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Dantes hoje o resultado da eleiçõa 
ultima'mSte realizada nesta cidade, p4ra 

i se saber  qaea as senhoritas  mais fonsoas 
-+--- ------ que aquerSkewr. 

Podemos asseverar que a maio4 
seriedade,p,'6idio - a apura çd'o doa os. 
Foram distribuídas 100 ceduas imp8-

sas, 4 pessoas qualificadas, sendo rec): hi-' 
das 91, que deram o seguinte resu1taSE: 

Senhorita ALTMTERJCX MACEDO ' 21 votos 
Senhorita ANESIA Ftwco ) 21 votos 

Senhorita GENESTÁ BERÁRJJINELLI 16 votos 
Senhorita MARIA DE ALMEIDA 6 votos 
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Gerente: W. de Athayde 
-Propr'ietarios: Henrique de Macedo &Comp.a 
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Ao maestro Justino Fra'ç 

Oomprehendote, maeslr.) 
queres que eu borra a coriva 
que te não deixa ver a minha 
tela derradeira, mas não o 
farei. 

EubQra pegues da Iyra. em-
bora procóres com a sublimi-
dade dessa arte transportar-me 
pra o paiz do sublimo, não 
o conseguirás. 

Debalde téïita12oás: só ç 

sol de setembro—prenuncio da 
vinda proxima da Primavera, 
rainha encantadora que ap-
parcee aos poetas nos seus so-
rihos—só elie conseguirá cor: 
iei-a (urlgirnio-lue O mfis fri-
co do seus raios. 

sou máu: satisfarei a 
tua curiosidade em parte, mas 
não te deixarei ver a tela. 

Ouve--me.-  . reproduzi o mes 
ino céu do todos os setembros; 
a mesma campina viridente e 
-os mesmos jardins floridos de 
todas as primaveras. . 
• Não, não continuarei;' Preir 

de a tua. curiosidade, que eu 
fecharei o meu quarto: teuh.' 
ciumes das doniellas e dos 
passarinhos, tenho, ciumes da 
natureza e até de tiproprio. 

E tal a perfeição do meu 
quadro, que tenho medo que 
algum passarinho mimoso se 
a treva a perfurar a in'inht 
tela íiissima, julgando picar 
algqma. fructinha silvestre. 

Tenho receio que alguma 
donzeilã lance um olhar, des-
ses que dão quebranto, áquel 
las violetás e me roiïbe o bri 
Ilio da produeção;tenlio receio 
que o céu verdadeiro queira 
riancar dó que pintei aquel 

le sul que vivifica o bem e 
datunifica o mali.. 

De ti, por4rp, maestro, tenho 
mais receio, e por isso não 
verás a tela antes que a Pri 
mvèra" surja espargibdo o 
areitia das flores - 

Tenho: medo que, encontres 
ali o que 'procuras em - todas' 
as pai1es—a poesia, que - õon-
vertes em musica 

- OLiVERIO DE OLIVFÀRA  

Senhorita Maria Esteila Ramos 5 votos 
Senhorita Emilia Garofalo 4 votos 
Senhorita Ananiza Macedo 2-votos: 
Senhorita Iza Siqueira 2 votos 
Senhorita Lucinda Leal 2 votos 
Senhorita Sylvia de Lima .2 votos 
Senhorita Dulce Malta - 2 votos 
Senhorita Uriosta Cortez ' 2 votos 
Senhorita Pureza Antunes - 2 votos 
Senhorita Anojina Barros 2 votos 
Senhorita Alzira Ramalho 2 votos 

- E outras, menos votadas. 

Corno tivessem recolhido !nal nu-
moro de votos as dia.s primeiras, se re-
correu á sorte para a entrega do - 1.0 
premio, decidindo esta em favor da se- 

nhorita flugtszdea de Macedo, 

1 cada um das quatro Senhoritas 
mais votadas, a commisscZo prcrnotot-a deste 
Concurso ofrerecu um , numero d'A fld- 
bana, o p'eéente, impressc em .-letras 

, douradas e em fino etim. 
Por no~ vez, áquelias camas. senhori- 

tas enviamos as nossas s"-udaçõe's. 

o 
o 

iodiando 
SETEMBRO 

a sebusbiZo de Feida' 

Setembro está prestes a chegar!... 
E' o mais poetico mez do afino; 6 

o portador da primavera; o mez 
das flçres e da mocidade. 

Veste de galas os jardins e de vi- 
ço cordilheiras. 

E' a fonte do pQrfume; da graça 
e da inspiração. . -. 

Ao poeta dá -  novos ideaes e 
artista bellos painéis. - 

Vivifica, no coração da infaneia, 
os brincos juvenis, a esperança na 
alma da mocidade, e esta, nos senti• 
mentos da velhice. 

Setembro está prestes a chegar !..à 
ElIe ah tem, matizando de verde 

a vegetação e derramando a cornu-
copia das flores pelos campos! 

Ellle ahi vem, juncando os. prados 
rosa.,a O eU)hilsnn1aUds.an.?' -- - 

Elie ahi vem, pleno - de amor e 
poesia... entoando um hymno trium- 
phal! 

, • - 

Qne. doces arcanos offerece o tan-
ger da siríeta, nos convidando  orar., 
lá, ha' capéllinha pio alveja no cimo 
da colUna ! ? 

E' que sendo Setembro o mez da 
primavera, das flores e da mocidade 
tambem o é da Natividade de Maria? 

Justino França. 

ao 

«A M4fl9J;bdt±-» 
E' a denominação qïie 

terá um novo jornI, iitç.-
rario, critIco, scientiflco e 
illustrado que brevemente 
apparecerá na capital, sob 
a competente. e criteriosa 
redacção 'dos - sri; . José 
Cantinho, Julio dos Santos 
Junior e Florentino. ' Belta, 
contando Cori a coliabo. 

CONCURSO 

ação effèctka de»Ïj4u5t1e?' 
escriptores nacionaes- e es- 

Aguardamos an.iiosos O ap-
parecimentodo novo coliega. 

Passou hbntem fliz 
'anniversalo natalício do sr. 
Sehastião de  -Faria e 'de sua 
exma. irmã, senhoritá Maria 
Soares!  de Faria 

As nossas saudaçõs,com 
os muitos votes p'éla' com- 
pleta ventura dos dignos an- 

,niversariarites. - 
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Cedo, 'uuiØ o carteiro bate 4 pott'&. 
Hora que deixo a cama que enfejti'$, 
Hora do bum café, que nos transporta... 
Hora que os sinos chãmani-nos p'ra misn. 

Sah... fii'õr o meu jardim. minha ]idi'ta. 
Depois voltei,..sereno c. com  pvçgu.iça. - - 
E fi ler Á Tribuna—que conlorta.. 
[tu bom jornal, façamos-lhe juatia. 

Qual foi o meti espanEo ao ler .i.. franqueza] 
—Noticia do concurso de lelieza, 
Senti dentro do peito um. terremoto. 

Coúfes, estou bem triste, tine desdital...,... 
- Quizera eonlieeer a mais bonita'.  
Para fazer justiça com meu voto E... 

S. Paulo, 28-9-1903. 
 

LÚIi-.GABIZIEL DE V1tEÏT,S. 

A TBIBU\À 

Tribunal do Jury 
Presidente, o exmo. sr . 

dr. Antonio de Souza Ba-
yrna, digno juiz de Direito 
desta comarca. 

Promotor publico inte-
rino,. o coronel Benedicto 
Bertholdo Ferreira da Silva. 

Escrivão, tenente Julio 
Silva. 

E' subrnettido a 'julga-
mento, no dia 24,. o pro-
cesso em que é réo José 

ciado na sar.c4ãdpenal  do 
Ferreira do Prado5  pronun 

Art. 294, §2°: do Cod. 
Pen. 
• Occupa a cadeira da-de- 
fesa 'osr. Sebastião 
Faria, quê produz um beiJo 
dscuro. procura, rido provar 
.ã 'iiinocencia do . seu consT 
tituiríte. 

Observadas as formali-
dades da Lei jeuolhe-se o 
jury á sala secreta, donde 
volta.hoïas depois, trazendo 
õ :seu.: veridictu»t, condem-
nando à :éo a 10 ainõs é 
6 niezes de prizão. O advõ-
-gaco pp4ttQU cresia aeusau 
parao Sup.iTrib..dedustiça, 

—Nodia 25. constituido o 
cons&ho3u1gador, entra cm 
Julgamento o processo em 
que é réo , , Lourenço dos 
Santos, pronunciado no. Art. 
304 doCod. Pen. 

Foi seu advogado o sr. 
Férnandes Bonilha.' 

O réo é absolvido. 
Dia 27—São submetti-

dos a julgamentos os ac-
cusadõs como auctores do 
attentado contra os mili-

tantes, tacto occorrido na 
noute de 22 de março -des--
te, anno : Fra'ncisccv Jo-
sé'de Moraes Pisteeoy Líci-
niØ de Araujo. Bênedicto 
de Andrade, B.J. Pedroso, 
F,iippe leite, e Custodio 
Vieira Pinto. 

Crime capitulado no art. 
186 do Gd. Penal. 

A cadeira da defexa é 
oceupada pelo exmc. sr. 
coronel Carlos Porto e Fer-
nandes. Bonilha, patronos 
dos réàs que conseguiram 
a absolvição dos seus cons-
tituintes. 

O exrno. sr dr. pre- 
sidente • dc Tribunal, dr. 
Josephino Fernandes, di- 

gno juiz de direito- de San-
ta Branca, . se,-v i vido 'fio im-
pedimento ' dq cir. juiz de 
direito desta 'chriiaróa, 'de- 
Ot'is OU aos ' 

jurados & sua presença: cru 
tocls os jul!mcn.tos e-' a 
correcção com í que se l.ou: 
Vetam suspcnTlui a seÇ 

,
ho 

-
«1%t11'tit clitb» 

Com esta "denominação, 
c orgánizou ante-hoMem 

um : club dê innocentes di- 
versões nesta ' corri  
a fuso dos Clubs "Vetos!  e 
"Derby" Júcarehyense. 

Assim,: o " Athletic-
Club" continuará a manter 
as corridas de animaes, de 
bi cycletas e inaugurará bre-. 
ve uma "Seoçào de, Rua-
tas," qué se rçalizaião etii à 
nosso magestosu Parahyba.' 

Na reunião preparatoria. 
qu&se effectuou no dia 27, o' 
sr. dr- Emygdid Novaes, 
desisti,), ,pm favor' do  novo 
club, da acção que possuia 
do "Detby" 

Foi nomeada uma com - 
1  composta .do dr. 

Borges Carneiro, H. de Ma-
cedo, Francisco Ferreira e 
Costa Braga, para a confe-
cção dos resp,QçtivO.S ,., 
tys, qe deverão ser dis-: 
cdtidb é approvados na 
sessão':.de;"assembléa geral, 

Sêrão considerados Socios  
funci;doies cio " A th le'iç - 
Club','' todos quantos sb'-, 
scre'eitem aqueiLes&;tatutos. 

-. Na sessão de .hbje, de- 
pois de 'approvadoi os Es: 

tuos, sci'a . eleita a Dii ecti-
na do 

-. SabWos que o ':\tLtie 
Club' pretende túmbeni crear 
uria secção de <LJot-i3all»..' 
nos tivenos do ccDerby» - 

(Tom os ôlernento's:de "que 
dispõe. •o'Athletic Cmi,,-
ecom 6 e'nthusiasrno :que 
reina entre os' socioS, tudo» 
faz  crer que ,elle irá szm 
pre èrti crescente e' irive-
javél ptosperidade, que;é o 
que 'muito' e rruib 'al'me-- 
ja o: o: .• . . - . 

Ao abri" a sesãb do ju'y, 
nó dia' 25,' em que secom 
dieniorava o "1'-  ccii tenáriude 
Caxias, e àkmo. sr . . -. dr . 

prsidente do' Ti ibunai fez 
"to'riosas referencias a esse 
grariere  1 brasileiro, a çsse 
grande hcroe e disse que, 
associando-se ás homena-
gens, que em todo o Bra-
sil então se prest&va á me-
mona de tão iliustre militar, 
suspenderia a sessão 

- 
caso 

não, ,Q fosse 'de' eiiôontro 
as Ws mas, na impos-
sibilidade.de- assim' .:,Ptoce 
ceder, limitava. . as .: suas  

Dainont' 
Este "tosso' illusrê éom-

patripta, qu. partio no dia 
.241  do,-Havre,: abordo do 
vapor francez.. Atiantitjue.,. 
deverá chegar-- ao. Rio de 
Janeiro " no 'dia 10 do mcx 

Santos Dumo,ut, que terá 
estrondosa recepção, se 
hQspedará,em casa do di'» 
José Carlos Rodrigues9  re-
dactor—'chefe do'. "Jornal 
dó Commerco" - 

Oglori'DSÕ' eronaØta ti-a3 
o seu dirigível 'si --  9, 'no 
qual: .far - :ro. Rio: ,de Ja-
neiro, urna 'asceriçã-n'» 

Cqiçlêti' 'hdje mais'um 
anno de preçipã eieri-
cia, o sr . Luiz Sirboh, itcs-
so'. prezado assignante,;.'a 
quem: apies.éntarnos bossas 
saudáções, bem como ,ás'ua 
exnia. famiii,a -. 

'Ao nosso'. .est-imado ,am'F-
go dr. Boiges Carneiro um 
abraço de ' quebrar,ossos. 
uma 

1
'vez. qQei'fez.,a:-grossa: 

aszzeii'a ,,.deco!hsr mais ufl3.jj 
janeiro no cifa'. 8 . do 'cor- 
rénte. ...... 

Muitas -ventura,-'..-mil fé- 
licidades.  

Completou rnai Um ao-
rio de existencia, no d'ia .28 - 

do vigente, o' rçspeita'el 
ancião 'sr. .Fabiano M. - de 
SiqdeiiaJuniõr, a, 'quem 
apresentamos as- noss's fe 
lieitcõe -s - 

que terá logar hoje, na Li- homenagens ás sinceras pa- 
teraria. : lavrasque então pronunciava. 

Na 'nadrugada 'do' dia '23. 
os irriquietes' gatúnos ' és - 
colheram 'a casa do nosso 
amigo Acaciô Ferreira para - 

theatro dc 'suas ligeirèsas 
ma-;, 'ao penetrarem na' sala 
de jantar, sendo'presentidos 
quando já forçavam urna 
porta intim-a, ouviram cdusa 
desagradavel, -nada mais do 
que um stla-sttã 'de uma' 
carabina,e imrnediat'antenteH 
mudaram de resolução e 
azularam ....'que uma 
arma da-queflá'. "manejada' 
calma e firmemente' é pa-
ra fazer correi-  'uma qua-
drilha inteira dessés' 'bati-
didos nocturnos, 'contra os - 

quaes não cessaremos de 
gritar e - bem' alto .ante ;a 
auctoridades' ,p'oliciaes - 
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• "Velo Club Jacarehyense 
GRANDE PREMIO '1 DE. 

SETEMBRO" 
Afim de disputarem o 

Grande Premio—"Parco de 
14onra", de 50 kilometrós, 
que se elTectuará no dia 7 
de setembro, proximo, nes-
te club, ja se acham in-
seriptos os mais afamados 
campeões de importantes 
clubs sportins do Rio de 
Janeiro, de S. Paulo e do 
"Velo Jàcarehyense". 

Até hoje se inscreveram: 
Kieber, Elbe, Italia, Oregon, 

do Sport-Club do Rio. 
Olivieri e Virgilio, de S. 

Paulo. 
Oreste, Joãosinho, Vau 

dalo, Celeste, Pery e Rosso, 
do Velo Jacarehyense. 

Ao vencedor do Parco 
de Honra será offerecido 
um bello e custoso premio, 
para o 1 . logar, c urna me-
dalha de ouro para o 2' 
logar. Aos vencedores, em 
1' loar, dos outros parcos, 
serão entregues medalhas 
de prata, para tal fim es-
pecialmente cunhadas. 

Os valentes cyclistas, doi 
Rio e de São Paulo, çue 
vêm representar os seus 
clubs, aqui deverão chegar 
pelos expressos do dia 1 
do proximo mez. 

Sabemos que os socios 
e directores do 'Velo ia-
carehyense" preparam a es-
ses intrepidos campeões fes-
tiva recepção. 

Além dos cyclistas que 
tomam parte no Parco 
de Honra, virão diversos 
socios dos clubs-sportivos 
do Rio, em commrssão, pa-
ra representarem os seus 
respectivos clubs. 

A festa, emfluii, que a 
directoria do "Velo Club 
Jacarehyense" prepara para 
o dia 7 de setembro, pro-
ximo, promette ser deslum-
brante, a julgar pelo en-
thusiasrno que se nota en-
tre todos os apreciadores 
desse genero de diyersões. 

Segundo consta a *0 Paizi', 
a estrada de ferro Oste 
de Minas seráarr.ndada a 
um syndicato allemão; 
que prolongará seus trilhos 
até Angra dos Reis. 

Maus costumes 
Como bom pae que sou, 

levo frequentemente Sinhô 
e Santinha, quando vou 
saborear o cafezinho de 
um amigo. 

—Olá, meu caro Não 
ha mais quem o veja? 

—Occupações. ... uma 
vida atarefada esta minha 
Dona Zará, como vae? 

—Bern. Com' está ci. 
Cocota? Oh Í Como estão 
bonitinhos Sinhô e Santi-
nha Vem cá, meu bem. 
Dá um beijinho para d. 
Zará. 

E Ia se me vão os dous 
pequenos para a salia de 
jantar. 

Meia hora lepois, voltam 
com as mânsinhas enlan-
busa das, com barbas e bi-
godes de calda de ássucar 
e o estomago empanturrado 
de doces e t'ructas. 

A' noute, quem paga o 
pato somos eu e minha mu-
lher, com a delenda Gar-
Ikago de dar oleo de ri-
cino aos pequenos. 

Quem a meu filho cgra-
da, minha bocca adoça. 

Bern. Isto posto, façam 
os amigos a cousa directa. 
Convidem-me para jantar, 
mas não me façam inde-
gestões nos pequenos. 

Pessimo costume 1 - 

Q. 
Por determinação do Go-

verno do Estado, no dia 
25 do corrente, centenario 
do grande brasileiro--Du-
que de Caxias - no Grupo 
Escolar desta cidade cada 
um dos professores fez a seus 
respectivos alumnos uma 
prelecção narrando e conv 
mentandd os principac-s fei-
tos do inclyto morto, sen-
do em seguida suspensas 
as aulas. 

SECÇÃO LIVRE 
Ao publico 

O abaixo assignado faz sei - 
ente aos interessados que sen-
do legal procurador do phar 
maceutico Rodrigues de An 
drade, pede ás pessoas que 
têm debito com o mesmo ar., 
virem liquidar . 

Jacarehy, agosto de 003. 
Marcoinw José Maria. 

Sociedade Beneficente 
"Antunes da Costa" 

MANTER A BOLSA DE 
CARIDADE, CREADA EI& 7 
DE JULHO DE 1595. 
CREAR UM ALBERGUE NO-
CTURNO PÁRA ABRIGO DE 
INDIGENTES DESAMPARA-
nos. 

MONTAR FUTURAMENTE 
UM ASYLO DE MENDICI-
DADE. 

Taes foram os elevados in- 
tuitos, que inspiraram a con-
gregação do Gymnasio No-
gueira da Gama ao resolver a 
creação da sociedade a que 
deu o meu humilde nome. 

Sinto me desvanecido por 
tantas prvas de sympathia 
pela mesma congregçã() im 
merecidamente a mim tribu-
tadas e mais ainda p.)r me 
eleger executor de ídeas tão 
grandiosas como as que en-
cerram os paragraphos acima 
enumerados. 

Poderei desempenhar-me de 
tão elevada incumbencia? 

Dil o-ão os corações bem 
formadps desta terra, para 
quem faço 6 mais instante 
appello. 

Não ha ninguem, desde os 
mais ricos até os mais pobres, 
desde o cholico fervoroso 
até o materialista aferrado, em 
cujos coraç5e4 não vibrem seu-
siyeis as fibras do amor do 
proxiino ; não ha ninguew, 
por mais obliterados que te-
nha os sentimentos affeátivos, 
que, diante dos alheios soffri-
mentos. não sinta no fundo 
da alma a necessidade jnp 
prescindivel de buscar-lhes a!-
livios e de enxugar- lhes as 
lagri mas - Para tanto não é 
mister sacrifícios. Um obulo, 
por pequeno que seja, dado 
com caridade, equivale a quan-
tias consideraveia. 

E esse obulo nos basta. Não 
precisamos mais para minorar 
o sottnuiento de muitos ir,-
felizes, que saberão bemdizer 
e abetioár Os corações gene -
rosos, que por elies e para 
elles Se 1noyam 

Sosinho, nada poderei fazer; 
com ) concurso de todos, 
tudo conseguiremos. 

Aguardo, pois, e.se concurso 
certo de que, não por mim, 
mas reto amor dø proximo, 
não ne será recurado. 

Ja(-3rehy, 28—agosto--903. 
F. Antunes da Costa. 

Inundado do 
S. S. Sacramento 

Com a  e.pigraphe supra, pu-
b1iou.c<ATribuua., em eu 
nunero de 27, uma Declara-
çã) necessraia do Sr . thesou-
rero José Bonifacio de Mattos. 

Tal publicação se refere im-
plicitamente á minha pessoajá 
por ser eu pro-parocho de Ja-
carehy, unico que pode saber 
o que se passa na adrninistraçãd 
parochial, já porque um co 
àhecido arauto de S. S, 
andou dizendo sem reserva 
que se tratava de uma censura 
a mim. 

Com prehende-se que o ar. 
thesoureiro José Bonifacio gos-
te de render um publico prei-
to ao Rvdmo. Padre Bvj, 
de quem se tornou Liseparavei 
amigo, depois de tanto ter 
clamado contra S. Revdma., 
a ponto dê o ter considerado 
incomnpativel com a sociedade 
jacarehyense, mas o que é in -
justo e intoleravel é que o sr. 
thesoureiro José Bonifacio de 
Mattos, è3eín disso necessitar, 
para elogiar o Vigario Bovi, 
arremetta contra a honra, a, 
dignidade de quem nunca t 
molestou e sempre o conside-
rc.0 - 

Quanto a limpeza dos cofres 
da Matriz, tenho a dizer ao 
sr, thesoureiro da Irmandade 
do S. S. Sacramento que os 
cofres do Appostolado do Co-
ração de Jesus e das Almas 
pertencem a putras associações, 
das quaes S. S. não, é the-
sõtiréiro n ida portaRto po-
dendo dizer em relação a elies. 

Não venho oppor contradita 
ás referencias do Sr. thesourei-
ro José Bonifacio de Mattos 
ao desinteresse do Vigario B' 
vi e aos serviços que èlle tenha 
prestado mas, justo é que se 
saiba que quanto a mito, ja-
mais exigi de quem quer que 
seja e muito menos dasIrman-
dades aqui ponstituidas, - qpal' 
quer remuneração por rnus 
serviços, o que riãe ignora 
S. 8., que, como thsourei-ro 
da do S. S. Sacram.-nto, tem 
remuiierado naeus serviços cou. 
forme lhe tem parecido. - 

Sacerdote ha mais de seis 
annos, nunca me fascinou é 
ideal do dinheiro. 

Desagradam - me as polemj-
cas e muito me penalyza res-
ponder ao artigo do -Sr. the-
soureiro José Bonifácio dia 
Mattos, a quem nunca 
dere.i capaz de, mesmo im-
plicitamente, levantar calum-
nias contra mim, que nurica.  o 
offendi. . 

Os epithetos de calumniador 
e infame, que, segundo inMr-
mação do citado arauto de S. S 
viaui, minha pessoa, eu 
deixo no chão, onde elies çai 
rani:—não me attingiram. 

Minha energia civica os 
desviou do alvo, e, como dis-
se um philosopho, a energia 
çosiste, não em fazer injuria; 
mas em repellil-as 

Padre Braz Mercadante, pro- 
parocho - 
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