos para
fazer os seus exame e não ficarem
com um anno perdido e talvez até
alguns com a carreira cortada. »

/Escreve-nos um amigp nosso, e um
üui. mais valiosos defensores dos in-
teresses dos rapazes, communlcando-
nos que, segundo se afflrma, a au-
toridade militar lhes não permitte que
elles façam os exames.

Custa a crer que assim seja, tanto
mais que, faeilitaudo-se pelos recen-
tes decretos aos Indivíduos mobiliza-
dos que tém quaesquer cursos, ou
parte destes, uma melhoria de posi-
ç&o no exercito, não é nada cone-
rente que so negue áquelles que es-
tão dependentes de um exame autorl-
zação para fazel-o.

E como a segunda época de exa-
mes começa já na próxima segunda.-
feira, pede-se a attenção do Sr. ml-
nistro da guerra para este importante
caso, cujd soIuquo favorável ê tão
urgente como justa."

João Manoel Marques, José João
Figueira, Remigio Antônio de Amo-
rim, Francisco Correia dos Santos,
Joaquim Nunes do Oliveira, Arman-
do Henriques de Mendonça, Antônio
José de Amorim, Adrião Ferreira de
Almeida, Antônio Salvador Moutinho,
Agostinho José do Almeida, José dos
Santos Barreira, Jeronymo1 Antônio
Pires Fava, De'lfim Rodrigues, Anto-
nio Pereira das Neves, João da Costa
Soares, José Castello, Arlindo Teixeira
Gomes, Manoel da Eira Carvalho, Jo-
sé Julio Correia, Antônio de Almeida,
Manoel Vieira Gonçalves, Manoel
Fernandes Junior, José Antunes de
Araújo, Manoel de Sá Lopes, Basilio'
Constantino Guerra, Antônio Ruy cp
Lagar, Fernando Joaquim Ferreira,
Manoel Ferreira Junior, Antônio Al-
ves de Carvalho, Luiz Leite Velho, Jo-
sé Joaquim da Costa, Antônio Gon-
çalves Thomaz, Luiz José Ferreira,
Carlos de Oliveira Gonçalves, Manoel
Soares Nogueira, Antônio dos Santos
Fernandes, Bernardino de Souza Ri-
beiro, Amaro Pinto Soares, João Pe-
reira de Vasconcellos, Antônio Netto,
Antônio Pinto da Silva, Manoel Ma-
dureira, João José Barreira, Francis-
co Cordeiro, Manoel Martins Barrei-
ras, Victor Manoel Videlros, Antônio
Ferreira, Alberto Gomes, Tobias Ro-
drigues Fontes, Carlos Antunes de
Carvalho, Antônio da Cunha, Oelestl-
no Lopes, Adelino Lopes Barreiro,
Gaspar Antunes da Fonseca, Dago-
berto Alves, Antônio Pastor de Lima,
Miguel Antônio Magalhães, Luiz Pe-
reira de Lacerda, Manoel de Souza,
José Custodio Bastos, Mario Guima-
rães Carvalho, José Lobo Braga, José
Rodrigues Pereira, Antônio da Silva,
Antônio Duarte, José Gomes, Antônio
Augusto de Vieira, Albano de Freitas,
Manoel Gomes, Manoel da Silva Va-
lente, Antônio Ferreira de Mattos,
José Teixeira, José Antônio Lopes,
Abilio Pereira, César Augusto de Mo-
raes, Illydio Antônio de Almeida,
Hermenegildo de Andrade e Silva, Ar-
mando Alves da Silva, Antônio Rodri-
gues do Moraes, Antônio Fdrreira,
Custodio Diniz, Nestor de Carvalho,
Jorge Rodrigues Bento, José Maria
Pereira, A. L. Siqueira, Manoel Au-
gusto da Silva, Francisco Lourenço
de Oliveira, Jo's£ Lopes, Joaquim Jo>-
sé Ferreira, Manoel Costa, ManoeJl-da
Silva, Avelino dos Santos, Manoel Se-
raflm Cardoso, Alfredo Alves Guerra,
Manoel Antônio Dias, Antônio Lou-
reiro Guedes, Antônio Alves Guerra,
Augusto José Fonseca, Joaquim de
Souza Lima, José Botelho de Paiva,
Francisco Dias Al3o, Antônio Rodri-
gues da Costa, Antônio Dias de Souaa,
Arnaldo de Oliveira e Abel de Souza
Araújo,

GRÊMIO RECREATIVO A' JÍEMO-
BI A DE TABORDA

Modesta associação é esta de que
hoje tratamos.

Fundada para fins puramente re-
creativos, apenas consentindo no seu
seio aquellès com quem haja affini-
dades de pensar e sentir, ella conta
somente oitenta e tres sócios, amigos
da arte de Gil .Vicente, que sob o no-
me do maior dos cômicos portugue-
zes, procuram-divertir-se, divertindo e
educar-se, educando.

Dois annos- apenas passaram sobre
a fundação do grêmio e quantas gio-
rias já conquistou, quantos applausos
mereceu!

Portuguezes foram seus fundado-
ires, portuguezes são os associados e
portuguez é o patrono, o maior actor
do fim do século XIX e princípios do
século XX, em Portugal.

Taborda foi a encarnação do riso
no palco portuguez. Quem quizesse en-
canregar um estatuario de fazer a
imagem em mármore ou em bronze
da gargalhada, devia ¦ lembrar-lhe a
mascara intensa de Taborda,

Era tal o seu poder em fazer coce-
gas âs ,platéas que se numa cadeira
sentassem disfarçadamente um mor-
to, não seria de espantar que este re-
suscitasse ás gargalhadas.

Homenageal-o 6 um dever dos por-
tuguezes que respeitam as suas tra-
dlções artísticas. Jsto fazem os asso-
ciados do Grêmio Recreativo á Me-
moria de Taborda, cuja directoria é
assim constituída:

Presidente, José Cadeiro da Silva;
viice-presidente, Luiz Alves Lamei-
ras; Io secretario, Fernando Rosas de
Lima; 2o seoretario, Benjamin Ribei-

ro Dias; Io .thesoureiro, Francisco
Pires; conselho: Antônio Souto, Ma-
rio Alves, e Rodrigo Leal, director de
sala, Luiz Amorim Gomes, e ensaia-
dor, Pedro COrte Real.

¦Sulcidou-se hontem, atirando-se
a um poço, a septuagenária D. Ame-
lia Chr.lstii.na do Oliveira Gom.es, Viu-
va, de .naciomaliidade iportugueza. t.s-
pirito .fraco, dera, ha iperto dei um
anno, tres -contos de réis a um seu pa-
.rente, Pomiptlio Jo tal, afim do quo
esto lhe comiprasse uma casa, e, como
iclle, até 'hoje, nada comprasse, a ve-
1-himlia, sentindo-se lograda, .tomou a
louca resolução de suici!da.r-ye, visto
que, diante de suas «queixas, a poucia
se mostrava impassível, .

A dois «passos da monte, a mteliz
sentia ainda tanto amor 6. vida, que

,sô diapois .de émbriagar-se teve- cona-
gem de sé afogar inuim ipoço üe sua
.propriedade, ande, herotem de maneia,''foi 

encontrada pela meblmha, que brm-
eaiva no .quintal.

A salva offerecida foi fabricada vur
um modelo antigo, portuguez, nas of-
ficinas de ourtvesaria de Joaquim Nu-
nes da Cunha, na. rua da Palma.
-A'lem da dedicatória em inglez, segui-
¦da dos nomes dos vogaes do conselho
da Câmara Britannica, tem gravados
em quatro columnas os nomes dos
cento e tantos membros daquella cor-
poração. Por convite da Câmara Bri-
tannlca, todas as principaes casas in-
glezas de Lisboa, Porto e Funchal
hastearam hontem a bandeira da sua
pátria, juntamente com a portugueza.

UM RAPAZ MATA TJMA RAPARIGA
E SUICIDA-SE

Num logarejo do ccincelho de
Azambuja, do pittoiresco ' nome Ca-
saes da Varzia das Chaminés, Anto-
nio Marques Samedo, de 23 a.n.n.os,
soldado de lnfanterla 2, mobilizado,
amava e era amado por Nazareth
Ferreira, dé 21 annos. O pai de Na-
zareth (a rapariga era. orphã de mãi)
não via com bciiis olhos o namoro,
porque queria a filha para um rapaz
qire vive em Lisboa.

A Nazareth, com estranheza do
pai, poz-se a engommar na noite de
sexta-feira, e, ainda para o mais, até
altais horas, visto o pai deitar, e fi-
cando ella 'agarrada a-o ferro. Mas,
ao erguer-se de manhã cedo, para a
labuta. do dia, não a viu em casa, e
a cama delia sem vestígio de ter sido
utilizada.

Presumiu logo que a f.ilha tinha
abandonado a casa iiatcrna, a com-
vite do namorado, embora o rapaz
não lhe tlvesserondado a' porta, nem
por ali lhe-tivesse appivrecido pessoa
suspeita. Concluiu ter sido obra de
cartas, visto ambos saberem ler e es-
crever.

Estava nisto o pobre pai, quando
lhe chegou a noticia tremenda de que
íi sua querida Naza.reth e o seu ina-
morado Samedo tinham appa.recido
mortos, no sitio pouco distn.nte, de-
nominado Casal da Varzia, cila muito
composta, com os braços trançados
sobre o peito, ferida na cabeça, que
se apoiava sobro dois lenços brancos
(presente-se o arranjo do namora-
do), e elle ao lado, fardado, de gre-
vas com uma Browing na mão di-
¦reita, ferido na boca e a massa ence-
phalica a escorrer-lhe pelo ouvido
esquerdo.

Perto estavam duas cartas tarja,
das de .negro, ambas do punho do
desvairado, uma para o pai,) pedin-
do-lhe o recolhesse num caixão, des-
pedindo-se da familia e distrlbuwido
por parentes e amigos lembranças
suas; a outra para o pai de Nazareth,
fulminando-o com a aceusaçao de
ser o causador da sua desgraça. ,

Os pobres pais, com os corações
em «angue, .recolheram piedosamente
os cadáveres ensangüentados dos fi-
lhos.

flfllAllllflfãlA ímiíiklil£

CURTA DEPORTUGAL
LISBOA, 26 de setemb.-i.

HOMENAGEM AO SR, MINISTRO
DA INGLATERRA

FUMAR

CHARUTOS "OUVTDOR"

E' SABER GOZAR

PEQUENAS NOTICIAS
Com o titulo suggc-stiivo "A fôrma

de so ganhar no bicho*', fará, no pro-
xime dia 2>1 do corrente, no theatro
Carlos Gomes, uma conferência Ira-
moristica o actor'Luiz Bravo, que.
nesse dia, realiza a sua festa artífytica,
.pela .primeira vez, pois é a iprimeira
vez que visita o Brasil-

O espectaculo é constituído pelas

"AOAOIOS"

SÃO OS CHARUTOS DA MODA

FABRICA "OUVIDOR"

MINERVA
Seguros marítimos e terrestres

DiaEC-roniA b conselho fiscal:

José Ruinlio da Silva Carneiro
José Bruno Nunes
Cícero Teixeira Portugal
Humberto Taborda

Affonso Vlzen
José Pereira ele Souza
Francisco Eugênio Leal
Elpenor Iièlva^
Manoel José Lubrão
Zeferlno Rebe_l*o_dc Oliveira

RUA DO ROSÁRIO, 68 — 1»

Por volta do meio dia de ante-hon-
tem, houve na legação da Inglaterra
uma manifestação' deveras agradável
e justa, a qual consistiu na entrega ao
illustre diplomata inglez Sr. Lancelot
O Carnegie, de uma salva de prata,
ciue lhe íoi offerecida pela Câmara
de Commercio Britannica, cuja sede
nesta cidade é na rua Victor Cordon
n. 4, sobre-loja.

O dia foi escolhido por ser aquelle
em que entra em vigor o novo trata-
do de commercio luso-brltannico, pa-
ra a conclusão e ratificação do qual
o actual ministro muito trabalhou,
merecendo por isso o reconhecimento
da colônia britannica nos domínios
portuguezes, representada pela respe-
ctlva Câmara, que deliberou apresen-
tar-lhe a sailva como signal evidente
desse reconhecimento e da sua muita
consideração.

Recebidos -pelo Sr. ministro no sa-
lão nobre da legação, os Srs. W. ti.
Bleck ipresidente da Câmara Britan-
nica; R. G. Jayne, presidente do c°n-
•selho de administração; W. Hinton,
vogai da secção daquelle conselho no
Funchal, o qual, autorizado por tele-
gramma, a representava, e os vogaes
faTecção de Lisboa Srs. W. Dartfort,
F R Fraser, J. Herker e G. J. C.
Henriques, thesoureiro honorário,
acompanhados do secretario da Cama-
rn Sr E. Sumners, constata a ausen-
cia, por motivo sufificiente, dos vogaes
Srs C H. Bleck e Kolkhorst, e lido
um telegramma da secção do conse-
lho do Porto participando a impossi-
billdade do vice-presidente da Cama-
ra e os vogaes poderem estar presen-
tes e a sua inteira adhesao ao acto
que ia realizar-se, o presidente br.
W H Bleck, em poucas mas acerta.-
das palavras fez a apresentação da
salva, mostrando quanto a colônia
britannica era grata ao ministro pelo
novo tratado, mas tudo quanto possa
contribuir para estreitar as relações
çommerciaes entre os dois paizes.

No mesmo sentido o Sr. Jayne, pre-
sidente do conselho da Câmara, dis-
cursou depois, fazendo lembrar tam-
bem o largo período do 24 annos <iue
as negociações para o tratado dura-
ram e os esforços feitos pelos ante-
cessores do actual representante da
Inglaterra, que somente S. Ex. teve
a dita de ver coroados de bom êxito.

Em seguida "sir" L. D. Carnegie,
bastante eommovido, porque esta pro-
va de consideração de seus compa-
triotas era para elle completa surpre-
sa, mostrou quanto ficava penhorado
pelo brinde, que disse ficaria de fu-
turo entre os diplomas honoríficos da
sua familia como objecto da maior
estimação.

Findos os discursos foi servida uma
taça de champagne.

CONTRA A NEURASTENL\ 5$

CHARUTOS "INDIANOS"

FABRICA "OUVIDOR"

SERVIÇO TELEGRAPHICO
As victimas da pirataria

teutonica
LISBOA, 1 (P.) — São esperados

brcvehientò nesta capital os «aufra-

sos dos vapores torpedeados ao largo

dá costa do Algnwc.

Festa em honra dos parla-
mentares hespanhoes

LISBOA, 1 (P.) — O presidente
Bernardino Machado offerece uma

festa aos parlamentares reformistas

hespanhoes, que se acham dc visita

a esta capital'.
Em seguida, os vlsitnates regressa-

rão á Hcspanlia.

mm _
2 de novembro de 1512

UMA TRAGÉDIA ARISTOCRÁTICA

O sombrio D. Jayme I, 4o diuque di
Bragança, filho de D. Fernando Ií,
cuja. cabeça rolou no cadafalso em
conseqüência da partida política mal
jogada com o re.1 D. João TI, pareça
que tinha na pupila o sangue da tra-
gedla quo victlmou seu pai.

Tundo enviuvado, casou segunda
vez com uma verdadeira creaiiça,' a
gentil D. Leonor.

Nessa cOrte diteal que com a casa
real hombreava em fausto e tinha
verdadeiros privilégios íeudaes, ha-
via um ;pagem que era igualmente
uma eneança.

A duqueza o o pagem, Antônio Al-
coforado, as duas creanças, folgavam,
brincando e rindo continuamente. Os
seus folguedos eram innoceiitesV Ha-
'via entre elles amor, mas ainda u"m
amor Inconsciente, que se não tinha
mutuamente expressado? Ao contra-
rio, o'amor entre ambos fez com que
o, duojtiisza se tivesse esquecido do

quo devia a si mesma e a seu marido?
Nunca se soube. A historia deixou

esse ponto por esclarecsr.
O quo se sabe é que um creado da

casa envenen.ou com uma djanúnclá

pérfida os folguedos das duas crean-

ças e uma noite deu-se a tragédia.
O duque matou barbaramente o

pagem á esipadeirada e depois fez o
mesmo á sua esposa. A tragédia
éehoou em Portugal com grande es-

trondo-, não só pelas altas persona-
gens que nella representaram, visto

que a casa ducal de Bragança era en-
tão a primeira casa de Portugal, de-

pois da do rei, mas ainda iporque a

idade das victimas commoveu todas
as almas, com uma grande piedade.

D. Ja°yme fugiu para Hespanha, o
se sombrio" era mais sombrio ficou.
El-rei D. Manoel perdoou-lhe o cri-
me o elle pOde regressar ao reino.

Para o distrahir, organizou D. Ma-

noel uma pomposa exiiedição a Aza-
mór, em que o terrível sombrio fidal-

go ,pouco brilhou, por ser a empreza
facll e sem frutos notáveis.

A* v,olta, elle foi recebido com
mais aparato e mais fausto do que
Vasco da Gama á volta de descobrir
a índia, e Pedro Alvares Cabral á

volta de descobrir o Brasil.
Toda a aristocracia dc Lisboa se

deu "rendez-yous" no desembarque,
como se elle tivesse conquistado, pa-
ra a pátria um império, o não apenas
uma praça de segunda ordem, om

Marrocos. *
Nem assim o seu caracter se modl-

ficou. Cada vez se cerrou mais, fe-
chado na sua aniargitiirã. e no seu re-
morso.

&

Falta carvão em Lisboa
LISBOA, 1 (P.) — Os vendedores

dc carvão procuraram liontem o go.
verno, pedindo-lhe providencias nr-

gentes para remediar a falta dc

transporte nos caminhos de ferro,
Dizem os reclamantes qne essa de-

flcicucia de transportes está prejudl.
cando seriamente o abastecimento de

carvão a esta capital. 
'

Construcção de novas docas
LISBOA, 1 (P.) Na reunião do ho-

je do conselho de ministros foi ap-

provada a minuta do contrato para
a construcção de novas docas desti-
•nadas aos trabalhos de reparação de

navios.
Brevemente, o (ministro do traba-

lho apresentará ao Parlamento o re-

giolamento da industria do fabrico de

assucar.--

Insubordinação a bordo
LISBOA, IP.)— Foi recolhida á

prisão, por se ter insubordinado, a
tripulação de uma barca uruguaya

que ha dias se encontra fundeada em
Belém.

Eécenseamento militar
LISBOA, 1 (A.) — Foram affixa-

dos editaes mandando apresentar,
dentro do prazo determinado, todos
os indivíduos' recenseados do Io bair-
ro desta capital e que estejam na ida-

de de 20 a 45 annos.

Em honra dos deputados
hespanhoes

LISBOA, 1 (P.) — O presidente da
Republica recebeu hoje os patiamen-
tares reformistas hespanhoes que se
encontram em visita a esta capital.

Depois dos cumprimentos da pra-
gmatíca, o Dr. Bernardino Machado

CHARUTOS "LINA"

FRACOS E AROMATICOS

offereceu aos visitantes uma taça de

cliam,pagne, e nessa .oceasião levan-

tou "um affectuoso brinde, termiiian-
do por beber â saudo :pessoal do rei

D. Affonso o á prosperidade da nação .

vizinha.
Respondeu o Sr. Melquiades Alva-

rez, chefe da missão, agradecendo e

belíend.o ao presidente da Republica
e á prosperidade da Republica.

Morte do pintor Girão
LISBOA, 1 (P.) — Falleceu o pin-

tor Antônio Girão.

Já ha dias esperávamos esta

noticia, dado o estado em que se

encontrava o artista. Antônio Gl-

rão era um dos grandes pintores

portuguezes e sobre elle tivemos
oceasião. ha dias de escrever en-

tre outras, estas palavras:
"Elle foi um admirável pintor

de aves domesticas.
O chantecler de Rostand,

cantando na pompa dos seus ale-

xandTinos, tem menos vida, me-

nos alma do que os gallos do

pintor Girão. Porque nenhumas
duvidas temos de que os seus gal-
los têm alma, uma alma alacne,

que se espaneja no contenta-
mento,

Nunca houve tanta verdade e

tanta poesia enlaçadas na mesma
visão pictural. A fórmula de Zo-

Ia, elle a executou com perfeita
consciência. Foi sempre um pin-
tor naturalista.

Vendo os seus gallos altivos a
cheios de vida, no seu colorido
tão exacto, nas suas curvas tão
elegantes, e as gallinhas tão ma-
ternaes e os pintinhos tão buli-

çosos, facilmente se acredita nas
lendas antigas sobre certas ma-
ravilhas picturaes."

Regresso dos deputados hes-
panhóes

LISBOA, 1 (A.) — Regressaram,/
pelo rápido desta tarde, os deputados
reformistas hespanhoes.
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Pilotado por Waldemar de Oliveira, Helios levanta
a mais importante das provas do dia
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Corrida iria, sem animação, a de
hontem, no hippodromo de Itama-
5-aty, em beneficio dos cofres do Aero
Club Brasileiro.

Os pareôs foram bem disputados,
tendo alguns offerecido einocionan-
tes finaes, como do prêmio 

"José do
(Patrocínio", em que J-Iygea conseguiu
derrotar o Guayamú, apenas por ca-
beca;

A prova mais importante do dia
. tfol galhardamente levantada pelo

cavallo Helios, bem dirigido pelo pe-
queno Waldemar de Oliveira.

A animação foi pequena, tendo (pas-
sado pela casa das apostaa a quan-
tia de 5S:9G4$Ò0O.

Guido Spano, que vai agora readqui-
rindo a sua antiga fôrma, ganhou fa-
ciímente o pareô 

"Dr. ' 
Frontln"; os

demais pareôs tiveram por vencedo-
res Dictadura, Sans Klval, Buenos
Aires, Húrrah e Royal Scotch. .

V pareô — AVIAÇÃO NACIONAL
— 1.S0O metros — Prêmios: 1:00(0$,
200$.o ÜO? — Anlmaes nacionaes —
l-landicap antecipado.'

DICTADURA, f, castanho, 5 annos,
63 kilos, Rio Grande do (Sul, iporiFoxy
Flyer o Ortiga, do Sr. Roberto Ban
deira, Aurélio -Olmos.........

"Fábula, 15 kilos, J. Escobár,..,.- Herodes, 53 ltilos, A. Alonso..
Espoleta, 53 kilos," Dinarte Vaz
Diamante, 53 kilos, C. Ferreira
Donau, 53 kilos, D. Ferreira
.Conquistadora, 53. ltilos, A. Vaz

Tempo, 101 segundos.
Itateios: Dictadura em 1", 23S900;

dupla com Fábula (11), liüílOO.
Movimento do pareô: -1:008$0Ô0.
Entraineur do vencedor, José Lou-

irenço.
Ganho com esforço, por um corpo
Igual differença do segundo para

o terceiro.
2" piu-eo — DBMOISELLE—1.500

(metros Prêmios: 1:000$, 200$
¦e 30$ — Anlmaes europeus de 2 an-

, «os e platines e nacionaes de 3, sem
victoria. - -

SANS RIVAL, m, castanho, 2 an-
nos, 50 kilos, Franca, ,por Ivihglass e
Sans iFácbn II, do Dr. iLinneu de
'Paula Machado, D. iFe-rreira  Io
Torito, 52 kilos, E. Rodrigues!.. 2o
(Espanador, 52 kilos, iF. Barroso. 3o
Castllla, 18 kilos, Augusto Vaz.. 4o
Palia, 50 kilos, Le Mener... ... 5o

Tempo, 9fl 3|5 segundos.
Ratelos: Sans Rival cm 1", 53$300;

dupla com Torito (21), 10'1$300.
Alovimento do pareô: 4:791$00'0.
Entraineur do vencedor.A. Gibbons.
Gniilio com esforço -por um corpo.
Dois corpos do segundo para o ter-

ceiro .
3" pareô — JOSÉ' DO PATROCI-

NIO — 1.50.0 metros -r- Prêmios:
1:0110$, 200$ e 30$ — Animaes nacio-
naes de 3 annos.

»
1IYGÉA, f, alazão, 3 annos, 51 kl-

los, S. Paulo, por ííimpanet e Pro-
niisc, do Sr. A. Fontenclle, Fernando
Barroso  Io

Otiiiyainli, »:: Kilos, E, Rodriguez 2o
llyovavii, 52 Ullos, D. Ferreira... 3°
Fleclin, 51 kilos, A. Fernandez.. 4o
ÍL íio, ,",i kilos, Dinarte Vaz  6o
.'Tempo. 100 segundos,

f Ratelos: líygéa em 1", 23$; dupla
coir, CuayamO (14), 21$200.

Movimento do pareô: 7:23-3$000.
Kmrnlneur do vencedor Manoel

Rn 1'r'psrt
Gjáiiíio c-fiin muito esforço por ca-

boca. Do seguindo para o tercelr.o,
dois corpos.

4" pareô — GREGORIO GARCIA
SEABR-A — 1.500 metros — Pr«-
mios: 1:000$, 2.(10$ e 30$000 — Anl-
iiu.os de qualquer paiz (liandleap em-
tei;pado). •

BÍiUNOS AIRES, m?, zaimo, 4 an.
nos, íi! kilos, Republica Argentina,

por Jardy e Movediza, do Sr. Ante
nor A. de Araújo, Ed. Le-Mener 1
Merry Bay, 52 kilos, A. Fernan-
dez

M. Florence, 50 kilos, iA. Gib-
bons

Majestic, 52 kilos, D. Ferreirai
Pistachio. 51 kilos, Dinatrte Vaa
Vanguarda," 51 kiloi, Aurélio OI-
mo?

2°

3U

0"

Nilo correu Lady Pericles.
Tempo, 98 segundos.
Rateros: Buenos Aires em Io, réis

45$900; dupla com Merry Bay (14),
22$900.

Movimento do pareô, 7:787$000."Entraineur" do vencedor, o pro-
prletario.

Ganho facilmente por tres corpos.
Meio corpo do segundo para o ter-
ceiro.

5" paireo — IMPRENSA FLUMI-
NENSE — 1.609 metros — Prêmios:
1:000$, 200$ e 30$000 — Animaes na-
cionaes (handicap antecipado).

HURRAH, m., alazãc, tres an.nios,
50 kilos, S. Paulo, por Zimpanet e
Amandiine, do Dr. Linneu de Paula

Io
2°
3o
4o
5°

senhores, marcou um "penalty" con-
tra «7 America!!!

Appeh^íunos para o testemunho do
Sr. Antônio Miranda, por ter elle fei-
to os maiores ílogios aos conheci-
mentos do Sr. Fenalty, "offsidomá-
nla", sobre regras de "fòòt-ball",
sendo, por isso, uma pessoa insus-
peita.

O "penalty" foi batido por Lais áa
5 horas e 24 minutos, encerrando as-
sim o único ponto do Fluminense.

A's 5 horas e 26 minutoa terminou
o "match", quer dizer, quatro mlnu-
tos antes do tempo estar esgotado.

Houve dois "corners" contra o FIu-
mlnense e um contra o America.

Nos segundos." teams" também ven-
ceu o America por 4X2.

MOTOCYCLISMO

Club Motocyclista Nacional.

Foi domingo ultimo que o Club
Motocyclista Nacional levou a effeito
a sua primeira excursão, organizada
pela directoria, composta die velhos
motocycllstas e enthu.siastas deste"sport", que, dia a dia, chama para
o seu seio milhares de proselytos.

O potnto de partida, praça Onze de
Junho, fis 7 haras, tinha uma multi-
dã-o admirando o bello grupo de
motocyclistas, composto de 16, cre-
scendo o enthusiasmo quando foi da-
da ordem de partida, abrindo a mar-
cha o Sr.. Raul Pinheiro.

A Tijuca foi o local escolhido, sen-
do as ruas que cortam a bella fio-
iresta percorrida pelo alegre grupo,
que., seguiu até a barra da Tijuca, on-
de foi servido um lauto a|moço.

Os "sportsmen" seguiram pela es-

Foi solicitado o dcspnçjio 1'rrc de direitos
para nove caixas contendo carvões cobreados
para electricidade, procedentes de Nova York
pelo vapor amerlcauo Moliérc.

—Foi iitleudidii a sollcltiiçao feita pela dlre-
ctorla para quo sejam despachadas livres «le di-
rclt03 aduaneiros duas caixas contendo appare-
lhos registradores para velocidade das locomo-
tlvas, vindas de Berna pelo vapor francez
Antjo.

—Vo' tamlicni concedido o despacho livre de
direitos para seleeenlos o oito aros do aço para
locomotivas inarcã 'Bine palnt', procedentes de
Nova York pelo vapor Inglez Craster Ilall.

—Foi ainda solicitado o despacho livre de
direitos aduaneiros para vinte volumes contendo
engates automáticos para locomotivas, procedeu-
tea do Nova Vòil: pelo vapor i raster Htill.

—rolo vnpor inglcss Afohan Prince, proce-
dento de Nova York, n cstrnda recebeu quatro
càlins contendo necessários puni freio de ar
Wc-stlnçliouse, pelo que foi solicitado o des-
páclio livro do direitos na alf.dcga desta ca-
pltifl.

—Ku-nin solicitadas providencias, afim (le ser
corrigida n data do nascimento de Iracema Itosn,
pedindo que a mesma juntamente com sua pro-
genitora D. lleiilrlz Kosa fique habilitada a
recebei- o montepio «lchcndo por seu pai o con-
duetor do 2" classe Klyillo José da Rosa.

—F.sta esteada vai ser embolsada da importan-
cia do -l-lfTOO de pnssngòus concedidas em ju-
nho ultimo ao Ministério da Justiça,

— Vtil ser resolvido o reqttcfüticíito cm quo
q ¦mnó.íiíhlstn do Ia classe upuscutiidu Manoel
Fernandes Souto solicita revisão do processo

a diária de 2fS00, do 1 de abril a 31 de maio
de 1911 £ sobre a diária do 3J, dó junho desse
anno em diante, ao guarda de 2« ciasse da fl»
dlvlsío Jos6 Martins; de 30 o|o, sobre a dia-
ria do 3Í900, dè" 1 do abril a 81 de maio de
1011, e sobro a diuriii de 4$ do 1 do juubo
desse anuo cm diante, ao gnarda-cancela de 1»
classe da 5» divisão Miguel Marinho; de 20 o|o,
sobro a diária de 3fC0p, de 1 de abril a 31 de
m,a|.o de WÍ1, e sojjré a diária dè 4Í, de 1
de junho «osso mestno anno cíu diante, ao ser-
rente de 2» classe da 6» dlvlfío Manoel de "Si,

e de 10 ojo, «obre a dia'rla de 5$, a partir de
i de àhtll de 3,011. ao conservaaor dè llnliga
da 3» dlvlsío José Nunes.

 o' m*m ¦

Ai upira
Eiicerrou-se hontem o anno le-

ctlvo de Instrucção primaria na brl-
gada policial, revestlndo-se o acto de
um caracter singelo e tocante.

A's 20 horas, presente o general
Agobar, commandante daquella cor-
poraçiüo, e a Cuja Iniciativa generosa
se deve a instituição das escolas de
primeiras letras, o capitão Alfredo Go-
mes de Jesus, inspector geral do en-
sino; tenente Albino Monteiro, se-
cretarlo da Liga contra o Analphabe-
tlsmo, o director da 1" sede escolar;
alferes Jorge Ashton, director da 2"
sede; senhoritas Adelaide e Isabel
Campos e o joven Fernando Brilhan-
te, regentes de cadeiras do ensino mi-
lustrado as crianças pobres, grande
numero de officiaes, convidados e
praças, foi dada a palavra ao capi-
tão Jesus, que em uma oração vi-
brante, esmaltada do conceitos ele-
vados e bellos, disse da obra ingente

de suu aposentadoria, nilm de lho sei- asse- | qUe a)í se vem realizando, ftflm de

Machado, Domingos Ferreira ...
Estlllete, 48 kilos,- Dinairte Vaz..
Cascalho, 49 kilos, Ricarid1» Criiü
Ganay, 50 kilos, E. Rodriguez..
Samaritano, 52 kilos, J. Coutinho

Tempo, 108 segundos.
Ratelos: Hurrah em 1", 22$200; du-

piá com Estlllete (24), 45$200.
Movimento do pareô, 8:052$000.
Ganho firme por um corpo. Do se-

guindo aio terceiro, meio corpo.
6o pareô — DR. PRONTIN—1.750

metros — Prêmios: 1:500$, 300$ o
45$000 — Animaes de qualquer paiz
(handicap antecipado).

GUIDO SPANO, m., castanho, 4
¦anmos, 50 kilos, Republica Argentina,
por Old Man e Glue, do Dr. Tobias
Machado, Michaels  1"
M. Guássú', 48 kilos, Dinarte Vau 2o
L. Canniniig, 4G kilos, J. Escobar 3o

Não. correram Goytacaz, Campo
Alegre e Argentino. . .

Tempo, 114 se.uundos.
Ratelos: Guido Spano em Io, réis

17.Í300; dupla com Mogy Glcassü (25)
10$000.

Movimento do pareô, G:881$000.
"Entraineur'' do vencedor; Santia-

go Villalba.
Ganho firme por um corpo. O ter-

ceiro a corpo e meio do segundo.
7" pareô — GRANDE PRÊMIO

AERO CLUB BRASILEIRO ¦—-1.609
metros — Prêmios: 2:000$, 400$ e
60$000 — Amiimaes de qualquer pain
(handicap antecipado).

HELIOS, m., alazão, 6 annos, 4fi
kilos, França, por Winkfield''s Prido
e Blue Marli, do Dr. Lima Rocha,
W. de Oliveira  1°
Colombiina, 52 kilos, D. Suarez.. 2o
Alesre, 52 kilos, Dinarte  3o
Flamengo, 52 kilos, d: Ferreira i°

Não correram Alida e Salpicon.
Tempo, 105 segundos.
Ratelos: Tlcliós cm Io, 75$300; du-

pia com Colombina. (12), 67$900.
Movimento dó pareô, 11:72G$000.
Ganho firme poir um corpo do luz.

Dois corpos do segundo para o ter-
C° 

8° 
'pareô 

— MARECHAL BOR-
MANN --- 1.009 hie.tr.os — Prêmios:
1:200$, 240$ o 3C$000 — Animaes de
qualquer paiz (Iiandlcap antecipado).

ROYAL SCOTCH, m., çastàmho, 3
annos, 52 ltilos, Inglaterra, por Hies
Majcaty o KiMa, «lo Sr. Josfi Carlos
Figueiredo, 1). Ferreira  1"
Arago-n, 52 kilos, Manoel Ferreira 2o
Do,vid, 52 kilos, J . Coutinho... 3°
Dionca, 52 kilos, Michaels  4

Não correu Minas Geraes.
Tempo, 107 segundos.
Rateios: Royal Scotch em 1°, réis

,27$400; dupla com Aragon (23), réis
27$00i0.

Movimento do parco, 8:94C$000.
Ganho muito firme por dois cor.

pos. Igual differença do segundo
paira o terceiro.

IJS8M5S

dade dos meios postos por obra neáse
tentamen, 6 bom notar—não trouxe
o menor embaraço ao serviço poli-
ciai,sequer interrompendo a insu-uoção
profissional, que foi ministrada; no
alludido período, á 72S praças—tam-
bem sem nenhum ônus para os cnear-
gos de cada qual.

Terminada a oração do Illustre of-
flcial, da qual respigamos estes es-
clareclmentos, seguiu-se-lhe com a
palavra a senhorita Adelaide da
Silva Campos, que em breves termos
agradeceu, por si e suas. companhol-
ras, as expressões de reconhecimento
que lhes foram testemunhadas.

Finda essa breve allocuçâo, entoa-
ram as crianças presentes, em nu-
mero avultado diversos hym|j09, que
impressionaram bellissimamente pelo
enthusiasmo e afinação com que os
cantaram, sendo-lhes, então, farta-
mente servidos doces ,e outras guio-
selmas. em mesa artisticamente pos-
ta em uma dependência da escola.

A directoria da Liga Brasileira
contra o Analphabetismo compare-
ceu Incorporada, tomando, parte noa
festejos, falando o Dr. Bnnes de Sou-
za, respectivo presidente, que brin-
dou a brigada policial, na pessoa de
seu commandante, o general Ag»
bar. ¦"'» , ...

Falaram ainda as senhoritas Ade-
laide e Oroise da Silva Campos, ou-
vindo-se depois vários vivas a Im-
prensa, ás autoridades constituídas o
aos officiaes em destaque.

Correu tudo em boa ordem, rece-
bendo o general Agobar uma "cor-

beille" de flores naturaes, que gen-
tilmente offertou D. Maria Santo»,
vice-presidente da Liga Brasileira
contra o AnalphabetlsmoJ___

Brigada policial.

inaugura o corrente mez de novembro
eom uma série de vendas excepcionaes.
em condições de vantagem absoluta pa-
ra a sua clientella.

Como indicação frizante do que essas
vendas vão ser, citaremos os seguintes
artigos, que muito desejaríamos fossem
examinados por todo o publico:

Serviço para boje:
Superior flfi dia, capitão Multo i
OíClclal do «Ua fi brigada, alferes Pereira Ju-

ntor;
Auxiliar do official do dia. < brigada, sar-

gento Amaro;
Medico de dia, capitão Dr. Garçon;
Dia & pharuiaclo, alteres pliarmaccutico

'Aguiar' e pratico Cunierlno;
•Dia ao gabinete oilontologlco, cirurgião den-

tlsta Sayão do Moraes.
Unifm-me, 2°.

VOILE de ilpiio, 1ÜIÈS pililis, tlll (H 5
illiji i i • • i i i t t « i • i

^E^a^es^

VOILE ile algodão Im», metro., .... .
VESTIDOS ie lei, (Iqiiira úi, k 951 %
DITOS de li

O Amçrica venceu o match de hontem por 2 penaltys
a 1 — Estreou hontem como referee o Sr. Penalty
offidomania.

Í'Í/r '*•¦
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O "mo.tch" realizado hontem, no
campo do America V. C, sKo & rua
Campos -Salles, teve uma concurr-jneia
de mais de 3.000 pessoas-

Desde cedo que us vastas dependen-
elas do club estavam cheias dte espo-
clatlores, que, tíheios de anciedade, es-
periu-am a .lueta, quo. aliás, estew na
altura de um grando jogo, satlsfazen
do .tquellcs que, sedcatws, se achavam
po.r assistir a este embate. .

A tarde, que esteve magnifica, eon
trilmiu, em grande 'parte, para a ale-
6'i-ia reinante durante toda a (disputa

Após o jogo dos S" "teams", o ''p'i-
nalty offsidcmania" ida Argentina,
chamou a campo os "teams", que, as-
sim, se apresentaram:

America

Ferreira
De (Paiva—Pau Rn o

Adlicmar—Witte—P. Ramos
Oscar — Ojeda — Gabriel — Álvaro

— Hárold'0

Plumlnense

Marcas
Vidal-^Netto

Lais—ÇJswaJdo—Honodo
Celso — Couto — Ferreira — Baptií-

ta—Zeze

Xo Io "half-timiC:" o Fluminense 3C-
cupou o "goal", á diiirerta idaa arohi-
bancadas. '

Desde o inicio do jogo notamos que
o "toam" visitante estava jogando me-
lhor.

Seus.ataques eram bem dirigidos e
os seus "players", prlnol'palmiSinte a
ilctí-sa, parecia mais seguros do jegrn.

O Fluminense, durante tedo o
"match", mais niacentuadamente no 2'
"half-time", manteve a offensiva.obri-
gando o adversário a um -trabalho in-
sano para n3o ser vencido, e ao "re-
feree" u-m trabalho exha\i«<tivo, para
os ipulmõcs, o de agitar "offsides"

O jogo de hontem foi devido única
o «Mccliislvamentcv. .1 lncomipetoncla do
"referee", um dos mais chochos da
actual temporada.

O "referee", 6 justo que lhe dfrdi-
quemos algumas linhas. !pois é de u:n.-.
espécie até .boje .flescom.hecida para
nós, á "ipema-Tty offsldomania", sim.
por<iue o que se passou hontem no
sam-pó do America nao foi nern mols

'nom mc-nos do qu:o um amontoado do
"offsides", com tres ":penaltys" a lhe
dar uma graça.'• "ilteferees" iguaes ao que actucu
hontem no "match'-' do Fluminense-
Am'eriea, produzirão fatalmente o des-

t:-tt.niivo e a indifferonca pelo jogo. nus
.^«qulipos" quo estiverem debaixo u<

' "-(féu 
juizado. .,"\\-i< 1'ara a commissão de "foot-ball

-•a ípllaremos, pedindo que manda ris-
(ii'i-.'.'!)enii.lty ofifsidomanla" do qua-

d(r-"'reierces" da Melropoliíana,
-.¦*«nfe de moralidade spovti"a.

1- fazer uma hí-cive de-j-
"aises do "nutolx".

è

Desde o Inicio que o Flumlnenso
atacou com enthusianmo.

Durante mais de 20 minutos a pu-
gna foi violenta, tondo o "team' lo-
cal defendido com galhardia as veric-
tidas investidas do •'team" visitante.

O PRIMEIRO "GOAL"
RICA

DO AME-

COSTUMES
ülin IniMil e in
; de li» ftwi, ml e

) .b5| O •..
mi, 52| t

9S500
¦ IS90O

1101000
7DI00O
581000

* Sociedade Pliliatcllca Bnisilcira.
Mais uma sessão dessa sociedade

foi realizada a 10 de outubro, prtsi-
dida pelo general Mesquita e secreta-
rladã pelo capitão .Flysio.

Approvada a acta da sessão ante-
rior, foram admlttidos no (tuadro dos
sócios os Srs. eapí-tão Alberto Navarro
Pinheiro de lleirelles, Álvaro do Rego
Macedo e Carlos Costa; sendo ainda
proposto pelo Dr. Rangel, b Sr, Ben-
jamin iSImóh.

A directoria solicitou a coadjuvaçao
dos sócios na organização da festa de
18 do corrente; o Dr. Rangel apre-
sentou um projecto sobre a publica-
ção de um jornal philatelico e orga-
nlzáção do catalogo de sellos do Bra-
sil; o capitão Elysio exhibiu os sellos-
moeda da Rússia e pro.poz duas me-
didas, que foram approvadas, concer-
nentes ao appareclmento dos novos
catálogos de Yverts Tellier.

Finalmente, foram sorteados o pre-
mio de presença, que coube ao sócio
João Cordeiro, e o .paiz que deve
constituir o ultimo concurso do cor-
rente anno, cabendo desta voz fis col-
lecções de SurawaU.

GRADE RECLAME!
C05TUfl\ES de &bardine de

akodão
lindos modelos em branco e cores,

A linha americana, em uma inves-
tida mais firme, consegue chegar até
ao "goal" Fluminense; nesta ocea-
sião a bola é "shootada" a "goal"
pelo alto; Marcos defende com um"munhecaço", a bola vai cair aos pés
de Álvaro, o qual "shoota" bem Cl"goal", Vldal procura Interceptar o"shoot",commettendo úm"han'ds", que
í punido pelo "referee", com um"penalty", o qual bem batido por I
Ojeda, oceasionou o primeiro "goal"
do America,'eram 4 horas e 17 mi-
nutos da tarde.

Pem mais nadn de importância, a
não ser mais 12 "offsides" marcados
contra o Fluminense e dois contra o
America, terminou este "half-time",
com a vantagem de um "goal" a zero
para o "team" local.

Após o descanso regulamentar, teve
Inicio o 2o meio-tempo.

Neste período do jogo, o "team"
visitante manteve uma offensiva con-
stante, obrigando ao "team" local a
esforços exhaustivos, para que não
fosse annullada à sua vantagem.

O America nesta parte do jogo sô
atacava de escapada, pois, os "full-
baclcs" do "team" visitante achavam-
se continuamente no meio do campo,
ajudando os seus no ataque que vi-
nham desenvolvendo c que esperavam
que seria coroado do êxito.

Como elles estavam longe de pen-
sar que o unlco ponto que iam obter
seria um "goal" injusto!

Numa das suas escapadas os ame-
ricanos conseguem se conservar por
alguns instantes na ãrea de "goal",
c foi quanto bastou p.-ya o "referee"
notar unia falta ('.') commettida, por
não sabemos que jogador do Flumi-
nense, e ordenar o outro "penalty"
contra o "team" visitante.

Eram 5 horas c tfes minutos da
tarde, quando Ojeda bateu o "pe-
nalty" e marcou o 2" "goal" do Ame-
rica.

O "goal" do Fluminense também
foi marcado de um "penalty".

A linha Fluminense ataca, faz
um passe longo para a frente, 13a-
ptista corre pui!;i alcançar a bola,
ao seu lado corre Paullno para jm-
pedll-o do conseguir 6 seu intento.

Do facto' que vamos . narrar e
que foi o que deu logar, ao "penalty",
appellamos paru o testemunho do Sr.
Antônio Miranda, redactor, sportivo
da "A Republica", o que se achava
ao nosso lado.,

Na oceasião cm que corriam jun-
tos, "Baptista", vejam bem que dizo-
mos Baptista» procura calçar ao seu
adversário' 'uiz apitou, pensam que
elle<<--* "foul" de Baptiüta, não

ei

PREÇO iiil 298000
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Jnyíííi!, filho de Eduardo Morúfm Oocipf', 13
mezes, run Bell» de S. Joilo ii. 13; Lloollnda
Ri™, SO .i((ii"S viuva, rici Éstnclõ de Síi li. 77;
Ad:-.li:(, filhn lie Jcslí Kcrreicii Areos. "onze nu-
tias, i-iui Suliliiiiliji Mnrinlió n. lü; Cpíylrn dos
Siinloí, I!fi ii.iuiiis, vlilVíii run Ui-tlio Siiudosb
ii, ;I07, casd II: Arélisiuii .losC- dn Silvn, IIS
iiiimis, solteiro; llufpilnl Oólit -nl do Exercito;
Dèolíiiiin Fcrfclrn l'Íoiii:'UlWà, -JS nnnos, cnsndii,
tr.ivetfsn dn Unirersidiule íl! OU; Ártrliino Fer-
reica, :i;i iiniiòs, casado, i-iin Criizelco n. 2; Dn-
»l(Í..r«isÊ dn Ciínlín, 20 nnnos, solteiro, llenefi-
cènclií 1'ortuguran; .Toaciiiim Alves de OUveirn,
M nnnos, solteiro, lifíilil do nbtlfn S.-iudoso
n. :!SS; 0:iriueii, llllia de Hei-nnni Sllvn Tinto,
lõmezes. praia, do Rèllrò S:ind"?o n. 1S3; Ml-
ckele INoi-e, 42 íiilliós, solteiro, necrotério üa
policia; Alvnro Pereira ilS Mattos, 20 nnnos,
solteiro, itiii Clnli Allilolleo 11. 33; Ai-i-liimedes,
fllliò de José de Mello Carrallio, quatro mezes,
run Áicgrp n. 87: Amélia Augusta Pereira; OB
annos, viuva, run Visconde de Santa Isnliel
li. 2!i; Oorlüia. flllia de Henrique Làuilrliil,
cinco mezes, trnvessu das rnrtlllins n. S3; Joilo,
flllio de lléiiriiiiic Almeida, 2 1(2 nnnos. run tia
Cíiinlitin ii. 105; Emlliu, fllliii de Saturnino Pe-
res da Silva, nove nnnos, rua Kscolinr n, 50;
Manoel Joaquim Fernandes, 71 annos, solteiro,
Sanla Cnsa.

CUMITBRJO DK S. JOÃO BACHSTA
Octavlo Simões, 17 annos, solteiro, rua Qua-

tro de Selèinífró n. 0; Diamantina T. da Silva,
29 nnnos, «asada, FÓiltp da Saudade s|n

SECÇÃO COMMERCIAL
Riü, 2 de novembro de i£»ió

NOTICIAS DIVERSAS
Asscmblcas íçerneá:
Estão convoca.dá-s as seguintes:
Novembro:
E. de Fumos do Brasil, ás 14 horas

de 3, para alteração dos estatutos.
Dividendos.
Caixa Geral das Familias, desde já, o

lividendo de 10$ por acção. \
Müller &¦ C, desde já, o i° divi-

dendo.
A Sul America, desde já, o 36o di-

videndo.
Juros. N
America Fabril, desde já, o coupon

n, 7. Jockey Club, desde já. os juros dos
consolidados, á razão de 8$oao.

Irmandade da Candelária, de 5 em
diante, o capital e os juros dos consolida-
dos sorteadas.

Luz Stearica, o 90 coupon de suas de.
bentures, desde já.

Tecidos Corcovado, o 28o coupon
da 1* e o 19' da 2* series, assim como o
capital de 303 d«bentures sorteadas pr.ra
resgate, desde já.

Tec Esperança, os juros das deben.
tures e o capital dos sorteados, desde já,

Ap. Municipaçs de £ 20, o cotrçon
n. 24, sendo ao portador ás quintas e SS.Ü-
bados e nominativas ás quartas e sexta»,
feiras, „ _Ordem 3* do Mínimos de S. Fran-
cisco de Paula, os juros do 10 semestre.

+• Looativ.a e Constructora, os juros das
debentures. desde já.Tecidos S. Pedro, de 3 ae novembro
em diante, os juros vencidos.

Tec. S. Fcüx, os juros vencidos, de
3 a 6 de novembro.

—í Tecidos de Linho Sapopemba, de;
3 a 11. os juros venciveis em novembro.

rr> Tecidos Carioca, de 7 a 10, o cou-
pon n. 14, de suas obrigações.

—Transportes e Carruagens, de 9 # n,
os juros vencidos e os títulos sorteados.

• •
MOVIMENTO PO POKTO

Vapores entradof.
-De Nova York c escalas, dnglez KiglanA

Prince: .vários gêneros,, a Davidson Pnl-
len &¦ C.

IDe Porto Alegre e escalas, nacional
Itàpura: vario9 gêneros, a iLage Irmãos;

De Norfolk, norueguez Wascana: car»
vão, ao .Lloyd Brasileiro;

De Cabo Frio, hiatc nacional Vence*
der: cal, á ordem.' ;

Vapores saldos.
¦Buenos Aires e escalas, inglez Virgil;

Santos, nacionaes Tupy e Jacuhy; Per-
nambuco o escalas, nacional ^jíií; Buc-
nos Aires e escalas, nacional Planeta;
Iguápi: e escalas, nacional Itajurú; Ma-
ceio o escalas; nacional Itaipava; Manáos
c escalas, ' nacional Servulo Dourado;.
Buenos Aires, barca dina.inarqueza Ilavi-
ta- Bahia Bianca, inglez Colovia; Buenos
Aires c escalas-, sueco Pedro Christopehr-
sen; Buenos Aires, inglez Flimstòn; Cabo
Frio, nacional Sul America,

Vnporcs esperado."..
2 ltio dn 1'rntn. Iria,'2 R;i!iti:<f ltio ün Jtnidro.
2 Portos <1d íun-lf, Itnihitj'*,
li. IrijílntiMTu v. usi-ithis, Drlnii;
;t Porto» do sul, Laguna.
5 Portos ilo Mil. Itaprma.
0 Amsioi-iliim e esctttus, Fiisía.
i\ linrilftw o esi'.tl«s, JSáUtíi
(1 .Portos dó norte, Minas Qcracs.'t 1 Novu Yui-k, Hanta. QéctllQ*
7 Nova York. IVn/i.

Portos ilo liorté, I'ai*á.
ltio da m-nln, I.iilziania.
loiílíitçrrn o osí-hIius, Oritti.
lriirlutcrra i; eséíilits^ Üvincraiit,
lt|.,i dn l'l-al:l, .PailiiHJ.
IUo dii iV.-tlii, (íiiro/i/it/.
N.tva Yorlí, Juny.ihdvctl,
líiirloa do nork'. .Um/cilHÍO Jar.cyuay,,
Sotfõlki Paraná. * ,.
liiioi.ii-i Alrès; Drlhü*
.NorfolI;, .tragutir)).

Vapores a sair.
'2. 1'ort.w do sul, Itajuliá.
2 Síiutos, .hiCHhij.
:'• s. Plilèlls o escalas, (lárangola.
:i ltio da l'caia, liriiw.
o i.Nirtbj) do àiil, Irinj
•1 Nova Vork o ''sealas. Ilia da Janeiro.
4 Htiohus Aires, Íltii'Uút'cma.
•1 ' Itivile e (wnlas. thiplilia. ,•I Mat/t-id o fM-alu.". Vaphfiry.
.*í 1'nrios do sul, 1'alinan. ;
íí VtivXtí Aloiíro o ('.*f;il3íí, {tapoulií
."> C:it'íire1);ts e o^oaliiá, Àra$suah[/t
t> Peloliis e escalas, Itapaiy.
(1 ltio da Praia. Unllr.
(1 Rio'da Prnla, Frtsia.
(> Arilõnju! e escalas, ftailnlia.
7 Xatnl o oíoalas, ltap»:ma.
7 Xalal o ?•senhe. Hajiniui.
7 'Rio da fruta, 1'nrfi.
7 Natal «escalas. Havana.
¦M Oalfeilcllò o escalas, Stosroró.
H Pm-los do noi-le. Marauhãa,
s <íim»i'ví(, Lüi;titn\a. , '

Itccifc c escalas, Javary.
Moiilevliléó e escalas. Si/cl/iií.j.. -. •
Cnllfiò d escalas. Orita.
Itlu da 1'ratn. Dryicrara.
Da Uai- e Mareellin, Pampa.
Santos. .l/i/Mí.i Urraes.
Auiarraeilo c esealas, Caplcary.
.\í;ii"1o o ^si^alas, Piauhy.
H.irdóo»! ó osculns, Garonittu
furtos «lo norte, Airn". ¦
iiililátçVtíi r ofiiMlrts, fírhia.

s
s

11)
11-
II
12
15
1(1
17
17
1S

0
10
10
11
11
II
12
12
12
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17

LOTERIA NAÜfOHAL
Resumo dos prciuios da Loteria da Ca-

pitai Federal extraída homem.
PRÊMIO SORTEADO COM... 16:OÜO$000

Vendido nesta Capital  20002
rnuMios ni: 2:000í000 a 200ÍOOO

2:0008000
2:000í000
1:00081100
1:0008000

28498
3242

13893
. 8752

los, filho lie. Antônio Carlos noclin, um anuo,: 7;.)47it_
rua Villn Ulea n. 4: José Nunes Flllio, 50 nn- gjjgg;\\
nos, Folleiro, Iieneflectielu Purtiiguezn; Nieolüo 599^2!!"
Clnispiai, OS annos, viuvo, run D., MarMunn 40^"'
n. 101; Annyde, filha de Dencdlclo Coustantlno, 247711"
quatro nnnos, ladeira do Barroso n. 00; Mar- 

gg<>g"'
cos da Ciuilin. 20 aunos, Boltelro, rua das La- ógiign'"."
ranjelrns ri. -157, cnsa 8. .- 

jgg.)"*
CE.MITEUIO DO OARMO j S5068.!*.

JosG Lazary Júnior, 77 annos, casado, rua'
Gciieral Roca 11. 112; Antônio Correia Salda-

300.15
58091
30239'54805
43888
13016

53248...
48206...
6431...

20798...
241Ò0...
16202...
10648...
4201...

1:0008000
5008000
5008000
500SOOO
5008000:35137...
2008000 37359...
2008000 4208...

. 2008000 637...
2008000 59139..,
2008000

PRÊMIOS DE I00$0OO
32859 12332 12549
3744 43585 19722
54200 3649 154ÜJ
12441 13373 1.0086
32559 16797 48051
9957 23014 35280

21)08000-
2008000
2008000
2008000
5008000
2008000
200S0ÜÚ
200800!)
2008000
200800(1
2008000
2008000
2008000

47994
51245

303
47300
3Õ298
509S7

trada da, Gávea, fazendo uma peque-
na parada na residência do engenhei-
ro Niemeyer, que convidou o Club
Motocyclista Nacional a inaugurar a
estrada do sua construcção que, par-
tindo da Gávea, segue até o Leblon,
circiimdando o oceano.

TAUROMACMA.

Praça de Touros das Neves.
No domingo temos a 5* corrida dia

época, sendo lidados seis touros dos
adquiridos pela empreza nas proprie-
dades dos Srs. Durisch & C.

Vai, pois, o redondel das Neves, em
Nitberoy, apanhar mais uma enchen-
te, devido, sem duvida, á magnifica
confecção do programma.

O bandarilheiro Zapaterln, que na
ultima tarde foi colhido, será eubsti.
tuido pelo toureiro hespanhol Sale-
rito.

A banda de musica do corpo de
bombeiros abrilhantará a festa e a
praça será ornamentada.

Vão. pois, os aficionados apanhar
uma tarde cheia.

E' quem dá a fortuna mais rápida
nas loterias e oíferece maiores vanta-
gens ao -publico.

atattó: rim «lo Ouvidor, 151 — R-
Hacs: rua da Quitanda, 79 (esquina
do Oivldor), Primeiro de Março, 52.
largo do Estacio de Sâ, 89 e rua Ue-
neral Câmara, 363 (esquina da rua
do Nancio). Km S. Paulo: rua Quinzo
de Kovembro, íO.

-.!;

gurado o direito ú percepção ilu gfàtlfícaç30
nddielonnl do 10 <>|o nlém da quo jfi percebe,
sobre os seus vcucluioútos.

— A directoria csla autorizada n abonar ns
seguintes gratificações ndülclouncs:

Do 10 olo sobre n sua diária, (1 jini-tlr d«
1 do abril de 1011, no ajudante de 2» classe
da 5" dlvlsilo André dê Almeida Cbaves; de
10 o|o, além da de 20 o|6 que ja percebe, so-
bre a dlarla de üf, a pnrtlr de 1 do abril de
1011, ao sunrda-cbavcs de 2» classe da 2a dl-
visilo Antônio Peixoto; de 10 o|o, nK-in dn que
jfl se neba em gozo sobre os seus vencimentos,
a partir de ill de dezembro de 1912, no con-
duetor de trem de .'1» clnsse José Mnrtlus do
Cnstro; de 10 o|ò sobre a dinrin do Sf, do 1
de abril a 30 do junho de 1911 e sobre a dia-
riu de !'.>, <lc 1 di; jiillio desse mesmo anno em
diante, no operário do 1» classe da -l» divisão
Juão da Cruz Tavares; dn'10.o|o( sobre n, din-
ria de 0?500, flb 1 de nbrfl a 31 do maio de
1011 c nobre n diária de 7? (lq 1 de junho des-
bc mesmo anno em diante,; nu. pratieunte de
machinista da -1" divisão Abel Paullno; de
10 o|o, nlém da «mu que se acha' em gozo, sobre
a diária de 9$, a. partir de 30 de novembro de
Í912, ao operário do Ia classo da .Ia divisão
Américo de Paiva Bahln; do 10-o|o, sobre a
diai-ln de 4JS0O, de 1 de abri Ia «1 de maio
de 1911 e sobre a dlar'a de-08 de 1 de junho
desse mesmo nuno em diante, ao offlelul ope-
rarlo de -4" classe da 5» tüvisSo Paulo da Cruz
aonçalves; de IO o|ó, sobre a dlarla do 78,
a partir de 4 ile setimbro do 1911, ao prall-
cante de maebinista da -1» dlvIsSo José Vcnute
de Andrade; de 10 o|o, sobre a diária de 3$,
a partir de 25 de fevereiro de 1912, ao tra-
balhador da G» divisão Joüo Pjsehonl; de 10 o|o,
sobre a dlarla de 48, a partir de 20 de dezem-
bro de 1911, ao guarda i]e 2* clasEe da 2» dl-
Tlsio vir pi li- Teixeira Pinte; êt IO o|o, sobre

que a corporação preste todo o seu
concurso aõ patriótico emprehendi-
mento da extirpação do analphabe-
tisme. ,

Através da brilhante peça oratória
de S. S„ se patenteam dados anima-
dores relativamente ao trabalho feito
no seio da corporação em prol da in-
strucçno, vale dizer, da Pátria.

Ai-^irn. fica-se conhecendo que,
creadas essas escolas para extinguir
o nosso verdadeiro cancro das filei-
ras da brigada, pouco depois o seu
illustre commandante, corresponden-
do mais largamente ao appello da
Liga Brasileira contra o Analphabe-
tismo, facultou a freqüência das es-
colas nos difterentes quartéis da mi-
llcia ás crianças e adultos civis qne
quizessem frequental-as independeu-
temente de quaesquer ligações de pa-
rentesco ou conhecimento com o pes-
soai daquella caserna.

Espontaneamente, para logo offe-
rnecram o seu concurso, que foi gos-
tosamento aceito, diversos inferiores
e as gcntilissimus senhoritas Fellp-
pina Lobo. Bandeira de Mello, Adc-
laide e Isabel da Silva Campos, e os
jovens acadêmicos Floriano Bandeira
de Mello e Fernando Brilhante.

Não se fez esperar o resultado de
tão nobre iniciativa.

Grande foi o numero de alumnos
matriculados ou freqüentes, sendo o
movimento do anno de 250 praças,
660 civis e 100 meninos—os quaes
não dispenderam um ceitil com a ac-
quisição de artigos subsidiários—da
instruoção e livros.

Esse movimento, deveras grande,
se attendermos & modéstia e idrAvIlcl-

f

PRÊMIOS AOS DOIS MAIORES DECI-
ORADORES

Problema n. 1
PERCUN1A ENIGMÁTICA

(Mddre Anna.)

Qual o homem qne é planta e
também pedra preciosa?

Problema n. 2
ENIGMA HTTORESCO

{A. B. C.)

*

¦ APROXIMAÇÕES
20061 c 20003  200ÍO0O
28497 e 28499  100$00ü
3241 c 3243  1005000

DEZEN\«a
20061 a 20070 .".'...,  60Í000
28491 a 28500  30J000
3241 a 3250  30S00O

CENTENAS

20001a 20100  20S000
28401 a 28500  8SO0O
3201a 3300  • 8$000

TERMINAÇÕES
Todos os números terminados cm 62

têm 4$, os terminados em 2 têm '1%, excc-
ptuando-se os terminados em 62.

O fiscal do governo da União, ilímiocí
Cosme Pinto—O direct-or-presidente, Al-
berje Saraiva da Fonseca—O director-
assistente, Dr. Antônio Olyntho dos San-
tos Pires, vice-presidente — O escrivão,
Firminb de Cantuaria.

Iboiihissdes— DESCONTOSI

Problema n. 3'
CIIAllADA CASAI.

(Gambeta.)
3— Burro sclvnçiein sustenta-se

de planta liorbat^ea.

Correspondência
Brasilico—Recebid o.

D. Siglas.

filial á Praça 11 de Junho, 51
^BILHETES DE LOTERIAS^

AVISO - Os premiÒH.sâò
liados nu mesmo «.lia

dn ex!i'u<!«;ão

FERNANDES S C. I
106,r:UADO0nU86

Tcleph. Norte 2051—Rio de Janeiro
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As/ISOS
EãPECTAÊà

l*!>.

MÉDICOS
Dr. J. Ca.-ilcllo Branco, medico ~-

Rua do Hospício, S3, das 2 âs 4. Rua
General iiruce, 107.

Or. Tamborim Guimarães — Moles-
tias internas em geral, o especialmen-
te moleátias das crianças. Rua Uru-
gtiayana n. 3, Io andar, das 4 horas
e.m diante.- todos os dias úteis. Telo-
phone n. 86, central.

ANALYSES DE URINAS. ETO.
César Dlogo, chlmlco analysta. Qui-

tandu n. 15, esquina da da Assembléa
ADVOGADOS

1 Dr. João Maximiano de Flsrueireclo"¦ i—Advogado, rua do Rosário n. 157.
Dr. Honorlo Coimbra — Promotor

publico. Advoga no eivei e commer-
cinl. liscriptorio: na rua da Assem-
blta a. 22. Teleuh. n. 4.475. De 1 ás
4 liuras.

Imv ic.imilplio líocajuva Cunha —
Esc rua do Kosario, 65. Tel. 4.345, N.
Res. lliiaiqiit-. de Macedo, 42. Tel.
1.5481 centra*,;

FlUITAS E GELO
i- ¦

Ferreira Irmão & G. — Rua Pri-
nitiro de Março n. 4."*^

LOTERIAS ,

Casa Lopes — Bilhetes de loteria».
Faz-se qualquer pagamento, no mes-
mo dia da extracção; rua da Qui-
tanda a. 79; cauio da rua do Ouvi-
d"1'- , ,Casa Guimaraen — Agencia de 1»
teritis —Rua do Rosário n. 71, eSqui-
na do beco üas Cancellas.

FLORES E PLANTAS

Tlortiilynia—Sementes, flores, plan-
tas, etc, Ouv. 77 — Eiolchofr. Car-
Beiro Leão, & C.

HOTÉIS E RESTAURANTES

Hotel Avenida — O maior e mais
importante do Brazil — Avenida Cen-
trai — Magníficas accommodaçõesa
pregos.módicos. Ascensores electricos.

TINTURAIUAS

Tintiirnrla Parisiense — Casa de
1" ordem. A Daverat & C, Marque*,
de Abranles, 20. Edifício próprio,
liarei registrada. Telephone; 1.019,

DIVERSAS

Livros de leitura, de Vianna Koplce
Puiggari-Barreto. Arnaldo Barreto,
Abilio, Bilac, Epaminondas e Felis-
berto de Carvalho,' Ferreira da Rosa,
Galhardo, Hilário, Sabino e Costa e

• Cunha e outros autores; na Livraria
Francisco Alves, Ouvidor n. 166. Rio
de Janeiro — Rua de S. Bento n. 65,
8. Paulo- — Rua da Bahia n. J.058
JB-sllo Horizonte. Minas.

Fonnleitla Pusclioal—O maior aml-
go da lavoura—Não tem competido-
res e é o unico no gênero. Escripto-
rio. rua d<; Hospício, esquina da rua
dos Ourives.

Elvira da Castro e Silva
D. Mariana Graça Castro e

Silva manda rezar, depois de>
amanhã, sabbado, 4 do corrente,
ás 9 U|2 .horas, na Igreja do Car-
missa por alma.de sua querida fi-
ELVIRA, data de seu anaivérsã"-

rio natalicio e desde já agradeça ás
pessoas que comparecerem.

f
mo,
lha

DECLARAÇÕES

FENIANOS

lEJ^OLESTIAS,íDaapeiTO)vüJ5ént/sempre>Ã'"

CLUB DOS
Hoje, 2 de novembro de 1916

A directoria do club manda rezar
missa no dia de finados, ás 9 horas,
no altar-imór da igreja de São Fran-
cisco Ida Paula por r.lma dos queridos
sócios fallecidos, convidando par*,
assistirem á este aotcí d.e religião, ás
Exmas. famílias daquelles sócios,
bem como a todos os amigos e actuaes
consocios. *

Confossando-se i directoria, desde
já, eternamente grata pelo compare-
cimento de todos — H. MOURa, se-
eretario do club. » .

SpC^A j-|*-''*vèMJngffl^ ÇRi5:'rJê-;Uaneiro'. Jft»K

50.$000

ALUGA-SE uma esplendida vivon-
da independente, ipara pequena fa-
.milia, cam todas as commodidarles:
na travessa do Carneiro n. 2, fiai da
nua Dr. Maia Lacerda, Estacio do
Sá; .tirata-se na mesma .

ALUGA-SE um quarto _de frente,
em casa de um casai, sô a .moço de
todo o respeito; na ma MachaiÍD de
Assis n.- 12, Cattete.

ANNUNCIQ8

56$ e 101$000

ALUGA-SE boa casa com dois
quartos, sala e mais dependência»,
por 56?, á rua Vinte e Quatro de
Maio n. 136; a chavo está no sana-
teiro; outra com dois quartos, fluas
salas, jardim, varanda, por 101$,
rma Diamantina n. 38; a c-hav
no n. 36, estação do Eiaohuelo.

á
está

Aceitam-se nesta secção annnncios
gratuitos de pessoas que procurem
empregos. ...

Zenha, Ramos & C.
73. RUA fRtMEIRQ OE MABÇO, 7'3

Telephone 309 — Nprte
SAQUES — CAMBIO

ALUGA-SE um perfeito cozinheiro,
branco, afiançado, para forno, fogão
e massas finas; doces com asseio; á
rua do Hospício n. 293, telephone,
«60, norte.

-oosooo

ALUGA-SE um prédio novo, asso-
.bradado, â rua Vaz da Costa n. \7.
Inhaúma, com grande quintal, fecha-
do e plantado; trata-se na rua Gene-
ral Câmara n. 115.

ALUGA-SE uma casa com dois
quartos, na rua Nora n. 71, no Pedra-
guino, perto da fabi!ca de fumo; a
chavo está ao lado e trata-se na rua
Dr. Campos Salles n. 74 ou ua rua
do Carmo n. 59 (Dr. Paiva.)

05S000

ALUGA-SE uma casa á rua Ciara
de Barros n. 20; os chaves estão no
n. 22; trata-se na nia Mariz o Bar-
ros n. 257, estação do Jiiachuelo.

ma, iuui
i 8

A "ÁGUIA DE OURO", 1«9, Owvi-
dor, tem em exposição mais de 50
modelos, novos, de gollas de fino nan-

.zouck, bordadas, desde o preço sen--«adornai do 1$000.
BLUSAS é simplesmente formlda-

•';-.v!cit?a' variedade — diesde 12"!000.
iàj,.'"VTÍST1DOS de Unho, qualidade es-

; jieeiàl ao preço de 70$000.
W'V- :v*

CASAS PARA ALUGAR
Publicamos nesta secção nnnun<

cios do tres linhas, tres dlai por 20U
réis.

OFFERECE-.SE uma
meia idade, de' origem
para um casal ou uma
na rua Frei Caneca n.

senhora de
estrangeira,

senhora so;
55, fundos.

OFFERECE-SE um rapaz com
bastante pratica, para caixeiro de lo-
ja de fazendas ou meudezas; cartas
para o escriptorio desta folha, a A R.

OFFERECE-SE um rapaz para
operador d.e cinema de cervejaria,
tendo alguma pratica para caixeiro de
sala do mesmo negocio; cartas, por
favor, a O. Almeida,'á rua do Areai
n. 40, 2': andar: • ¦¦'* " ''

70$000

ALUGA-SE a casa da rua Pernü.m-
lnico n. 312, Encantado; a chaví cs-
tá no n. 314; trata-se na rua do
Hospício n. 189, sobrado.

/YLUGA-SE, na.rua d.-i Paraiso na-
mero 48, uma loja para familia, som
dois quartos, duas salas, luz elect.Ciea;
as cttavr.s estão no m. 50, onde so
trata.

. - 80S00O

ALUGA-SE a casa da rua Barcelr
los n. 52, SI Christovão; a chave está
no n. 50, com duas salas, dois nuar-
tos, jard'1'm e quintal. _.

ALUGAM-SE uma sala e dois
quartos; na rua Senador Cândido
Mendes n. 197. Gloria.

ALUGA-SE
Ohlehorro n

101
32

102$000

o pn?dio da rua do
103; as chaves estão no

e" tratarse na rua., do Bispo

110$000 i

ALUGA-sfc a casa da rua Costa
Guimarães, Retiro da America, São
Christovão, bonds de S. Januário: as
chaves estão no armazém em frente.

SECÇÃO LIVRE
Banqut-tiC

Para manifestar a sua gratidão e
regosijo pelo restabelecimento da sua
querida filhinha Glída, o nosso amiso
A. M. da Costa, negociante nesta pra-
ça, of'1'ei'ecou, hontem, um lauto -an-
quete ao distineto cMnico Dr. Mucio
Cosita Ferreira, por lhe ter livrado da
morte, "a interessante menina, com os
seus cuidadas e a sua sciencia, quando
titaeada por uma peritonite aguda Xa
mesa via-se grande numero de pes-uias
de destaque da nossa sociedade.

1111 FÚNEBRES

LAVADEIRA,'' offerece-se,
gueza; na rua do Propósito n;

portu-
59.

ENFERMEIRA, offereee-se, com
longa pratica dos hospitaes civis e mi-
litares da Europa; avenida Passos
n. 122.

AÜJGH1S DE CASAS
Publicamos^ niestà ' gcecíjía annun-

cios de tres linhas, tres dias, por 200
réis.

20$000
ALUGA-.SE um quarto a senhora

só, que trabalhe f6ra; na ladeira Se-
nador Dantas n. 6, sobrado.

Associação Geral do Auxilio: Mutuo? lia Es-
Ifítia de Ferro Central do Brasil

20$, 25$ e?0$00O
ALUGAM-SE'quartos; na rua Bom-

fim n. 9.8, tem muita água e muito
terreno. i-.

81$000

ALUGA-SE a casa da rua Dr. Car-
mo Netto n. 29S; a- chave :está no nu-
mero 296; é nova e tem electrieidado;
tratÉ-se na rua Senador Euzebio nu-
mero 174.

80$000

ALUGA-SE uma casa com tres
quartos, duas salas, luz, otc; na rua
S. Luiz Gonzaga n 457.

110$, 125$ e 145$000

ALUGAM-SE os -magníficos sobra-
do e assobradado da rua Benedicto
Hippolyto n. 194, aquelle por 14.5$ e
este por 125$ e por 110$ a magnífica
casa II do n. 196, todos com .duas sa-
Ias, tres quartos e soais dependências;
as chaves estão na casa I do n. 13'i e
trata-so na rua Barão de Itapagtpe
n. 66.

140$000

ALUGA-SE uma toa casa com tres
quartos, duas salas, luz electrica e
demais pertences de uma casa de tra-
tamento; na' irüa D. Luiza n. 147; as
chaves estão na casa ao lado e tra-
ta-se áa rua Humaytá n. 77.
' ALUGA-SE a casa n. 163 VII da
rua General Menna Barreto, com
bom íiuintal o accomm.odac.oes para
família; trata-ae na rua da Alfande-
ga n. 12, Peixoto &C.

112$000

AHJGA-SE a boa casa da rua Sâo
João iri; 37, estação do Rocha, com
tres quartos, luz elec.trtca, etc; está
aberta.

US$000

ALUGA-SE a casai n. 35 da rua Du-
que Estrada Meyer, çom; duas salas,
tres quartos; as chaves estão no nu-
mero 40.

t A Associação' Geral de Auxílios
Mútuos da Estrada de Ferro
Central do Brasil convida aos
seus associados e Exmas. fami-

lias para assidirem á missa que, por
alma de seus finados consocios faz
celebrar .'hoje, q-uiwi.a-fcira, ¦ .2 -do
corrente, as 10 horas, na igreja da
Conceição', á rua General Câmara, an-
teclpãdamerite, desde já agradecida
a todos aquelles que comparecerem a
este acto de religião.

Manoel Joaquim Ribeiro
(1° ANNIVERSARIO)

José Joaquim Ribeiro e familia.
l.ivio. Guilherme o Álvaro Garcia
Ribeiro, José N. dos Santos Gar-
çià c senhora (ausentes cm São

Paulo)' c-, Ouiíhermo'Ribeiro e familia,
convidam os seus amigos .e parentes
.para assistirem a missa que pelo et'.')--
no repouso da boníssima alma de
seu querido e inolvltlavel pai, irmão e
genro M.WOlib JOAQUIM RlDEl
liO mandam celebrar amanhã, sexta-
feira',- 8 do corrente, 1" anniversario
do seu .passamento, ás 10 horas, na
igreja da Conceição e Boa Morte.,

30$ ou 4Í)$000
ALUGA-SE um quarto superior, cm

casa de familia, a casal ou senhora
na rua Thereza Guimarães n. 1C,
Botafogo.

35$000
ALUGAM-SE uma optima sala % e

quarto, com cozinha, muita água e
bom banlieiro, ípigáí Para lavar; pre-
fere-so pessoa de tratamento; na rua
de S. Carlos n. 278.

ALUGA-SE uni bom quarto; na
•rua Correia Dutra n, 82. .

908000

ALUGA-SE uma casa com dois
quartos, duas salas, grande terreno
etc; na rua S. Francisco Xavier nu-
mero T27.

ALUGA-SE a oasi assobradada da
rua Mauá n. 172, Meyer, tendo cinco
commodos e outras dependência-), .o-
gar saudável; trata-se na rua Mauá
n. 148, Meyer.

91$000

ALUGAM-SE prédios com pònv
commodos, quintal grande, luz ele-
ctrica; tratam-se na rua Barão do
Bom Retiro n. 119.

ALUGAM.SE os prédios da ria
Conselheiro Jobim ns. 19 e 31, com
bons commo.dos, jardim e quintal
grande; trata-se na rua Barão '*o
Bom Retiro n. 119.

120$000
ALUGA-SE a casa n. 111 lda rua

Belila Vista, Engenho Novo, tem duas
salas, quatro quartos e as dependen-
cias precisas, li' muito saudável è
no centro de grande terreno; as çl a-
ves estão na venda .proxlriia.' '

ALUGAM-SE casaq'na çua Condo
de Bomfim n. 229, com tres quarK-s
grandes. — •

ALUGA-SE uma bonita casa á
rua D. Marciana n.' 5, com Ires
quartos, duas salas,- porão, electrici-
dade, gaz, ,etc.

ALUGA-SE a casa ida rua Matriz
n. 118, Engenho ?No'vò, com ires
quantos, duas salas, dependências, gaz
e quintal; as chaves estão na frente,
no n. 135.

150*000

ALUGA-SE, á pequena familia de
tratamento, o prédio da rua Ceará
n. 26, logar salubirrimo, estação de
S. Francisco Xavier, parte alta, com
duas salas, dois quartos, cozinha, ba-
nheiro e magnífico porão hahiti-
vol, quintal e luz electrica, junto dos
bonds o trens. Está aberto de I £s
5 horasí

152$000

ALUGA-SE o prédio da rua Lins
d.e Vasconcellos n- S33, Engenho Ne-
vo, tem boas ascommodações pura
familia; as chaves estão no n. 3.8b.;
trata-"e na rua 'Primeiro de Margo
n. 75, sobrado.

ALUGA-SE uma porta; na rua Vo-
lunlarios da Pátria n. 10, Botafogo.

ALUGA-SE um bom commodo; iia
a^ua Sete de Setembro n. 97, 1°.

ALUGA-SE um sobrado; na aveni-
da Gomes Freire n. 140, chaves no
Io andar.

ALUGA-SE a boa casa da rua
Santa Luiza n. lfli, Maracanã, com
dois quartos, duas salas, cozinha, etc;
chaves no botequim da rua S. Fran-
cisco Xavier n. 445.

ALUGA-SE uma boa sala de frente,
multo independente, em casa de uma
senhora, para cavalheiro de trata-
mento; na rua Larga n. 781, sobrado.

ALUGA-SE, por preço módico,
grande chácara com duas casas, po-
mar, toda plantada e cercada, muita
água e terra boa, junto á estação de
Campo Grande; trata-se na rua de
Catumby n. 7,2.

' 
ALUGA-SE uma casa á rua Souza

Barros n. 56; as chaves iestão no-riu-
mero 54.

ALUGA-SE uma casa mobilada,
com todo o conforto, para casal oai'
pequena familia de tratamento; ver
e tratar na rua Visconde Silva n. 14,
Botafogo.

ALUGA-SE. a casa n. 27 da rua
Major Fonseca S. Christovão, com
cinco quartos, duas salas, luz electri-
ca e mais dependências para familia
de tratamento; trata-se na rua da
Quitanda n. 195.

ALUGA-SE o predio da rua do Re-
zende m. 76, com duas salas, cinco
quartos e terraço; para ver o traçar,
das 3 ás 5 horas.

ALUGA-SE o bom predio . da rua
Ipanema o. 91.

ALUGA-SE o predio da-rua Major
Fonseca n. 23, ponto dos bonds de
S. Januário; as chaves estão no nu-
mero 21; trata-se na rua do Rosário
n. 68, Casa Coutinho.

Ao povoe aos collegas
padeiros

600 rs. 600 rs
MILAGRE í

Na Padaria Santa Maria fabrica-se
um pão que contém dentro do mesmo
um almoço ou um jantar chie, com
a respectiva sobremesa.

Chamamos a attenção das famílias
para esto pão, que custa apenas 000
réis, dá para duas pessoas comer;
tudo é feito com gêneros de primei-
ra ordem, e a entrada do nosso esta-
beleeimento é publica, mesmo para os
nossos collegas padeiros.

Temos o pão Mignon muito bem
rcoheado, 300 réis.

Pão Elite, com 300 grammas, pro-
prio para diabéticos, 200 réis.

Pão para mesa, em geral, com
queijo Chestcr, 300 réis.

Bolo denominado "Ruy Barbosa",
finíssima sobremesa desconhecida no
mundo dos confeiteiros, 2$000.

Mãebeatas "Ruy Barbosa", feitas
com muitas frutas inoidas, 200 réis.

Preparamos pães para "pic-nies',
seja quar for o recheio, como: carnss,
lingüiça, gaüinha. presunto, favas,
doces, queijo, etc, etc.

Chapiamos a attenção do publico
que o proprietário dcote estabe^í»-
mento tom soffrido diversos attèhta-
dos contra sua existência, mandados
pelos collegas padeiros que receiam
ser absorvidos pela Padaria Santa
Maria, onde se fabricam os "Pais
Progresso".

Convidamos a Hygiene Publica Mu-
nieipal para visitar á hora que bem
entender o nosso estabelecimento, A
rua do Rosário, 137. Os nossos pães
duram 30 dias em perfeito estado de
serem conservados.

DIVERSOS
ALUGA-SE. Quando V. Ex. quizer

sua casa bem lavada e encerada,
queira chamar a empreza America-
na. Telephone, villa 802, Escriptorio,
rua S. Pedro n. 20.

PRECISA-SE de uma. empregada;
na rua S. Paulo n. 61, Sampaio.

PRECISA-SE de. uma -moça bram
ca para serviços leves, ém casa dr- pe-
quena familia; i»a rua Cassiano nu-
mero 189.

PRECISA-SE de casas para lavar
e encerar, por preços módicos, na
empreza A Americana; escriptorio,
rua S. Pedro, 20, tel. villa 802.

160$000

ALUGA-SE um bom sobrado à rua
S. Luiz Gonzaga n- '66, com boas a:-
cornimodações para familia; trata-se
na rua da Alfândega in; 12, Peixoto
& C.

ALUGA-SE, a familia de tratamen-
to, o predio n. 80 da rua Pinto Gue-
des, Muda da Tijuca, com tres-quar-
tos grandes, duas salas, despensa, ba-
nheiro, etc, gaz e electricidade, as
chaves estão na quitanda em frente.

ALUGA-SE, na rua Benjamim Cons-
tant n. 115 A, uma casa que serve
para duas famílias ; as chaves
estão no andar térreo; trata-se na
rua da Assembléa n. 96.

ALUGAM-SE
moços e casaes;
ção n. 56.

bons commodos a
na rua da Constitui-

VENDE-SE uma quitanda; na rua
D. Anna "Mery n. 468, baratinha,
E. D.I R.

40$O(:O
ALUGA-SE um bom quarto de

frente, com luz .electrica e todas as
coiTimodidades, a dois rapazes do
commercio; na rua Evaristo da Vei-
ga n. 132.

40$ e d5$000
ALUGAM-SE quartos, com ou sem

pensão, a casal sem filhos ou cava-
lheiros decentes, tem electricidaae.
chuveiro, etc; na rua de Sant'\nna.
n. 33, Praça Onze.

45$000
ALUGA-SE, em jasa de um t-a.sal,

um grande quarto com janela c lyz
electrica, a um senhor docente o de
respeito; na rua Visconde de Itaúna
n. 469.

ÍOOSUOO

ALUGA-SE, na ladeira do Senado
n. 35, uma casa; as chaves estão "ia
esquina e trata-se na rua da Assem-
bléa n. 96.

ALUGA-SE a casa -da rua General
Caldwell n. 58, tem duas salas e tres
quartos o .luz electrica; a chave está
na casa aò lado, n. 60 e trata-se na
rua Marechal Floriano Peixoto nu-
moro 221.

100$ e 200$000

ALUGAM-SE, na praia do Leme,
boas casas para familia e um optiihc
sobrado com ampla vista; na rua
Salvador Correia n. 62.

í«2$000
ALUGA-SE a casa n. 242 A, da

rua Dr Carmo Netto; as chaves ns-
tão no n. 24 2 e trata-se na rua Sete
de Setenjbro n. S8, telephone nume-
ro 1.191, central'. ,•'

ALUGA-SE o predio da rua ya:io
do Bom Retiro n. 119, .com csvvj)-
sos commodos, quintal e illumiaaolio
electrica; trata-se ao mesmo.

. 200$000
ALUGA-SE, na rua Joaquim Silva

n-. 97 A, Lapa, o 1° e 2° pavimentes;
as chaves .estão no armazém e tra-
tam-se na rua da Assembléa n. 96.

300$000
ALUGA-SE, na rua da Lapa n. 37,

uma casa com dois andares e sotão;
as chaves estão no largo e trata-se
na rua da Assembléa n. 96.

350$000
ALUGA-SE a casa n. 107 da rua

conde de Irajá, em Botafogo; a chave
está na .esquina da rua Voluntários
n. 409.

ALUGA-SE a casa com bons com-
.modos, boa chácara da rua. Álvaro
n. 62; as chaves estão na rua Barão
do Bom Retiro n. .132; trata-so na
rua Vinte c Quatro die Malo.n. 292

ALUGA-SE o predio da rna Cam-
pos da Paz n. 116; as chaves encon-
tram-so na mesma rua n. 113i tra-
.ta-se na rua do Hospício n. 70, Qua-
tro Nações.

ALUGA-SE a esplendida «asa
com luz electrica, á rua Souza Fran-
co n. 123.

ALUGA-SE a casa da rua Dezena-
V/e de Fevereiro n. 26, entrada ao la-
do, electricidade e porão habitavel-
as chaves estão na esquina da rua
S. Clemente n. 175.

ALUGA-SE o Io andar da s-ua dos
Andradas n. 91; as chaves, encon-
tram-se no armazém; trata-se na rua
do Hospício n. 70, Quatro Nações.

PERDEU-SE a caderneta numero
210.295, o" série, da Caixa Econômica
desta capital.

COMPRAM-SE dentes e dentadu-
ras velhas e todo trabalho velho da
boca, qualquer porção, paga-se bem;
138 Avenida Rio Branco, 1" andar.

COMPRAM-SE jóias velhas, com
ou sem pedras, de qualquer valor,
pagam-se bem; na rua Gonçalves
Dias n. 37, joalheria Aralentim. Tele-
,phone n. 994.

O melhor cremo
pura a pelle; ú von-

da cm todas as perfumadas e Imr-
bearlas de nrliuelru ordeni.

ALIZINA,

ALUGA-SE
predio á rua
ta-se na doja.

o o.ptimo 2o andar ão
do Rosário n. 82; tra-

Etc
101$000

ALUGA-SE uma cisa na rua BarSo
do Bom Retiro; trata-se na .mesma
rua n. 239.

Tapeçarias e Ornamentações — Armadores a EsloiailorOJ
Mobiliários modernos para fodos os gostos e preços

Cortinas, stores, repostelros, sanefas, colchoaria, etc.
CAPAS para mobílias, 9 ps, GOS e 70S000

CATALOGO ILLÜSTRADO PARA OS ESTADOS

63, RUA DA CARIOCA; 63
Alfredo Nunes & C.

ALUGA-SE um quarto a, rapazes
solteiros ou um casal sem filhos; lüá
rua Barüo do Bom Retiro. n.". 45, En-
genho Novo. ...V*'.-

ALUGAM-SE os fundos do bote-
quim á rua Chile n. 13, próprios pa-
ra deposito de cerveja ou outros ar-
tigos.

ALUGA-SE a easa da rua Senhor
de Mattosinhos n. 12; as chaves oatão
na venda da esquina de Visconi'o de
Saipuca-hy;,trata-se na travessa do
Ouvidor n. 19.

ALUGA-SE um lindo i° andar
.para familia de tratamento; na rua
de S. José n. 29; trala-se na rua Ro-
drigo Silva n. 8. v

ALUGA-SE um quarto em casa de
•familia respeitável, cem ou sem peii-
são, á senhoras o a a casal; na rua
da Quitanda n. G6, 2' andar.

ALUGAM-SE sala de frente e com-
modos mobilados, com luz electrica e
todo o conforto; na rua Treze de
Maio n 25, em frente ao theatro
Municipal.

Leilão de penhores
EM 14 DE NOVEMBRO OE 1916

A. CA HEN &C.
22 Rua Barbara de Alvarenga 22

(ANTIGA LEOPOLDINA)
Tendo de fazer leilão em!4de novembro,

ás 111/2 horas da manha, de toders os
penhores vencidos, previnem aos -â
Srs. mutuários que podem resgatar ou ,.
reformar as suas cautelas tilé a referida p
hora.

ESTA CASA NÃO TEM FILIAB3

VEÜVE LOUIS LEIB S C, suecessorei

Garantia.......
Operaria .0800
Fluminense.. 1851
Agaye  555
Noite  782

870¦ ii ii.ii

FRANCEZ
Anltis de franeez e conversação praticw.

Preço de propaganda, ao alcance de toüos,
5$ mensues, tres vezes por semana, de
data a data Aproveitem aprenJer o fran--
ce/. a preço reduzido, 5$ mensaes. Das
7 1/2 As 11 horas da noite. Diurno, das
2 ás 5 horas, lia aulas lambem para
senhoras. A matricula está aberta na rua
Sete Setembro n. 90, 1° andar.

FOLHETIM 29
_ !
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A FILHA DA TADUANA

Aos ilczeseis annos Andréa, mais
formosa1 ainda do que sua mãi, pos-
sitia ãpparentemerite todas as virtu-
des: mas na .realidade era uma crea-
tura cheia de máos instinetos, e do-
wh <lc um orgulho e de tira egoismo
utn limites.

Ivancorosa e vingativa, insensivel
.í gratidão e a todos os bons senti-
iiiimiIos .que commovcm cm geral to-
das as almas razoáveis, era capaz de
persistir, durante annos inteiros,, e
s.e'U se affastar uma linha do seu
. \in unia vingança longamente re-
ílmida c amadurecida com todos os
ck-lalhes da mais refinada cruel-
lla.le.

Malagtierri tinha-lhe ensinado a
(lissiimtTação c a perfídia, e Manita
havia-lhe repetido' mil vezes que era
formosíssima, que devia ver todos os
nomriís aos seus pés, e que aquella
i.riüiíüle fonnosura devia ser para

Jt%.i-

ella a fonte de uma grande fortuna.
Os annos tinham corrido, azedando

cada vez mais as sinistras faculda-
des dos dois* instruetores, e Andréa,
aos dezeseis annos, estava armada
em guerra contra a sociedade, e de-
via deixar na sua passagem um rasto
sanguiholento de ruínas e de assas-
sinatos.

Durante aquelle lapso de tempo,
a formosura de Beatrice Marga-
rita, sua mãi, tinha-se eclypsado, e
o protector Anturelli tinha-se reti-
rado quasi inteiramente.

Em taes circumstancias, Mala-
guerri entendeu que devia vingar-se
dos aggravos antigos, estabelecendo
a rivalidade entre a mãi e a filha.
• Andréa presfou-se aquelle calculo,
e o cardeal Anturelli foi o seu pri-
meiro amante. A mãi, que tentou Ju-
ctar, foi esmagada logo á primeira
velleidade de resistência, e mettida
á força em um convento.

Malaguerri fez-lhe então saber que
elle próprio, desprezado por ella em
outro tempo, fora o instigador da-
qttella intriga, e saboreou assim uma
primeira vingança.

Anturelli,. dotado como era de uma
grande perspicácia, avaliou bem a ai-
ma de Andréa, e sentiu-se verdadei-
ramente aterrorizado, quando mediu
os abvsmos de perversidade, que
aquella formosíssima rapariga oceul-
tava por detraz das suas apparencias
de innocencia e de ingenuidade.

Resolveu desde logo çasal-a, para
se livror delia, não com um italiano

que precisaria escolher como já es-
colhera o marido de Rosa, mas sim

com um estrangeiro que levasse para
muito longe aquclla perigosa crea-
tura.

As circumstancias facilitaram o
plano.

Graças a Manita, Andréa tinha tido
ensejo de estabelecer relações myste-
riosas com um addido da embaixada
franceza, o rico e elegante Luciano
de Chanryx.

Mas, infelizmente para ella, a for-
mosa Andréa não teve a força ne-
cessaria para resistir ao ardor do seu
próprio sangue. O amor, unico senti-
mento louvável que cila era capaz
de experimentar, cegou-a a tal ponto
que perdeu em um momento a con-
sciencia do seu interesse, c o gentil
diplomata foi seu amante feliz.

Trocou-se uma correspondência
muito seguida entre os dois, e An-
dréa teve razões para esperar que
elle se decidisse a casar com ella.

E com effeito o moço diplomata
estava verdadeiramente louco de
amor. Sem familia, e completamente
senhor da sua vontade, como da sua
fortuna, estava já disposto a unil-a
ao seu destino, quando teve a pro-
dencia de proceder a uma séria in-
vestigação sobre os antecedentes e
mais circumstancias especiaes Ja vida
da sua noiva.

A sua posição de diplomata facili-
tava-lhe os meios de conseguir o seu
fim. Soube, pois, quão baixa era a
origem da mulher a que ia dar o seu
nome, qual fora a vida de sua mãi,
o seu casamento, tudo, emfim, o que
dizia respeito a Andréa.

Quebrou desde logo as suas rela-

ções com ella, mas commetteu a gra-'
ve falta de conservar em seu poder
a correspondência .amorosa.

D'ahi a pòúcoíempo, comprehen-
dendo que ã sua permanência em
Romã não era muito segura para elle,
pediu transferencia para uma outra
embaixada, e desappareceu clandes-
tinamente, deixando no coração de
Andréa um rancor profundo, e um
invencível desejo de vingança.

Malaguerri, Manita e Anturelli
puzeram-se de novo em campo, e des-
cobriram um opulento viajante, tam-
bem franeez, Antônio de Brtvcieux,
que encarava sempre as coisas do
mundo pelo seu lado mais alegre e
divertida

Os grandes olhos negros e expres-
sivos, e os esplendidos cabellos louros
de Andréa, que realizava o typo im-
mortal das cortezãs de Ticiano, exer-
ceram uma influencia grandíssima
em Antônio de Brucieux.

Atnou Andréa, e perseguiu-a com
declarações amorosas; mas a formosa
rapariga, já instruída pela experien-
cia, foi menos precipitada do que an-
teriormente, embora fosse forçada a
luetar contra os seus próprios instin-
ctos, que a attrahiam irresistivelmente
para o seu novo apaixonado.

Antônio de Brucieux, porém, trem
por sombras pensava em casar-se.
Não tratou, portanto, de proceder a
investigações, como fizera Luciano de
Charryx; mas, depois de haver ad-
qttirido a certeza de. que a fortaleza
não queria cntregz '•<" á discrição,
affastou-se delia kfCx°c#V c Pouco>
e uma bella noite t. n;.mereceu.

V \tei

Andréa inscreveu uma segunda
vingança no seu passivo. Todavia,
Luciano, -era 'o 

que maior quinhão
tinha no seu amor, aquelle cujo nò1
me ella repetia com mais funda
raiva.

Por fim apresentou-se um terce:., a
pretendente. Era Joanny dé Lucenay;
conde de Azergues, com relação ao
qual podia Andréa proceder com todo
o desassombro e presença de espirito,
porquanto não entravam na questão
nem o seu coração, nem os seus sen-
tidos.

Graças ás hábeis manobras de Ma-
laguerri, poderosa e intelligentemen-
te auxiliado por Manita, o conde de
Azergues caiu na rede.

Nunca ninguém lhe mostrara um
amor -tão violento e ao mesmo tempo
tão casto, tão innocente e ingênuo.
E, portaiito, poz de parte todas as
hesitações, e pediu o consentimento de
seu pai, o marqttez Claudius de Azer-
gues.

Rodeiado como andava sempre, e
além disto cego pela paixão, Joanny
não tinha visto senão o que tinham
querido mostrar-lhe. Expoz a seu pai
que a mulher que desejava desposar
possuía uma fortuna relativamente
considerável, que pertencia a uma fa-
rnilia da mais antiga nobreza ita-
liana, e, finalmente, que a serie-
dade do seu caracter estava acima de
todo o elogio.

Anturelli, que .tinha um grande
poder cm Roma, havia disposto as
coisas de modo que Joanny não che-
gasse a conhecer os precedentes da
sua noiva. Papeis, pergaminhos, ar-

vore genealogica, tudo estava dispôs-
to para illudir um qualquer preten-
dente, embora fosse mais esperto e
perspicaz do que Joanny.

O marquez tinha projectado para
seu filho uma outra alliança; mas na
realidade" não podia, em visita das
circumstancias expostas, levantar sé-
rias objecções contra aquelle casa-
mento.

E dispunha-se a conceder o seu
consentimento.

Mas Luciano de Charryx teve, na
sua nova residência, conhecimento da-
quelle projecto, e, commette.ndo uma
segunda falta, não quiz que a fami-
lia de Azergues, nobilissima e por to-
das as razões respeitável, fosse victi-
ma de uma aventureira. Escreveu,
pois, ao marquez uma carta que,:**£m
palavras ambiguas, dizia tantas coi-
sas, que o marquez Claudius, em vez
do consentimento pedido, mandou or-
dem expressa a seu filho, para que
que regressasse immediatamcntc a
França.

Joanny, mie estava muito apaixo-
nado para que pudesse resolver-se a
obedecer, quiz contemporizar, e ten-
tou provar, em cartas a seu pai, que
as aceusações, lançadas contra An-
dréa eram puras calumnias; mas o
marquez insistiu, e, não podendo em-
prehcndc-r unia viagem por causa das
suas enfermidades, mandou'a Roma
seu irmão Bertratid. afim de obrigar
Joanny a regressar á casa paterna.

Bertfánd, conhecido na familia
com a designação de tio Bertratur,
era uma das naturezas boas, que não
podem nunca acreditar no mal dos ou-

Iresiic

<%¦¦ -, .

tros, porque nunca lhes perpassa pelo
espirito um pensamento máo. Além
disto era padrinho de Joanny, e já
o inculcava como seu unico her-
deiro.

Ora, Andréa, quando queria, sabia
ser seduefora e attraente como pou-
cas.

Pediu licença para conversar com
o tio Bertrand, e poz em campo to-
dos os recursos de que nas grandes
oceasiões sabia dispor. Mostrou-se
limida, cândida; denunciou, como a
medo, um amor louco e desordenado
por Joanny, e por fim, declarou que
se fosse abandonada por elle, se sui-
cidaria.

E tão bem soube ella representar
o seu papel que o tio Bertrand ficou
literalmente apaixonado por ella, e
tornou-se mais enlhusiasta.ainda de
que seu sobrinho.

Escreveu em seguida ao marquez
Claudius, dizendo-lhe que eram ridi-
cuias as suas prevenções, e que as
denuncias feitas por Luciano de
Chatiryx tinham por motivo o facto
de haver sido repcllido nas suas pre-
tensões, facto que o levava a prati-
car a infâmia de calumniar uma mu-
lher.

Foi mesmo por Bertrand que An-
dréa teve conhecimento da indiscri-
ção commcltida pelo seu antigo apai-
xonado, e naturalmente Luciano de
Charryx nunca mais teria dormido
tranqüilo, se tivesse visto a contra-
cção de víbora, que aquella coniideJi-
çia produzira nos lábios da formosa
Andréa.
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S. Paulo, 27 de janeiro de 1915. &¦

Exm. Sr. Honorio Prado

O REI DOS REiVIEDIOS BRAZILEIROS
Por aolo minis

A. 13
Ui

istoiial do ti «le solcinluò de 11HO foi atloptudo nas pharmacias do glorioso Exercito Brasileiro
3 do neosto «le 191-1 loi mlopttiilo pelei "tirbosa o bem Uist-iplmud.. líiueacla _P?lloial *}<'fa 

Ç_J_B«al
Jnicos depositários : AKAU.R) K'KKITA!S & C, rua. do» Ounvis, asS e fa. J?edro, ÍOO

Com indizivcl satisfação venho testemunhar a V. Ex. os meus melhores agradecimentos pela cura
completa que consegui obter de uma tosse rebelde, que me vietimava cie lia longos annos, com dois vidros
apenas do excellente JATAHY PRADO.

Sentia-me já cansado de viver, opprimitlu por tão grave incommodo; como escarrava sangue, julga-
va-me tuberculoso.

Desde o primeiro frasco do excellente medicamento que V. Ex. teve a Felicidade de descobrir e que
eu usava por indicação medica, senti sensíveis melhoras, e foi com grande contentamento que resolvi vir
perante V. Ex., attestar a efficacia do JATAHY PRADO.

Desta carta poderá V. Ex. fazer o uso que achar conveniente -- S. Paulo, 27 de janeiro de 1915 -—
NELSON CARLOS.

AVISOS MARÍTIMOS

II
m ü Mi

BB.TJ.IB 0CV1I>01Í j: ROãAlUO

I.INII4 DlTlMTE
O PAQUETE

MAR.
Sairá ciúarta-fèirài 8 do corrente,

lis 12 horas, para Victoria, Bahia, Ma-
ceio, Recife, Cabcdello, Nâta'1, Ceara,
Tutoya, Maranhão, Pará, Santarém,
Óbidos, Parintins, Intacoatiara e Ma-
lidos.

LINHA AMERICANA
DE nÀRGUÉíhoS

O PAQUETE

Cura infallivel u absolutamen-
te certa dos ÓRGÃOS GESNITAES,
iiualquer que seja a causa do en-
frarpiccimeiito ou idade, com o
suspensorio electrico-magnetico
do Dr. Wilson. Depositários —
Merino «& C, rua do Ouvidor
n. 1G3, Rio. RemctUem-se cata-
logos deste apparelho. Repre-
«entanto em «S. Paulo: Januário
Louroiro, rua Quinze de Novem-
liro n. 7. 1

RIO DE JANE RO
esperado de SANTOS, sairíí no dia 4 do
corrente, âs 14 horas, paru Baliiu, He-
cife, Puni, San Juau e N. York.

UNHA DÂ LÃGÕA DOS IM

MERCEDES
eairií do Itio Grande para Pelotas e Porto
Alegre, cin correspondência com os vapo-
res da linliíido sul, dando-se o transbordo
logo a chegada destes.

LINHA DE SERGIPE
Ü PAQUETE

CTA."V .AIR/ST
(Sairá «íuinta-feira,' 9 do corrente, ás

10 horas, para
Cabo Frio, Victoria, Caravelías, Ponta

(V-Arelil, Illiéort, Bahia, Ara-
caju; Pcnoilo,

Villa Nova, Maceió o Recife

PENSÃO CUMARU»
Casa de primeira ordem para famílias e

cavalheiros; cm vislu du grande reforma
por (pie acaba de passar, 6 uma das pri-
mcirasdcslttciiladc, cm assoio, moralidade
e tratamento; rua General Canabarro, 271,
telephone 1212 villa.

Pede a caridade aos bous
corações

Rua Frei Caneca n. SS3, quarto nu.
mero tí. Arnâu de Hollanda Cavalcan
ti, com 75-annos de idade, doente das
pernas e uma filha doente, não po-
dendo trabalhar, passando ncoessida-
des, pede aos bons filhos de Deus uma
esmola, que o bondoso Deus pagará
& todos.

DHOSPHOROS §
CERA I

III L
9 a V5'J Ü£3 Bú

-**S\S* A„«\*N. »N - --^-^^-^V-V-N^S *¦_'

AO CORAÇÃO DE >\ í\ (<

5— RUA HADDOGK LOBO ~ 5 ,
Ks.lç íiiitlgip o conceituado cn-}}' tahrlcciiiteiiio prcvlno aos seus

!j amigos o fregue/os, que tOm sem-
llVrc.iim variado sortimento ,i)t'
ijutas <le ouro do lei, com <: scm>)
• brilhantes, que vende por presos
) baratissimos.

Relógios tios prhiclpaes fiibrl-
ícmiics. «

Objectos <le prata c fantasia! <{
Concerta jóias c> relógios, coinSS

> perfeição e gariuítln. >>
Compra ouro. praia 0 brilhan»))

lies. <<
A.R. «"Almeida.' «

^aSptol
o m^ poderoso

a melhor a«ua mineral natural purgativa

Èê iiiiii
B ris» s% 11 m

ua Marquez de flbrantes
Telephone 45Ü! SasS

Automóveis de luxo para passeio^ visitas,
casamentos, etc. f

Preços moderadíssimos.

09 O

Officina mecânica para reparação de autos,
carrosseries e pintura.

Compram e vendem autos.

Encarregam-se da venda de autos por conta
de terceirds.

ACEITAM-SE- AUTOS EM ESTADIA

Segundo estudo do Snr. rOUARB,
ChimicodoInstituto Pasteurt; 1907).

Sem Mercúrio nem Cobre
HEB TÓXICO. NEH CÁUSTICO. SÃO FAZ NODOAS

Destrúe instaiittuiéanientc todos os
micróbios da Peste, do Cholera.Febres,

Dlnrrhana, Moléstias venereas
o Dyflenterlan doa pairas quentea.

Indispensável contra as epidemias.
&OMK: Duih medida do frasco

u'uin litro de anua para todo» nso».
Si»il»l'ANI0D0L,82,í.(i!Milhurlni.Parli

A' Venda «m tudan rharmaclei.i—

B^iNÇO LOTERICO
R. do Rosário 74 c R. Ouvidor 76

Acim-se esta cutuca moniaan com uma completa instalação de clectricitlade, com apparelhos para ban
banhos estáticos, banhos de alia,freqüência, correnlcs continuas e induzidas, iaradicas, sinuosoidaes, banhos
leclncos, massagem vibratória, raio X, radiotlierapia, radiographia, a;ícnlcs physicos estes que dao grande n
cm mtiilas moléstias <los olhos, ouvidos c nariz, lia pouco consideradas incuráveis, assim como no tratan

OL.IIMIOA DO DR. NEVES DA ROCHA
ESPECIALISTA EM MOLÉSTIAS DOS OLHOS, OUVIDOS E NAUIZ

Aclm-sc esta clinica montada com unia completa instalação de clectricidade, com apparelhos para banhos luz, ........ .. . . hydroe-
resultado

, aiiienl.o do
moléstias da pelle c.cm grande numero das moléstias chronicas, como: arteriosclcrosc, ncurasthcnia, artlirUismo,
asUtmti, rheunialisiiio, obesidade, etc.

Dispõe este gabinelc dos mais modernos apparelhos c dos mais aperfeiçoados instrumentos adquiridos pelo seu
proprietário cm sua roccnle viagem á Europa, sèndò os processos de cura que emprega os que Lêni observado darem
melhor resultado c mtiis aconselhados pelos professores europeus.

Para as appHcuç.ões da massagem vibraloriu, que dílo muito bons resultados nos zumbidos dos ouvidos c nos
oalarrhos agudos c clironieos da tiii.v:» do tympano, fez acquisiçAo dos vibradores clcctricos de Ldlcer e Garnatill.

As operações de catarata, Slrabi.smo, (olhos vesgos), cnlropion, trichiasis (reviramenlo das palpobras c dos
cibcllos para dentro dos olhos) as dos ouvidos e nariz, tutiiuncm (em bèlidcs), ptosis (paralvsia e abaixàmeiltõ da
palpebra superior) rlilalàçnô e «oní/af/cm do caiínl Incrimnl, em /acrímc/ameiiío, até acompanhado de secreeões purtt-lentas e as demais operações ocullares, são praticadas com todo rigor seientifieo.

iruíimioaií: r»í)<>, ivortr co\suí;rorao: avenida rio bráivço, í»o

I HM'^%.1

M»9litfll!lltlÍtl[iiy!iia

130 RUA DO OUVIDOR 130
São as casas quo offorcooin

as maiores viuitájjous o jja-
raütias ao publico.' 

UTBUIII Wm fílÉL
COMPANHIA DE LOTERIAS NACIONAES DO BRASIL

EXTRACÇÔES PUBLICAS, sob a fiscalização do governo federa!, &$ 2 1/2
lioras eaos snbhados ás 3 hor.is, á rua Visconde de Ilaboraliy n. 45

AMANHÃ
311 - 42»

Por $800
Em inteiros

LEILÃO DE PENEIRES
EM 7 DE NOVEMBRO DE 1910

GUIMARÃES & S.\;VSI2VF.IÍ!XO

TRAVESSA DOTHEATríO N. 5
1 A LUIZ DE CAMÕES 1 A
Das cautelas vencidas, podendo

ser reformadas ou re-srjntiidasato
a hora do leilão.

Â's Sras. costureiras!oleados
Apparelho motor «OATSAGu. Consome

10 á 15 réis por hora, C'p,se e horda.
QUITANDÁ-64

para cimae baixo de mesa,
para forrar salas e prato-

leiras OASA SEGURA
84, RUA SEIE DE SETEMBRO. 84

A NOTRE-DAME DE PARIS
Grandes saldos em todas as secções

a preços sem precedentes.
Officina de costisra e tailleur pour

damesa

8 PETRÓLEO 0UV1ER
—aapcnaaa—sameto^saamsm i ¦¦¦

é o mellior para evitar a calvice.
k demais... íip o quo fe.

VIDRO  asooo
9 A' venda em todas as perfu-'&* marias,pharmacias e drogarias

?%_ o na A' GARRAFA GRAMDK, rua Um
•guáyaiid íi. üli.

Vende-se uma machina "Marinoni" rotativa em per
feito estado, tirando 4, 6 ou 8 pagxnas dobradas, com per-
tences, e um dynamo "Oompound" de corrente continua
de 110 X12 kw. Informações nesta, redasção

FABRICA DE CAMISAS
Precisa-se de boas costureiras e cn-

gommadeiras .para camisas, coimilas
o pyjamas. Aceijam-sc alpumas
aprendizes. Rua Maddoelc Lobo nu-
mero 408.

CANELAS DE OSSO
Compra-se grande quantidade, oilcrtás

á cuix.i do correio n. 51.

f
Ou chéíes do .Camilia.' Cotnpro.rn

movois a ipreétáfiõój dia Casa V.'M?«V.
Fabrica de mov.eis. liua Senador ISu-
zebio n. 222, avenida do Mansuo.

PATINS
84

l^ooí-balls c mais
artigos para sports

CASA SEGURA
— KUA 7 DK HETEMBllO — 84

AMANHA

Depois de amanhã (ás 3 horas da tarde)
iíOl> - 35?

4niv«oíH)láíiíiPililil11'ÍUU.UUU^UUIJ__ In(taiip
GRANDE E EXTRAORDINÁRIA LOTERIA DO NATAL

Sabbado, 23 de dezembro (ás 3 horas da tarde)
NOVO PLANO - y-17

¦V"
i.ooo-.ooorooo

POR 5BÍOOO KM OCTOG1SSIMOS A ÍOO KE1S

Este iniporlaiitc plano, aiein dò prêmio maior, dislribue mais 1 de 100:000$,
-, 

2 de IO:OODS, i de 5:000$, 10 de 2:000$, 18 de 1:000$,

NO CINEMA MAiSQH HQBERHE
TORNEIOS DE

RAM ¦ BOLK
das 6 da tarde em diante
H03ÊrnHÍÕ3&

Prograninia completamente novo

CügEMA-THEATRO S. JOSÉ'

1 de 20:000$
e 50 de -í»0$OOl>

Os pedidos de bilhetes, do interior, devem ser acompanhados de mais
700 réis para o porte do Correio e dirigidos aos agentes geraes
NAZARETH St C, rua do Ouvidor n.^94. Caixa
n. 817. Teleg. LUSVEL e na casa F. GUIMARÃES, rua do
Rosário n. 7Í, esquina do beco das Cancelas. Caixa do Correio
n. 1.273.

BILHETES COII BONIFICAÇÃO
Funccionando apparelhos privile-

giaclos pelas cartas patentes ns.
4.611, 4.G12, 4.513, 4.514, 4.628 e
7.663.

\
1S000PREÇO DO BILHETE

Valido por 15 dias
Sorteios ás 6 e às 9 horas

da noite.

Números premiados lionlem: IJiè 15.

Brevemente, grandes novidades.

Companhia nacional, fundada em 1 de .julho de 1911,— Direcção scemea
do actor Kduardo Vieira — Maestro da orcheslra José Nunes

H03E 2 de novembro de 1916 HOJE
Tres sessões - A's 7, 8 3/4 e 10 1/2 — Tres sessões

RÉDEA SOLTA
R
É
O,«o^-o EL

O PREFERIDO l»ELO ES COL 1>A SOCIEO.VDE CAI5IOC.V

HOJE — Um programma de emoção e arte, destinado a
fazer época no lustre da cinematographia, trium-

phará, e deixará imperecivel recordação! Justos e jus-
tissimos serão os applausos, pois de facto o longo

film é uma obra perfeita no seu gênero

O

A RÉDEA 30L.XA
Os cspeclaculos começam pela cxliibição de ülms einematograpliicos

m &

Companhia Ciucmatngfaphica Eiasiíeiin

hOJE — Um (?roár.:mma variado
e interessante

UOSSÜBMEESIVEIS
BBASILilS

Film ineililo—Trtiliallio completo—Plio-
lograpliia nítida.

Exclusividade ila Companliia Clnc-
Iliatoiirnphicu lírusilolrôi para o
OOEO\,

M a Min uni! ws mm
Um bello drama de amor

DE PÉS E HIÂOS
Uma grande originalidade no riiicma —

¦ "'Mimosa' comedia em que aoraenlo appaiv-
cem mfios c pés dos artistas.

^ Scyiindii-ícira reservamos uma sur-
' irena de n.'te, comum novo trabalho do
'•v-i? 

>Veber, o feliz aulor da «.VKHDADK
uti.e «pie se intitula 0\1>E ES-

' 
PALACE THEATOE

Amanhã

CHAMPAGNE CLÜB
CMMPA63SE GLÜB
CHAMPAGNE CLÜB
CHAMPAGNE CLUB
CHAMPAGNE CLÜB

Amanhã
BILHETE! A' VENDA:

llnje na bilheteria cio thçalro,
amanhã na Avenida Rio Branco
>.i. 13S—Teleph. C; 573, Casa
Lopes Fernandes «Sr C

PREÇOS DO COSTUME

WO^^&máWi&BBBBa3SB8Bfâ^amEBEBSSi.

SkM*áA à, Jk%*\J J^Jm\^£\MJ&iá,yj Alexandre Azevedo

OU

THEATRO CARLOS GOMES

TOURNÉE CREMILDA DE OLIVEIRA
HOJE - A's 7 3|4 e 9 3^ - HOJE"

2 sessões — A peça sacra de EDUARDO GAHUIDO —2 sessões

O Martyr do Calvário

Companhia do Éden Theatro de
Lisboa

HOJE MÃO HA ESPECTACULO
AMANHÃ

Festa artística do actor
OapSos Leal.

ESPECTACULO COMPLETO
Primeira representação da popula-

rissinia revista

[•cisouaqons — Jesus, ALEXANDRE AZEVEDO ; Pilotos, JOÃO
BARBOSà ; Jütlas, FERREIRA DE SOUZA ; Cáifaz", Luiz Soares ; A vir-
gcni, ADÉLAÍDE COUTINHO ; Mat;dalena, JUDITH DE MELLO ; Samari-
tana, 15. Lazzafb ; Verônica, Judilh Rodrigues;

30 còristas, numerosa comparsaria.

O MARTYK l)<> CALVÁRIO vai á scena eom o mesmo
doslunibràiriòiito com <iuc i'oi apresentado no Theatro da
IVaturoza.

A arôe bío sen? sip^geas l
A belSeza incostuparavel cia factui*a!

Bk insuperável esísoosíassãia e Í3«fer_j3s*etaçãcv
! exalçam as qualidades que, já vêem, recomnicndain a fabrica D'Luxo, na
confecção de seus films como os melhores, dentre os melhores* ame-
ricanos.

SEGUWDA-FESRA
Uma phalange de heróes, de intemeratos marinheiros que deixam o

lar no dever único sagrado — J\ defesa da Paíria extremada!

^^l^e^«^^t^!^t^^|^tHit^$yv!à|i$i

01?"  CARLOS LEAL
O "31"  JOÃO SILVA

Deslumbrante nniisc-cn-sc6iic» obsoquiosanionle feita por .JOÃO BAR-
BOSA. Preços do costume.

Amanliã — A's 7 3|4 e 9 3(4 — Sensacional espectaculo.
Domingo — nMatinée> As 2 horas — Beneficio da Caixa Beneficente

Dr. Fobio da Luz, do Su districto. A comedia L1XDA FtíNÇQIOIVABlA
c brilhante intermédio

Knsílios — A nolavel peça Slmoüc, de Henry Brieux, nclro'ronista :
CREiVIlLDA DE OUVE?"So p*.

/ a partií

l Pluto: '

Coitfesoencia htu-
moi*3sfiea, por CAR-
LOS LEAL, com a
collaboração dos prin-
cipaes artistas da com-
panhia.

'

n

llliíiljlillllM

Esse film official natural autherítico; foi apresentado ho salão Cen-'trai, em Lisboa,a que compareceram, além do chefe de.Estado, minis-
. tros da guerra e marinha, etc. Dentre as phases de exercício, destacam-se:
^0 lançamento de torpedos, <ts imraersoes do Espadarte», o desembarque,
| continência, etc, scenas essas interessantíssimas que alcançaram os me-
lhores encomios das pessoas presentes e as mais eiògiòsàs referencias,

I aliás, justíssimas, da imprensa lusitana.

BREVE — Um film hacipnal,»pe1o Puqua e Q3by, os mais applau-
didos dajisarinos mundiaes.

ee^ttire: arte

\
í^-> /'•f"v-,-.. í

AMOR

•-


