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plausns aos boers e morras á Inglater
ra, feitas por numerosos grupos de ho
mens e mulheres que aguardavam a pas
sagem do trem. Receiando o Conde que
em Paris augmentassem as manifestações,
desembarcou em uOJa das estações inter
mediarias, de onde seguiu incognito para
o .palaeío da embaixada nessa cidade.
Nesse mesmo comboyo vinham as en

fermeiras francezas que serviram no 'I'rans
vaal e que, de Lourenço Marques, foram
repatriadas pelo governo inglez. A enor

me multidão aclamando as abnegadas
mulheres entremeava os vivas com in
sultos aos ínglezee. A Inglaterra vae apre
sentar reclamação á França pelas offen
sas feitas ao conde de Csrríngton.

A repartição do ministerio tia guerra,
na Inglaterra. incumbida do recrutamento,
enviou para I) condado de Worcester um

cinematographo com vistas animadas de
scenas da vida militar na Africa do Sul.
com o fim de estimular 08 jovens d'aquelle
condado para se alistarem nos batalhões
que tem de seguir para e 'I'raosvaal. Os
populares denominaram o apparelho recru

Úlgrapko, mas é certo que elle tem pro
duzido os resultados desejados.

Agentes boers em Nova Orleans, in
vocando a neutralidade promettida pelos
Estados Unidos, fizeram deter um navlo
que conduzia mulas ali adqueridss pelos
ingleses e destinadas á Africa do Sul.

Uma associação ingleza vae distri
buir pelas diversas cupitaes da Europa
75.000 exemplares da Historia, da guerra
no sul da Africa, explicando a conducta
da Inglaterra,

Em Paris corria o boato de que não se

realizariam as projectadas festas franco
italianos em 'I'oulon, por ter o governo
trances ordenado que a sua esquadra do
Mediterraneo partisse com urgencia para
as aguas do Tejo, onde fará uma demons
tração naval para impõr o pagamento
dafl dividas, que o governo portugutlz
recusa I\tisfazer, de aecol'no com as exi
gencias da França.,

O presidente do conselho de minis
tros italianos, Sr. Zanal'delli, em Verona,
teve' uma confel'encia conl o chanceller
do imperio AlIemão, conde de Bülow,
a qual versou sohl'e a renova�'ão do tra
tado eia triplice allian�'a. e sobre a ma

nifestação da esquadra italiana no pOl'tO
de Toulon,

Parece que outra conferencia ainda E' quasi incrive1, mal3 sua exlstencla nlio se

sobre a Jripliee alliança terá lugar em pode negar, haver pesFual' bastant-e ingenu!\!< que

Roma p� oecasião do nascimento do pl'i- nlio queiram de modo algum accreditar nas funes·
tas consequencias dOI5 governOli part,idarios e da

mogenito do soberano da Italia, encon· politicagem que está de�de muito I'e alastrando pelo
O secretario da agI:icultura apl'eFentou ao trando-se alli então com Victor Emma- Brazil.

pl'esidente do Estado, que 8I'slgnou, o decreto noel O imperador Guilhel'me e Francisco A impunidade que, como um habeas C01-pt18
modifl{'ando o contracto com o commcD!lador Sanz Jose. �ui generis encobre os maiorefl abusos, gal'ante
Elorz, p81'a intl'oducçl!.o de 4,1)0 familias de japo.' existencias catilinarial', dá garantias aos crimino·

Uma \'Iagem ainda de BüJbw a Ro- 80S e enche de l'eceios o povo trabalhador e or-

,eZ8l'._ Em Lorena, abriu-l'O uma c!U'a ele jogo ma terá por objecto prolongar por mais deiro, a impunidade que durante um longo perio·
de apostas t'obre candidato!' á prCl'ldcncia e vice- 10 annos a triplice allianl,'u, dizem des, do protege a quem a justiça devia ÍlTogar uma

presid.encla da Republica, na eleição a l'ealisar- h pena exemplar, é o re�ultado natural d'uma poli·
se em'!o do Março do anno proxlmo. Para o Pl'i.

pac os,

V
tlca de imposiçOes abusivas, terrorismo eleitoral

meiro cargo têm I'ldo mail' apol5tados o di', Joa.
Em eneza era esperado o conde de e cbeflas irresponl!aveis. Felizes os lugaros onde

quim Murtinho e o genel'al Bocayuva, o dr. Se. Goluchowski. ministl'o do extE'l'ior da Au- o chefe politico é homem honrado ou ao Dlt'nos
verlno Vieira e SlIviano Brandlio para o l'egundo. stria- Hungl'ia, que vem conferenciar so- pouco vingativol

_ Telegrammas de Pari!; tl'aZ6Dl a noticia b t Queremos apresentar aos nOF�Ol! leito
re o Ineamo assump o, "leooeD nJonl!tros que gera o partidarismode haver fallel'ido n'aquclln cidade o deput.ado .,.. o

federal por S. Palllo, 111', EUIUI Fausto, quo �e toro Fnlleceu O geographo allemão Schlich- et:crevemos a respeito é tirado das folblUl

nou notave! pelo projooto financeiro, que tomou I b I
enses ai' quaes agora, 111�0 é, quando é i

o seu nome, aprel:'entado na ultima 1!8I't;1io da Ca. ter, c� e re pe as suas explorações no já encobrir o facto, tOdaB, l5em ditrerença
mara. continente africano, tido, publicam a 'Verdade,

"",,,,,�,,..,..oJV'VV'V'V,,,,,,,,�.,.� Depois elo attentndo de que ia sendo No estado do Paraná. municiplodo Serro

victima, O imperador Guilherme só sahe foi, duraute muitos annos, chefe do partido FI

cionista Hermogenes Antonio de Araujo. Já 8i!-

acompanhado de um corpo especial de de algum tempo corriam boatos muito desfavora·

agentes de segurança, em bicycletes. O veis l'obre o pl'ocedimento det<lle chefe politico, apre·

COrpo de bicyclc:tietas, armado de lanças, Fentando-o como auctor de diverso!.l actos aberta-

h t d· d mente criminof'Ol'I e I'ummamente cl·uols. Tudo iII·
acompan a o a a Viagem, cel'caD o o

1'0 t-lio pouco infiuiu nas auctoridades <,ompeten.
calTO imperial. emparelhado com os. ani· tas. que nem procur�ram sequer informar-se a

maes. JorlJaes ha que comparam ás do respeit> e, se inquerito algum houve, et!l'e IIca

czar 8S precauções agora tom�das pelo ra annuledo pela valente protecção de cert(ls

O pOVO portuguez tem recebido com imperador da Allemanha. graúdos pertencentes á politea .tadoal paranaense.
Mesmo quando vieram de Serro Azul noticias

entbusissticas manifestações de sympathia do appareclmento ali de grande quantidade de no-

08 boers deportados de Lourenço Marques. Cahiu em podeI' dos americanos, nas
tas famas e até denuncias de diversas pessoas de

Apesar do sigillo sobre o seu desembarque, Filippinas, em consequencia de nm subter- as terem recebido das proprlas mlL08 do sr. Hermo·

enorme multid'Ao 8$Sistiu a chegada- dos fugio por Astes armado, o conbecido che- genes,a policia paranaense,sem duvida attendendoa

valentes africanoi!. saudando-os caloro- te do movimento revolucionario Agui- razêeB de alta politica, até hoje nada fez ares·

naldo, Despachos de ManilhA communi, peito. Mas, tantas vezes vai o cantaro á fonte até
sam�nte. No intu.ito de não ser desagra- que um dia se quebra.
davél á Inglaterra, as noticias �obre es-

cam que. Aguinaldo. depois de. preso. j�- No dia quinze de 'Março vieram á Curltyba
88S manifesmções só difficihnente têm si- r�u fidehda�e aos Estado,B UnIdos, redl- como representantes de toda a populaçlio os srs.

do communicado para o Exterior. O go- glndo e asslgnRndo depOIS uma procla- t:� ��an::;::'p�:ro��,op=:,�:::I�
verno pOttuguez concedeu o Boldo dia- mação. exho�tando os rebeld�s a !lepor e Aleixo Fiolli, apl'Cl!Sntanllo ao sr. Governador
rio de 4001'éis aos ofticiaes boers e de' as armas. M�ltoS dOB revoluCl0na�os se e ás competentes auctoridades uma grande serle

66 rels aos Boldados. tem .submettido ao governo amencano. de gravlsslmas q�eixas. O eecandalo t-ornou-se
"""", ,."C,

A chegada dos Doera a Portugal coin- Aglunaldo será nomeado governador de tio grande que (JS protectores de Hermogenes, d'-

ddiu com a presença ali taDrbem do Con- uma das pr!>vi�cias d�,ar�hipelago. :':l:i� � f:!�r:�o:f:v:!e;;!;'Il<;Il�::�'��
'iGe d� CHrrington, enviado especial a el- Os ,clJ)ltahetas pbÜlpplnos, Da Euro- bomcm, o que alias já 481'de uns d. &uuos devia

;te, D. Carlos para participar a fiscenção ps, pedIram ao governo norte-americano ter sido feito. Basta contar um facto dOI! mais

de FAn_do VII ao tbroDO. A recepção que decret.aese para as FilippinRs um pro- recenteP.
, .

___ I:Jift"-_ pelo povo foi das mais frias. teetôrado semelhante ao da lnglkterra no Fazem olio mezes, o chefe de poliCia dr.�-
__ DO"",,

E to
ta Carvalho, mandou a HermogeDeEl de AraUJO,

O :l'es!'esso par.a a Inglaterra, a embai gyp. que cumulativamente com outros empregos del'em'

xada cbefiada pelo Conde de Carrinnotnn O governo italiano por ter obtido penhavatá�bem ode�JJJDÜS$!irlodel101icla,pren-
�

e.""
d eh'

. .' . der um fscJDora de nome Joaquint carvaIhada.
foi recebida desde a Ironteira franceza a lna a lndemnlsaçAo de 28 mdbões Esta ordem nao foi executada' o facinora vivia
com entbusiastic8s manifestaçQes de ap- de fraoCOl pelos atropellos e crimes com- socegado polque pertencia ao bUdo dos capangas

Senador Dr. Hercilio Luz e alguns de
seus correligionarios que se dirigiram á
resídencía de Bernardino Machado, onde
aguardavam sua chegada diversos ami
gos. Retiraram-se para a Capital ás 2
horas da tarde, acompanhados pelo sr.

Miguel Palermo,
A's oito da noute do mesmo dia,

chegou uma força do Corpo de Segu
rança que. á requisição do D!', Juiz de
Direito, viera. para garantia dos ofâeíaes
de justiça, afim destes cumprirem a or

dem dada pelo mesmo Juiz.
Acompanharam a torça os srs. te

nente coronel Pedro Demoro, capitão
Januario COrtes e alferes Gentil, com ou

tros ofâcíaes inferiores,
Na manhã seguinte, ás 9 horas, os

officiaes de justiça foram á casa de Pa
lermo, e, apesar deste achar-se refugiado e

sua companheira dizer que elle tinha ido
á capital, foi cumprido o mandado de
penhóra dado pelo integro Dr, Salvio
Gonzaga. juiz de direito; ficando como

depositario de Palermo o seu amigo sr.

Bernardino ,Machado.
, Neste mesmo dia, ás 2 horas da t61'

de, seguio a forca para a capital; fican
do 08 babítsntee desta vílls, em plena
paz. Chegoo a isso o facto da retirada
do Miguel Palermo.

o Dr. Pedro Ferreira. a.ttende a.

chamados a qualquer hora.

R uvista dos Estados
Pará

Tem apparoeíâo na praça de Bclem novos pedi
dos de moratorta. A casa Marques Braga & C,a
requereu faliencia, com um passivo de 14 mil
contos.

Capital Federal
O dr. Joaquim MU1'tinho, ministro da fazen

da, por acto do 11:1 de março ultimo, attandeu a

treá reclamaçues de indemni�açâo, na impOl'tancia
de 2,712 contos de reis.

- O conhecido jornalista JOi'Ó do Patrooinio
requereu ao {l;overno privilegio Plll'a O "ystema
.que desl'obriu de navegaçlio aerea, fazendo en·

trega doI" planos do Feu lIel'ostat� :aSanta Cruz,c
- Os amigos do dr. Sel'zedello Correi� ofl'e

receram-Ihe o seu busto em bronze, em regol'ijo
pela sua revl'l'f'ILo ao �ervlço activo do exercito
no pOEto do tenente-coronel, '\

- O relatorio da Poli('ia Fobl'e o 'caso do dr.
Abel Plll'enoo. anctol' de um prQCesllo sobre a el5-

telilisdçl!.O, tel'DlÍna. declarando -es�e medico criml·
noso perante á moral e perante o <lodlgo,

S. Paulo

o Dr. Pedro Ferreira aceita cha
mados para. fóra p o municipio.

Bulista do ExtuTIor

Um chefe politico

mettidos contra os seus concidadãos, vae

retirar d'ali a sua esquadra,
O governo russo ordenou ao gene

ral commandante das suas forças em

Tien-tsin que conserve a bandeira ímpe
rial içada nos territorios oceupados, aguar
dando a conclusão das negociações com
a Inglaterra.

Um syndicato inglez acaba de obter
a concessão de 71.000 milhas quadradas
nas províneias chinesas de Chan-si e

Ho-nau. Capitaes italianos estão empe
nhados tambem nesse syndicato.

O Japão protestou junto ao governo
do Czar contra o convenio sino - russo

relativamente á Mandchurla.
O governo do Japão prepara 40 va

sos de guerra para se oppor pela força,
á dominação russa na Mandchuria, Af·
firma-se ainda que a China, o Japão e

a Inglaterra celebraram uma allíança
contra a Russia.

"E' das mais graves neste momento a

situação politica da Russia. Por motivo
da excomunhão lançada pelo Santo Sy
nodo contra o romancista Tolstoi se tem
dado grandes desordens,

Nestes ultimes dias tem sido presas
treze mil pessõaa. Um comité secreto,
quando em sessão, foi sorprehendido pela
policia sendo os seus membros conduzi
dos msnietadoa para as masmorras da
fortaleza de Pedro o Grande. Tambem
foram sorprehendidas mulheres estudan
tas. na oceasião em que trabalhavam em

tres imprensas clandestinas. Essas infeli
zes jovens, sem consideração ao seu sexo.
foram indignamente arrastadas pelos sol
dados, antes as vistas da multidão apie
dada, porem, impotente para arrancar es

sas pobres victimas do despotismo exas

perado. Tudo na capital da Russía respí
ra horror; innumeros espiões cruzam as

runs em todos os sentidos e conduzem
ás prizões,já repletas.todo aquelle que mur

mUl'a qualquer queixa ou faz a.lgum ges
to, pouco suspeito aos' mastins policines,

Uma deputaçãO de estud�ntes, que
se apresentou ás portas do pfl.lncio impe
I'iul, afim de supplicar piedade p»ra seue

collegas presos e martyrisados, foi presa
toda e exilada para a Siberia.

________�__��,�JOC=-----------

de Bermogenes. Pouco tempo depois Carvalhada
brigou com um filho do chefe, insultou ãnalmem»
o cbefe e ameaçou de matar o moço, Batão o
sr. Hermogenes mandou seus capangas-nlio que
aprlsíonassem, porque isto quasi nnDca se prati
cava em Serro Azul-mas para que matassem a
Carvalhada. Encontrando o bomem, atiraram so
bre elle e o facinora cahiu morto. Ontro dia sou
be o chefe que Carvalhadli. gravemente ferido,
achava-se n'uma casa dt' visinhança.. Incontiuente
mandou seus capangas para acabar com o homem,
o que foi flelmente executado, mas só depois de
terem os auxiliares do sr, eommíssarío satisfeito
�OUB instinctos tígrlnoe, maltratando o ferido faeí
nora de modo o mais cruel.

C8I.!0S como este contou a eommíssão envia
da á (1urityba por dezenaíl.

Outra pena que irrogava o cbefe era o chi
cote; assím foram açautados JOlié Maria, Felísbí
na dos Santos, Antonio da Cunha Mattos e mUI
tos outros,

O sr. Hermogenes foi destituido do cargo do
eommíeserío e o capltao de políeía Benjamin Lage
nomeado para o mesmo cargo foi a Serro Azul,
levando comsígo trinta praoas.

A esta exposlção, tirada das folhas parsna
enses, aereseentamos o que pessoalmente eabemos
sobre o procedimento d'aquelle chefe. Em 1894
já acabada a revolta, levantado o estado de sltlo,
quando tudo parecia voltar ao socego, um
cbefe federalista do Serro Azul, que pessoalmen
te não tomou parte na revolta nem estava de
modo algum compromettldo, fez uma viagem de
visita a seu irmão e, n'esea ooeasíão, quem es
ereve estas Ilnhax, teve o ensejo de fazer conheci
mento com aquelle homem serio, honrado e In
telligente,

Uns tres mezes,mais ou menoa.êepoís d'esta visi·
ta veio a dolorosa nova de ter sídoo mesmo trai
çoeiramente assassina(}0 pelos capangas do sr,

Hermogenes, já então riMfe todo poder08oem Ser
ro Azul, O corpo do tlnado foi achado n'um mato,
terrivelmente mutilado, com cabeça decepada e, o

que era um crueldade dnfernal,encontraram-s& no

corpo e no chão veettlios de ter sido, antes d�
morrer.preso em um láço e arrastado por um ani
mal. O Irmão do finado fez viagem a Serro Azul,
colbeu tantas provas da cumplicidade do 81', Her
mogenes n'este vil assasslnato, que parecia ím
possível eseapar o criminoso, porem tudo foi em
vão : o valente a,efe manteve-se altivo na Ilua po
�iQlio e a justiCIl não se atreveu a tocar no pro
tegído, N'aquelle tempo e pelo Iongo espaço de
oito annos, quantos crimes foram lá commettidos,
quantas injustiç8S e vloleneías praticadas, e tu
do encoberto I

Se o pr. HermogeneJ;, Antonio de Araujo, nlio
obl:ltante estas façanbas, continual'à como chefe po
litico do Serro Azul, ainda ignora-I'o,

NOTICIAS
Constava em Florianopolis ter sido

designada a comarca de Itacoatiara, no
Estado do Amazonàs, para nena ter exer

cicio o nosso distincto amigo dr. Beni
cio Tavares, diguo prefeito de policia, e

que era juiz de direito avulso da magis
tratura d'aqueile Estado.

Sahemos ter acceitado o cargo de
procurador do Estado, para que pelo dr.
Schmidt fora ha tempos nomeado, o dr.
Antonio Navarro Wanderley IJins. ex

juiz de direito da comarca de Floria
nopoJis.

Esteve entre n� o nosso amigo sr,

Pedro Christiano F�dersen, importante
negociante e distincto chefe politico em

Blumenau. e o snr. Gustavo Ermlich.
ERte ultimo seguio viagem para a Capi
tal da Republica,

Para o Estado do Paraná, seguiu
, pelo vapor Max a EX,ma f::lra. D.a Ger

trudes 'Koebler, filha do nosso estimado
amigo snr. Guilberme ÁSseburg e esposa
do snr. Carlos Koehler, que alli com Bua

Ex.ma familia vae fixar residencia.

Com destino ao Paraná, onde o �ba
mam deveres da elevada classe a qpe hon
ra com sua fardl\, esteve il1gllmas horas
entre nós Domingos do NaSCimento, um

dos mais legitimotl represebtântes da mo

deroa geração iotelleetual que DO pre
sente felicita e eleva o Bul do Brazil.

Desejando feliz viagem ao a(ligo,
damos a8 bOas vindas á sua Ex.ma fami
lia a quem tem nesse momento a socie
dade itajahy�Dse a bonra de acolher em

seu seio.
Na agenola dos correiOll d'esta cidade acham

se detlda!\, por lngnoranola do endereço dos das
tinatarlos, cartas:

RegJstradas para : Maria Marty e Manoel LD.lz
Mac.-hlldo.

Ord.lnarias para: EmUlo KroJl, Franelsoo �
done Galvet'l, Prqcopio Alves Ferreira, Manoel
Eleuterio dos Santos 2, Francisco Veriato da Silva,
Francisco Salles Gigante, Joaqpim Pereira da
SIlva, Iaaltlna Maria Ferrelra, Benedito Soares
:Aranha, Mâria Izabel da Coeta, Paulinli Alves da
SOva, Mariano Marquet'l de Souza. Capitlo Do
mingos V. Nasoimen� e.. Genergo DoJólDg08 de
Oliveira,

ImpMB08 pua: Franz � e R.
Beoker.
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