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lho de Sá. fi-cal dos impostos federaes, a occupacão definitiva do TI n vaal pe
nesta eit eurnscripeão . IQ inglézes e que to ODeI'O te-

Brevemente ,RI ,c submettido 81 'ur} rão de II ,I' por portos tambem iugle
correccional, oosta. vílla, o indivi lul) Mi- zes. L to tem impressionado desagrada
guel A. Palermo.Segundo nos cone , velmente em Lisbõa e fazem- e a resj eito
dar- e-ha '

corno suspeito o r pectlvo -os mais gt s commentarios.
:uiz de paz cidadão Frederico -Ir ng. De BI ) ontein partíreen burghers

,fieis á Ingl. ter a afim de pedir ao gene
!'ál Botha que r 110\'e com o' general Ki
tchener 'as uegoeiaçõe para a celebração
da paz,

. Affirma-se nas roda offíci: es de Lon-
dres que o general Botha, commaudsnte

..

.:

em chefe do exercito boer, reatou as ne-
gociações da paz. ,

'

..'.
'

,

Apezar de dada como seria e óffíeíal '.
e

por um telegram ma dirigido de Cape-
'

'I'own, ao Daily Teleg1"apl., 'ulgam vario
joi naes que noticia de novas negocinçõeê
entre o general Botha e 101d Kitchellér'
de, e ser posta de quarentena, até Cjl é o

go\'erno ing!ez. que está elTI me.lhor si-'
tlw(,'ão pura sa.ber o que se p'assa na.

Afriea do sul, recel)a qu Iquer 'infõrma-
ção do governador do Tratkv!,oal 'ou de
lord Kitchener, a resp.eito dessas nO"<18

negociações annunciadas.
,

A' cheg� da em, Berlim do en\iado
especial, conde de AbercoI'n. prodUziram
se manife::tações de de I grado á Inglater
ra" em q ue foram feitas ovaçõ s aos boel's
e el'g,uido� mOr! as fiOS illgleze .

,

A ,Gllze.la de 'JIVestminstl'r analysan'
do os ultimos succes os da luct'\ anglo
boer, e fi, marchas do exercito republi
cano, diz que quando Dewet e natura
lizar cidadão iuglez, terá finalmente o im
perio britannico um genio militar 11otavel.

O presidente !(l üger partir» paI a a

Amel'ica em fins de Maio, demoranoo-se
alli trez mezes, As �gura·se que Mac
Kinley recebel'á. o presidente Krüger,

Em S. Petersburgo, a imprens.'\ acha
se indignada pelos terlnos da nota do
Japão á Hussia, p,l'ote tando contra o

protectorado da :\Iandchuria, Diz que os
termos da nota pela a rl'ogancia parec m
::;e com os de um ultim ltum, sendo Im
possivel que a dignidade nacional os

aceite,
.A imprensa russa attrlbue á illtIiga

da IllJla erra e do Japão a recusa p r

pmte da China ao conveniQ Robl'e a ,Man
dchllria, O ministro dOd estrangeiros da
Hus ia declaIou que a recusa da China
der rmil.lar,í, a occllpação perpetua da
l\landchul'ia pelos russos, para garantia
ua OI' em nas )I'oYincias do Amour, ac

cl'e::;centando que os russo .. ISe riem da pos
sibilidade do Japão declarar-lhe guerra,
aventure essa que custará muito cal'o aos

japonezl s.

Por C.lusa da attitude hostil para com
a Rnssia. assumida ultimam nte por di
verso.§ ol'gãos da imprensa inglez�, o em
baixador russo em Londres, SI' de Staal,
tenc;ona dar hl'evemellte a ua demid
são desse cal'go.

Os mand,ll'ins pediram ao impel'ador
q e enviasse á EUlopa uma missão es

pecial, cOlnposta de principe::; chinezes
afim de estudaI' a civilização occidental'
as l'eformas do exercito e do s,rstema mo:
netario.

.

O governo chinez flpprovon o pro
Jecto apre::; ntad� por Mr. Hart, direc
tor das Al-anoegas do imperio, creanoo
impostos para obter recursos destinados
ao pagamento das indemnisaçõ s ás po·
tenci \8.

A bal'ca ingleza Ang l • n ufragou en
tre 'Manilha e Singapura. Os tripulan
tes constluiram duas jangadas para se
salvarem. Uma, porem, �rdeu-se, mor,
rendo ;) pessoas . .!!JI outra l.'Om dOZA an

dou á matroca 40 dias, nutrindo-se �s es

tripulantes de algas e mariscos. Atinai
01'1 infelizes naufragos. tiveram que comer
as sol s e os conros doEI proprios sapatos.
Dois d'elles enlouqueceram. Um mari-

O marecbal Roberts, em carta a um
nhei"o matou (). contra·mestre. bebendo

amigo. declara que e imp ssivel, indo
lhe o n.gue � não o devorando por o

a conclu fiO da guerra no sul da A rica
haverem ImpedIdo os outros. Dias depois

em vista o plano e campanha adopta-
o mesmo marinheiro quiz matar o capi

do pios boels. tão, no que foi obst{tdo; afinal esse ma-

D B cavalh das e muares corpprado
rinheiro foi morto. Alguns succu!lib'ram,

E tados Unidos pela Ingla erra par.a
sendo .?utros mortos pelos proprlos eom

rem nta t)os corpo no eu d· Africa pa�h lOS,' que os devo ravam ma�and?
em numero de 68.750 animaes, part m

a8Slm a tom. AI! nas do.& defilse n eh

por estes dias 7.0 O; sendo r l'vada
zes

.
chég ram _a Ilha. ubl onde foram

ra mai::; tarde a de.c�são do tribUDcli c m-
c anohosamente recebIdOs.;

petente relati ça ao pedido feito p los
ho rs para impedir a remessa d'e la

A crise con mercial augmenta con

iderav Imente em Lourenço Marques cotn

todos os bens que possuía no seculo 16, Quando então n'urna das sessões do
e foram nomeados bispos, abbades, cone- actúnl parlamento inglez o chefe do, ir,

gos e vigru ios inglezes I eformudos e to los landezee Redmond T' nov u a sua J l'OpOS'
elles dotados COIU os bens do I.: 'r i,rl n- ta, desde um serie dos annos debalde
dez. apresentnda, da acqui ição dos terrenos

A�sim ao lado da nobi ez , exí
'

l' arrendado' pelo PO\ o trlandez mediante
uma numerosa ela ..se dos d da conveniente indemnlzacão, com geral sor-

I'ummon chJJ.t'ch, da egreja í reza lev. ntou-se sír Russel, um dos mais
clero ricamente dotado, ma celebre' jlil:isço,Ç1sqlt08 .inglezes. natural :.::::.. � ..

em occupação , amigosded ','o'(llJgo ,;> VI,�'I' e chefe reconhecido do °Tur'b
\'91110 ingles e ininligos enc. )'1 içados do dos deput. do d'aquella r:ro'.,incia�e,dis e Prestou c mpr ruisso e tomou posse no dia

,
• (i do COI!'''lIte' do ca .. iJ (tP procurador G t81 do

povo írlandez. Cada \ llla<"O 1 '!'ea tem o seguint- : ; D sde doze anuo: exigem E�tadu, o 1>1', Navarro L',1', S,8, por n tivos de
um preposito ou parocho Íll'gl z , dono de os meus putrieios que eu apoie es a pro- mo! '. ti" pcdío e obt 'v I exonor. Ç'ií.ú d'e. te no dia

grandes ten itorios. cuja parte, rrendam O� lo-ta, porem se mpre resisti: porque. o: 12, Por acto desta data foi nomeado procurador
irluudezes: estes e todcs o' tIOS que ar' irlaudczes pretendiam scindii' a união bri- Geral o Dr, Joar uim Thiago da Fonseca, integro

Juiz d« direito de-su com: rca.
rendam terrenos dos lurd bispo ou ab taunica, Agora porem tendo lhes as mãos

_ o� actos rolcmnes da semana Santa, foram
bades. pagam dizimas áqu elle dignltario e declaro terminantemente que, desde eu- celebrados nesta capital, com �ral1'le concnrre -

da egreja anglicana. O clero irlandez na, tão toda a Irlandn acha-sé no mesmo cia de ílels.

cional é tão pobre como o p )\'0 e juuto acampamento. O geverno diz que não fa- - .'0 quartel do Corpo ele Segurança, ultima-
.

1 I mente, tem apare ,[(,O alguns eazu.: de Bé il,el'i,
com este. de�de tres :;eculo�, I er,eguI' O ê ní :.í IrlalJd? o pre:,etlte de 2;j() mi hõe' O Govern'" !itim de cvitnr l1)V • ea.o:-, vaI mau·

pO tergado, Quem 1110 conl ece Ijem tl_ de IHJtfls f' t l'Hu:'l$-' qnanto importar:a d r limpar e !leci1,ft'ctar t do ediflcio,

razões do odio ,ecular nos irlanftezes p�rr. r. indemnização pelos tel'l'itor;os 'n ,com- - Chegou da Capi·a! I,' ler.!1 onde achava

C0l11 a Inglaterra, len lo L ..o tndo enten- prnr-e pl'oteJta que is o ú''1úicá. .tel':í lu· f'(\ tratando elp JlC'!,('Ol'Í'll:' pr litieo� pal'a SC'U novo

" p tltid,), o Sr, l)C'putado .JJ�é Al'thul' Boiteux, re·
derá. gal', I1U sei berr o que quer dizer a {la- dactol' cher,) [la ,Pepnh1ica.,

O motivo 'Pri!lcip.d e qua· i ,eXel11Si\'(1 !nvl'a nunca profl�rida por um ministrt), ,- Ach,l-se Jle�ta capitnl, em (,ol11panhia de

de tão odioso trato Pl'am 3S dif'J:'elerl(,:1E porque "penH,s f.1Z um mez que salii do Hla exm:\, familia, o 81', Capitão rrenente da Ar

À I'
'- 1 I

- z:.iJillete, E' p)'(�(';so dar ao l),oyo a terra, l'I:\(1a, Dr, 'l'heúj)hilo (!p Alllll'ida, digno pre!'iden·
'Ie re 19lao; O I'ecul'::-o ( e quP. nncol! flI1lO � te ('0 »C'Plltro Cn.thal'jlll'll 'P,« na Capital Fodel'al.
unl zelo s�m riectade br:llU mediriaS"e-co· se queremos que nãó rebente um:1 I'e\'o,

_ ]'0: 11011le do ('011 n'r].(l�l'te do ".0 t1i�t:j·

nomicn.8. Quizeram COIl\'el'ter uma ItrtÇf10, lução, é pl'ecl:>o I'eparal' e:'te acto real- eto TIlilit�r, com F('11e no »Pal'.lIlá.� o .'1', General

matando.a á tome, mente anal'chico fjue deslJE.rdou uma na- �lenna Bal'lcto,
-

H' ! t t a.1 i - o Sr, t'ol'o!1el Yi:'ginio • -apoldio R :nos,

Os e tadi 'tas Íl'hndeze:: for:ltl1 uen,· Ç�lO, o,1e., por e : er, e" '1 propoo a c. 1 -

('omman 1:IntC' do ;37 13:1 'I J'10 do inLlllteria, foi

pl'e da opipião que, diminuin lo na ln ,r��. Ill,as el,;1 h'� de app:trecel' de novo c tran�fe�jdo para o ;30, co 11 pat'ada no Esta(lo do

glatelTa os !'ntigos O li s e pre\'ençõt1s um d�� \ enc '1':1 «(... ,»Paraná,.
contr: o cathol'ci m) tamhern a (juestio Dll' Hll�, el 1-,( za d. uma !1t1ctoJ'ldade - Foi tran�feridJ do ;�4 BMalhão de infante·

, . , " I'ia, para 0;17, (10 1!\I,Il11i':,íO nc�ta c, pital. o Sr,
ecollomica tIa I1'I:111 a ac.:haria ll,O'um' dia tão extnLordin.lia no IJ: l'lamento Inglez, rronC'nte COl'ol]('1 C;\l'108 Au u: to de Cal,lpo�,
uma solução razo:l\'eJ e "u t,!. A; im pro- que;' (lllllon<lo .'e \'otou :-obre !l,

....pil?p,Osra;Jl' - Foi tl'fw�r('rid<1 P' t'a o H.J. Bataihão de in

cedeu !l" sr gundn. dezena do seculo I'e- 1�('(lr;ilJlld, o gO\'PI'i'O \'ence:' l'ef,a"1l111l0- f.tntel'ia, com para(la na gtwlniç:io du E�tado de

D C 1, 1 1 L E t et to I'el'nnlllbn�o, o Sr, Coro1]('1 FilJlJino Lopes Rego,
cem· pus, :,do ,'uiel O' 0111(:', n. cUJO:; l'la _a i ',ena::1 (e (ez vo os, ....u I' an "\'ke Govel'n:ldol' O('oto E�tado,
inc, n,:;\\'eiN eS1'o ÇO::1 (I \"e a Irbnda o ce· maíOI'H\ gOYCJ ri: mental chegava ,antes a

_ S'2gllio 1"0 dia 1'1 pnm Enl'op.t, no gozo de

lebre bil! d'] tolpl'unc'n, religio. a. decreta- 1;,0 votos, ljo' [) deJloL deu-se Vfll h,cto liccnça o :Si', Engenio ,"oa Zinll,H'l'e:', t'l)n�ul ge·

do no g n' n [) (!o dppue de \\ ellinC)'to:J, 'lUt' pl'o\'<l ci. 1':,111ente que :-\ sitllaçiio do Inl do Imper'u Allen'fio npste E�tado; rlm'ante a

B t 'd'
• to

, gtl.!)inete S.diSbul''y tOl nou-se llHlito pre, : nH'n['i' de: te iII11�trc diplumata. fica enca!'['ega-
a, a\'a n n a t lal' ;t. COJl e(t! encl-

c
"

do. [10� ne!!ocjof' cOI1"llal'e�, u :I',Cal'!o,: Hopcl,e,
as 0'1 queija lei e repal ar tanto (hEl110S

,I IH, auaEta'lo capitaliFta de, ta praça,

'J 'd O chore ,lo' C')J] en"1( ores extrem:s - Sc!!'up hoje, no parjupto » anto�« para u

e in'ustiçp., que 't luto f' nela os ,,('Cu'
J I

� " t .

Capital Fedelal, no ;TOZ) de 1i(' nça para tlata·
los n"', ..

' (I(). Ol'OI'n()ll. ,1'1,'1, n'(st" le .. !' 1" t:.s ame' };OWÍll"I' protestou contl:! a
II D '" I' Gt''' _

,y" - , mento (](\ FIHt �aude, o i 11. tte I', ",a vw :ronza·

to encontl'ou O go\ r lO ing Z l m.\ op' pres n�a 110 'ahillele de cinco membro
ga, int' rI'O Juiz de '[1ir0itJ da com<lI'C:1 de Sao

,

'1 da me ma t'a.,li1:-I, h' drliente o terceiro JOfé,llO.\iiO tanto 111al3 VIO enta, qU'.nto me

Yl 6 funde di', da parta (:e todos ao.uellp!'; filho do ll1'lI'O\lPZ de 8:1oIísblll'\', lord C!'an, - Sogniiá no dia 26, no pa[juete »�Iaxc pa

borne é O f:.'; cn>tal'io do exteriol'; Arthur 1'0. Joinvillt-. alim 110 :U', i�til' ao" � *>llllle� fo:tej<v,
cu'O intf'l'e. e exigia H"cOnServ:1(;üo do (ue alli r"aliza:'-Eo-h:'w do :iS d) co!',"nre a 5 de

'fl tu quo, Todos (:� lordt1 da Irlílnda e Enlfou!' o l1l,inititl'o da �azend<1 e Gernr:. Maio proximo. em hOlllena"m ao 5," annivoI'

grande parta da nobreza in I za com el do Balfotll'. ll'mão do Irecedente. o ml- �mjf) da fundação, (l'aquella belIo. oidado. o B mo.

le np'lI'ent .(1.1, todo O C.e! O anglical'o ll1:'tl'O do commercio. são sobl'inhos do ,I'. Dr. Govol'nadol' do E�tarlo, A comit:va q,uP

rIo I el'no l,n.'( O leeeI' O (le qu 11111,," Z, m'U'quez' tin ;Imente O pl';,I1t'iro 10l'd do I
acoll1pllnhm';' F, exm�, �'(>!'Ií con�po"ta, de �eu a�u·

v. (,' " dante de orücn", officlal de !Cahllll' e,Ur, Plefeltu

le : dos os pri\ ile"" 8 d> que goxa\'am. almll'lLl1tado o conrl�e dr:' 8elborl1� ,e_ um do Policia. Dr, ProcuraI i' Gel' I do E 'tldo e um

lOl'm, rÍH um precedent> I el'igo o I ara g' nro do lIle�1l10, 8egulloo a opllllao de IloR I 'l',.lbros do i:<UpOri<1i Tlibunal de Jl1�tiça,

O futuro, fizel'� 111 frente a qu, Iq. er le 01'- muitos. to Ir C (;::; eb diglJital'tos occupa.m COllot� que .einillÍ. no ml'�1ll0 ]laquete� o

�eU::3 in p l't< ntes eal'go�, unicamente por illn, tle t''1.p:t:1o do Porto dA. te E tIdo e mUltas
m:., ' oUtt'aR pe, �oa� grada�.

r er.')ntA t',,! OP)10 1"':;0. (1111','11 te o 101"1- sere.lI par entes do \ elho f,altsbtll'j' e as
D I I" t 'I 1 'd d"

,.' . "ve c legal' aman la a e� 1. CI[ a( c, VIIl (> ('

go e I 3(,'0 de ,:p�"ent'\ ,.nno;;. o::; gO\ €]'- i:)'1ll ex pilc:' �11-�� mUItos m::ncce1:lSOS recen- PaI' I abuá, Ullla conl'Mnhl, GYllllla,.tica, »Novo

nos ing! ze ap !la' . tl'everum-se a pl'O- te" da polítIca mgle?,\, :\Illlhlo« quo dará '.I,rtlll: t·, petaculo .. neda capital.

llOI' UlOUS 1'1el!i la pai lia. iliac, que crea.l Em vista d'is:,;o qunlqu'T dia POd6- COll!'ta que no fim do n]('z Fegllirá para, a ('�-
I ! 1 • I �it',d, afim de t mar]J I'te no: trabalho. le�I�laÍl'

elo d latio a lado só de gostos e descOll- mos receher n. 110\';1 ( a (!Uel.a (O aCLun
\Oi:<,! leple�entn"áo Catharillln�o

fi: n,: s, qua 'j seml1'e fH', havam por um ministerio in6lez. - Pa��oll hoje Jle�ta ci!lale, a bo !lo do �San·

total tia.- 'Q, F,nalmente o g , nde e:::tadis· to�,« com !le'tino fi ('['pital da Ropnbli('a, o Hill!"

ta hei::-' nl', um 11 m m ue \"�tas lar- ,.,.,:>,-._',,;,,.:,,,1 Íl'{3 sonador, ])1', p'nheiro :\l?c}!, do, S. exrua, foi
,

t'
, cumprinwl1ta(10 a b 1'<10, pelo e mo, .1'. Dr. Go·

gas e umm lmente JU celro, apl'E's"'ntou C onde CIOas velllador do Ectado e ,en omeia! de gabinete,
O celebre hume rul, uma i i q U' COBce- Ol'3reSp n

_ Rea ;zar-. e-há amanha 11 S >alõe::: do Cluh

dendo plen: igualdade qu n : o:> d rei- l.)all oça, 6-.4 -1901. »16 de Abril.» ullla in,poner t, flfta em l'eLo�iio,
tos civicos e soc:aes c m a In",l.ltel'l'a. do 7,0 ann'versario de I'ua fundaçao,e pos<e dano-

• l' I 1
. Em cumprimento ao que preceitua va, irectol':a ultin>r.mel,tC' eleita que é, asegllinte;

proporclOna\'a tam,)em' " n( a uma nu·
E P pz'dente. Fernan,lo 1I1aehado Vi 'ira; Vice, Te-

t
' :-..._, d

'
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onomla m )Oel'a .� con orme a SHl a(,: o � nen e Joa' ulm Pir,lenru 'a; 1.0 ecretario, Pedro

excepcional em que !Se acl Cl\�' e te pu:' o
de Janeiro de 1:-192. reuniu-se hontem o

Lc'ão d( Ctlmpo�; :!,o Secretal'io, �Ianoel do N 'ri·

E�ta proposta. a 11Itim'� q le o (,ld !,T at- consl-1llto IrJPnicipal. sob li presidencia do TI ento Bn.d(·ju: 'l'hesoureil'o, ú�cal' Cand'd a·

n an fez' 11 ,1' t-.1'1 a e Cl:: I ea iza�'ão Sr. Ai) ld10 J'l.lodetito de baibro. O fim prl'a; Bibliothecario, Affon 'o Livramento; 1.-

dessa reUl ião foi dhidit' e, te terr-itorio Ac'juncto, Hll!!O Gaalana Gu;a; 2,0 Adjuncto, Max
conEidenn c n l) a ('I' nd l' d jl stir:a rl'c:lslebeu; úladOl', Coronel E I ilio Blnm,

e da S' ti fé cçãO (U r' 'e ha. em " cçõe::; e elegl r os respec(jyos metia-
- l' (lJleeeu 1 a Cap'tal Fede, aI onde lie a a-

dev ia { Itl: nda e c m que uiz dI n,. rios, ficando eleito' par'], aLa sec<;ão os va ['om licença para t,atan: 1tO do sua ;::aude o

mente aca), l' a l! 101 a e g oro , vi- nO�.:;Ob 31nioos Luiz G. Valente, Jacob capitãO do 87, Joaquim da ,ilva FC'rleira i'i1ho,

Knabbell, .1. l • 50 Della- Hocca, Pedro - Re�ignou o mandato d Con. elh i o :lIuni·
da I ublica, e ta PI J o : li uma cip I de ta (',lpital o , r', 01'. H�nri lU' valga, dio-
pro unda -is ão no elo ( o paI t: lo por �gj dio Hofl'mann e José Luperc10 Lope:>, 110 advoorado do fOI'o de. ta cidad '.

eUe eh fi 1 lo e a qued' ® u!ti 10 mini:;- Como su plente�: m',jor Manoe) Cy' - Foi or_ani, ado ne, ta capital,por n na pleia·
terio \\ l1i. I, 8 I t n ta rillo (e Va cOllcell , João Deltino Mar- de rapaze , nm Clnb, Cydi, ta, denoruinu<lo "Bar-

U t j 1 I d ques e Luiz Emmel. liga e 'de,«
ma qua ao par ( a n, co -

-Chegou da Capital Federal, onde foi, acom·

stitue a II vinci de UlstEr. ql ,110 tem· Pelo ,ultimo recenseamento realisa·
panhnndo EOU digno !ilho, o 81'. Coronel Arthur

po da occupa�'ão ingleza qUllS' n!\�a. po- do, sabemo ter etite municipio 17.544 lzzeti.

'\ oada, pliCO a pouco �e enci eu de ÍI . 11a bitanteL n: o obdante o descuido e

mi rallte in",lez ". tiectar refol'ma pouco ,preço á tão importante missão,
ao I'cana, n'o lhes fOlam p'c d, por parte de di\'ersas com missões cenaI-

ri a m di' a co pciciva . qu anto tarias!
a o .. lh I' m fi Ir fin ia. N tur' 1 ' a é O dlSt1 icto d.-\ Me, que no anuo de

que o governo ingle d ixava ln 1890 se CODl� u 11 de -1.275 aitnalS, ho e

pel s motivos das <r el 'as acha- e c m 4,9 O. mais 715 do que no

tr to da Irlanda fnol um re el i ]0 o da En e a d Brito,
n ut ment con ional os

. 4 ... 7 do que
ster eram p d sos, IH, �o em 1 9 ; tal decr c m to é deVIdo
e os m' lore inimit:l do p , ao un PI d Gnr paba ter ficado com

Actualmel e. OI em, que t- ba mote t 1 r no p lhocen e, que md-
m dou ql i t talm n de vida nte Ih ró ido pelo tI' n

nando. e q ac o C o do Estado.
ca Os in z (lo 1 t r, ,li e n e tl\ er m os cidadão
todos as.v·ol r elaS e ahu o d o de A s' Co ta. pr ri t Iio d

çãO, não escap:\raul da cobi a ud r
.

- e AI o E te 11 io K
.

e-

ca de seus Jords m u pos e fie ram do ne c' n em G, r p -

até hoje todos os t r enO da provincia, b , Proced lte d.\ Citai Fed 1'1\1, che
odo os inglêiles ar1' nd torio' do m s- go , fixando I'e idenc'a aqui, a Exma.

m modo corno os iIlandezes, esposa do no so amioo Augusto Cal' '! -

Florianopolie, 15-,1-1901.
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