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A situação do México e a pira-
taria norte-americana
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âesefos do Sr. Wilson náo têm cabimento
-©••-

Â posição dos insurreotos e dos governistas
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UM INCIDENTE JORNALÍSTICO

0 Sr. presidente da
Republica e a

No-0 caso da "Gazeta de
ticias"

casamento do Sr. marechal1 ,ESTA'CHEGAND0

Hermes
-•09-

A cy™sida_e em Petropoüs e aqui
-9»«-

OS PREPARATIVOS PARA A FESTA

fis espoliações que os "yankees" íêm feifo ao Me fico

.Vquelles nue não conli.ccercm as manhas do
(Tovi.rnn nortc-anicricano deve parecer uma
perfeita caçoada a declaração feita cm
Washingion pelo presidente Wilson e irans-
mitiida para o Times pelo seu correspondente.

Este declara epie o presidente Wilson está
firmemente disposto a conseguir para as Rc-
publicas menos estáveis da America Latina a
desejada estabilidade de governo c arrancal-as
das garras dos concessionários estrangeiros.

Dahi proviria sem duvida a hostilidade do
aclual presidente dos Estados Unidos contra
o general Huerta.

O Sr. Woodrow Wilson approva. diz o cor-
respondente, o emprego licito de capitães, e é

Iflcu desejo tornai- a iodo transe extensiva ao¦ tieTirt^pnerin-meridionril a liberdade adquirida
pelos Estados Unidos. _Xada ha de mais sério, porém, do que a de-
claração do governo yankee,

Ainda que a todos os que conhecem a Ame-
rica Latina pareça que os paizes americanos,
além dos Estados Unidos, tem capacidade de
governo, o que o presidente Wilson declarou
com toda a candura dc um hemavcnUtrado é,
simplesmente, que o seu governo, contraria-
mente ao promcttido, vae procurar tutelar o
reslo da America c interpretar o espirito da
doutrina de -Monroe segundo o ponto dc vis-
ta que hontem combatia, e que era defendido
pelos seus antagônicos politicos.

Na expectativa de 'absorver o México e
aproveitando a oceasião para justificar o seu
procedimento, a chancellaria dos listados Uni-
dos prepara, muito a sério, o encaminhamento
das cousas liara a provável absorpção da Gua-
temala, dc Honduras, c do resto da America
Central, até á zona do canal.

Vê-se por ahi que lá no norte, na caverna
do urso "amigo", não conhecem bem os pre-
dieados da nossa raça. capaz dc Iodos os sa-
cri ficios, de todos os soffrimentos, para man-
ter a sua liberdade e a integridade dos seus
direitos.

A-yanltccsação da America é uma cousa im-
possivel. Os caracteres cthnicos difícrenr.iaes
das duas raças (pie habitam a America são
lima garantia a nosso favor.

Toda a America, num bloco homogêneo,
denlro em pouco bem povoada, será uma mu-
ralha impenetrável á absorção yankee. A
tentativa, entretanto, talvez seja feita. O
appetite devorador dos Estados Unidos talvez
atire o paiz contra o resto do continente. Te-
mos. porém, a convicção de que os anglo-sa-
xonios não conseguirão o seu intuito.

Ao contrario, o desrnascaramento das bate-
rias até agora occultas farão abrir ps olhos
dos que, sul-americanos, ainda acreditam nas
boas intenções dos Estados Unidos.

E os homens dc Estado porão as barbas de
molho c se precavirão contra qualquer sur-
preza.

Ainda mesmo nos Estados Unidos, uns pou-
cos dc cidadãos acham por demais perigosa a
aventura e se pronunciam francamente con-
tra a doutrina.

O Sr. .Georges Blakeslee, por exemplo, cm
artigo publicado na iVoriVi American Review,
acha necessário estabelecer nova base para
a applicação da doutrina dc Monroe, de., ac-..
cordo com os paizes mais importantes da
America du sul.

Ampliando, diremos que só poderá vingar
esse accordo, si 0 governo norte-americano se
resolver cie vez a respeitar qualquer paiz lati-
no-americano cm qualquer emergência.

Acima damos um mappa onde bem se pó-
de ver as suecessivas espoliações que tem soí-
frido o México, sobre o qual os Estados Uni-
dos trepudiam de quando em vez, sem um
protesto enérgico dos outros governos ame-
ricanos.

Em iS.|5, forjando uma revolução, conse-
guiram elles se apoderar do districto que hoje
é o Estado de New México.

Logo em seguida, depois de cruenta guerra,
foram aiinexadas a Califórnia C a Arizona,
em 184S c em 1853, a grande área ao sul desse
Estado e ao norte de Nápoles c Ciudad Juarez.

Uma terça parte do antigo .México íoi ab-
sorvida assim, estando as outras duas partes
ameaçadas do mesmo perigo.

Os rebeldes do Sr. Carranza estão senhores
de Nagoles. Ciudad juarez, Porfirio Diaz,
Òjinga, Chihualiua e toda a zona norte do
paiz, por onde se dará a invasão norte-ame-
ricana, si a guerra se. declarar.

Como se vê, os revolucionários estão senho-
res de quasi toda a região petrolífera, a mais
rica do paiz.

Em Vcra-Cruz, porto no golfo do México,
está ancorada a esquadra yankee, que vae fa-
zendo o bloqueio disfarçado e difficultando a
acção do governo do Sr. Huerta, que está dc
posse dos Estados do sul.

Caso rompa a guerra, o desembarque de
tropas será feito em Vera-Cruz, emquanto
na fronteira o exercito se baterá com os re-
beldes, primeiro, c depois com todos os me-
xicanos. que nenhum quer o domínio dos Es-
tados Unidos.

Narram hoj"e, os nossos collegas da Gazeta
de Noticias, um incidente tão surprehendente
quão lamentável, oceorrido hontem em Pe-
tropolis; e o fizeram nestes termos:

Terminada a sua tarefa em outros pontos, o nosso
photographo entrou no salão, pruri tirar unia pho-
tograpliia. Nesse momento achavam-se na galeri?
contígua os Srs. ministro da Marinha, minislro
ila Guerra, presidenle da Câmara de Petropoüs
e o nosso companheiro encarregado dc tomar
notas. O Sr. marechal Hermes que, então sósinho,
tinha vindo ao encontro dos seus ministros, eu-
cetou com elles uma conversa a propósito da
disposição de nin movei na mesma galeria; e
voltando-se para o nosso companheiro, perfeita-
mente calmo, apontou -para o salão, onde então
se achavam vários photographos, e perguntou-
lhe:

O que faz ainda essa gente ahi?
listão tirando mais algumas pliologra-

pinas.
Naturalmenle paia publicarem amanhã, com

os insultos habituacs...
De então em diante o Sr. merechal Hermes,

com uma grande exaltação, dirigiu-se a todos os
presentes. È, fazendo referencia nominal ao dire-
ctor que exerce nesta empresa o cargo de pre-
sidente da Sociedade Anonyma, sem ter nada a
vir com o jornal, exercendo, porem, na «Noticia»,
o enrgo de redactor-clicfe. disser

Ji' elle o culpado de tudo quanto faz n
«Gazeta,, e a «Noticia». Se o tivesse encontrado
hontem, tel-o-ia corrido a bengaladas ou tel-o-ia
varado a tiros.

Podem dizer de mim o que qiiizerem, como
governo, mais não teem o direito de entrar nas
intimidades que me dizem respeito. Iille devia
também lembra-se de que tem familia, para
não esquecer o respeito que deve :i familia dos
outros. O que me consola é que me faliam
apenas doze mezes para deixar este posto;
então liquidarei as minhas contas com essa
gente.

E, passando para o salão, com o Dr. Oscar
de Tefie, que havia subido do jardim, encontrou
o nosso photographo a quem repetiu a referencia
nominal que havia feito, e a quem repetiu:.

Pôde dizer-lhe que se eu o tivesse en-
contrado, tinha-o varado a tiros.
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Em frente á "villino flair', honfem á farde, mostrando a azafama dos
nlfimos preparativos

O casamento do Sr. presidente da Republí-
ca com a senhorita Nair de Teffé, dilecta íi-
lha do Sr. barão de Teffé, continuou a ser,
em todo o dia de hoje, a nota principal._

Por motivo desse casamento, os ministros
de Estado, o prefeito e outras autoridades da
Republica c do Districto deixaram de dar ex-
pcdiéntc nas respectivas secretarias, perma-

0 bicentenário de
uma cidade

mineira
1

A crise franceza foi resolvida

O novo ministério

PARIS, S (Do correspondente) — O; es-
querdistas reconquistaram definitivamente o
poder, apezar da agitação dos nacionalistas,
que procuram arrastar na queda o próprio
presidente Poincaré.

O Sr. Donmcrgnc conseguiu organisar ni-
nisterio, o qual será composto exclusivameti-
te de elementos da esquerda parlamentar.

A lista provável, é a seguinte:
Exterior, Doumergnc; Justiça, Monis; In-

terior, Bienvcnu Martin; Finanças, Caillaux;
Instrucçãò, Viviani; Obras Publicas, Fernand
David; Guerra, general Dubail ou Nou-
lens ; Marinha, Noulens ou Cochery ;
Colônias, Lebrun ou Renault; Commercio,
Chaument ou Cochery; Trabalho, Malvy;
Agricultura, Raynand; Correios, Chaumet ou
Malvy.

Os nossos collegas da Gazeta de No-
ticias não quizeram deixar de dar ao Sr.
presidente da Republica todas as explica-
ções que julgaram necessárias para arredar
do jornalista visado pelas referencias de
S. E.x.loda a intenção de melindrar o çh^ç-<da Nação, cm sua vida privada, explícáçrÔiis
que seriam, aliás, desnecessárias para os que
conhecem os hábitos de. cordura e de re-
quintada gentileza do director-presidente
daquelle órgão.

O incidente devia terminar ahi, não sc
prestando ao commcntario do resto da im-
prensa, si não houvesse a lamentar o des-
abafo a que se entregou o Sr. marechal Her-
mes, cuja posição social c poiitica o devia
defender contra os impulsos do seu tempe-
ramento. Esse desabafo prejudica menos a
imprensa, menos o jornalista que delle se
tornou objecto, do que o prestigio do cargo
que S. Ex. exerce e que a Noção exige
seja mantido integral.

Não é difficil encontrar as causas da
irritação que levou o Sr. presidente da Re-
publica a pronunciar-se dc tal modo, em
oceasião cm que não lhe era licito esperar
que fosse o incidente mantido em sigillo.
Dessas causas c natural que seja tuna das
maiores a constante e aguda bisbilhotice,
com que os jornaes têm procurado infor-
inações sobre o acto que S. Ex., hoje, con-
suinniou e que não pertence, positivamente,
ao domínio dos negócios públicos.

Mas, si o marechal Hermes rcílectisse
com mais calma, perceberia que o seu con-
sorcio só despertou essa viva curiosidade
do publico e dos jornaes, porque delle não
foi afastada inteiramente a investidura do
seu cargo, rcalisando-se, como se realisou,
quasi ofíicialmente. Si S. Ex. tivesse aguar-
dado o termo do seu governo, ou si, ainda
presidente, o tivesse revestido de caracter
inteiramente particular, não teria dc quei-
xar-se do stccplc-chasc cm que sc manti-
veram os alviçareiros jornalísticos.

Como quer que seja, porém, nada justi-
fica o desabafo presidencial. Só sybillina-
mente se podem estabelecer distiricções que
impidam a critica aos actos do presidente
da Republica, desde que este não seja o
primeiro a estabelccel-as com todo o rigor.
Si as demasias, os excessos da imprensa,
são censuráveis — e nós tomamos com re-
signação as responsabilidades que nesse ter-
reno nos couberem — muito mais censura-
veis são os excessos e demasias dc quem
deve conservar unia linha dc absoluta scre-
nidade para sc mostrar á altura de um chefe
dc Estado.

Foi essa linha que o Sr. presidente dc-
ploravelmente quebrou, mostrando que nem
sempre sabe e pôde conter os Ímpetos de-
rivados das suas paixões pessoaes.
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mar logarcs nos hotéis, na sua totalidade, re-
pletos.

Chegados á eslação, immediatamente, de
carro, nos dirigimos ao Hotel Bragança, onde
estava também hospedado o Sr. Dr. Barbosa
Gonçalves, ministro da Viação que, como os
seus collegas, para lá subira.

Esse hotel, como todos os outros dc Petro-
polis, achava-se com os seus quartos todos
oecupados, pois innumeras foram as pessoas
qne liontem subiram á cidade serrana, com o
fim dc assistirem aos ecrimoniaes do enlace do
Sr. presidente da Republica.

Cada trem que chegava da capital a Petro-
polis conduzia para ali uma immensidade de
passageiros.

A cidade ia se enchendo aos poucos.
Mesmo o ultimo trem, que chegou a Petro-

polis ás 0.50, conduziu muitas pessoas.
O serviço especial da Leopol-

A nlfna para" o casamento' do Sr.
marechal Hermes

Já é notório que dc ha muitos dias vagões
c mais vagões da Leopoldina estavam em ser-
viço particular do Sr. presidente da Repu-
blica, carregando-lhe as compras c os brin-
des ofíerecidos, para o palácio Rio Negro ou
para o Villino Nair, residência do Sr. almi-
rante barão dc Teffé, e onde vae o Sr. ma-
rechal Hermes passar a sua lua de mel.

Ainda hontem tivemos oceasião de isso no-
tar. Não houve um trem em que não liou-
vesse, pelo menos, um vagão de carga especial,
destinado á condúcção de objectos para o
consórcio do Sr. presidente da Republica.

Assim, conseguimos saber que a Leopoldina
Railway tem, desde alguns dias, tres loco-

0 publico quer ou não
quer o Carnaval ?

Então auxiliemos as tres So-
tle dades, para que a festa

do Rio se reáiise
O nosso Carnaval é o mais chie, o mais

deslumbrante e o mais artístico do mundo
inteiro.

São tres dias de verdadeira loucura, onde
todo o Rio se diverte e gosa.

O Carnaval é a nossa unica e verdadeira
festa popular, pela qual o publico tem uma
tão grande paixão, que chega a transfor-
mar-se num verdadeiro culto.

Entre os moradores da nossa cidade, não
ha um só, que, não seja Democrático, Ec-
niano ou Tenente.

Ora, qualquer destas tres sociedades, gas-
ta rios de dinheiro, para fazer sair á rua
os seus tradicionáes prestitos. Este anno,.
infelizmente, nós já o sabemos, as suas con-
dições financeiras não lhes permitte íazel-o.

O governo, tratando-se de uma festa po-
pular, nega-lhe auxílios'. Resta a Prefeitura,
Auxiliará ?

E' de esperar que o Sr. prefeito faça aN
guma cousa em favor do Carnaval no Rio.'
Em todo o caso isso é incerto.

Portanto, appellamos para o povo, inician"
do na A Noite, a subscripçâo pró-carnavai.

Com pouco esforço póde-se conseguir,
tudo.

Depende simplesmente de boa vontade*
Basta que esse enthusiasmo que ha em todas
as classes, pelo nosso carnaval, se transfor-
me num auxilio efficaz ás sociedades. E
que será esse auxilio ? i$ooo siinplesrnen-*
tc. Como vêm, é pouco, muito pouco mes-
mo, aquillo que se pede aos enthusiastafl
pelo nosso carnaval e que é todo o Rio de
Janeiro.

Portanto, concorramos todos á subscri-
pção pro-carnaval !

Subscripçâo para as tres sociedades car«
navalescas :

Um democrático de 1888 m w w 5$ooa
Redacção ú'A Noite >; >i w » fa •>: sooÇooot
Franklin . :.,,.. , ... M n M ,., M .., 55000
Asturuè »} >] r#1 [#, f.j jtj j#j p, j#| ^ [m]\mi 5v^Q0
A. C. . ;,; >; r,i W [,] M W r.l ;.] M M (.] 5?000
Alcides . -i- M w)., ;é] M M w f,i ,A w ,„ 5$ooq
Victorino . . M ,.-, H w M w p, w 5$ooo
C. A. M. S. -.; [.» w ;.] [,] [.] w w fa (,| 5$ooo
Mlles. Zaira , ••¦ « >, w -M >.| w w ^ i,i i$ooo" Maritana. . . . w rt M fa w i$òorj" Maria Olympia M c: i»i n 1*1 ""$<W" Esther .... ,., w M M M w r<1 1Ç000" Juracy ., >• ...,., r., fa w w w i$ooo" Lucy . . . . ¦. v -,»-.• v . ... iÇooo

Mlle. Nair de Teffé, hontem, na "Vil-

lino Nair", mostrando um presente a
pessoas amigas...

necendo por isto fechadas todas as repartições
publicas.

O dia esteve morto. A cidade teve um as-
pecto de dia feriado, apesar do commercio
abrir as suas portas.

Durante todo o dia os trens da Leopoldina
trafegaram ,scm obedecer ao horário, chegan-
do á cidade aristocrática da serra repletos de
forasteiros que lá foram assistir á cerimonia
nupcial.

Petropoüs na véspera do casa-
¦mento

Eram 10.20 da manhã quando chegámos a
Petropoüs pelo trem que partiu desta capital
ás 8.30.

A bella cidade da serra, por ser domingo,
ou melhor, véspera do consórcio de S. Ex..,
o Sr. marechal Hermes da Fonseca, presiden-
te da Republica, apresentava movimento mati-
nal desusado.' A' gare da Leopoldina acotovellava-se gen-
tc curiosa oor ver an»"""" ni,p sc anteci-

5. João UEbRey (parte central Ja
cidade), fundada a 8 de Dezemlro

de 1713

S. João D'EI-Rey ,uma das mais an-
tigas cidades mineiras, e ao mesmo tem-
po, uma das mais bellas c prosperas,
commemora hoje o segundo centenário de
sua fundação .Seguindo o exemplo de
Ouro Preto, Sabará e Marianna, as uni-
cas mais antigas que ella , a lendária
e poética cidade está hoje em festas, a
que se associaram os seus habitantes c
todos os seus filhos, mesmo os que o
destino levou para outras paragens.

O programma dos festejos foi organi-
sado com o maior capricho, por luna
numerosa commissão de sanjoanenses, que
ha muito se entregaram de corpo e alma
a este trabalho, afim de que a commemo-
ração de hoje tenha o maior brilhan-
tismo.

O governo de Minas e as municipal*.-
liados visinhas far-se-ão representar.

UM ACCIDENTE AERO-
NÁUTICO NA ARGENTINA

Cinco viajantes caem de 1.000
metros, não morrendo nenhum

BUENOS AIRES, 8 (A. A) - O balão
esphcrico denominado «Eduardo Newbery»
em homenagem ao intrépido aeronauta ar-
gentino , e que partiu desta capital, no
ultimo sabbado, levando como tripulou-
tes, o Sr. Hernani Maz/.oleiii, os tenen-
tes do exercito Iknavcnte, Pisano e Va-
rena e o jornalista Borcosque, tendo-se
elevado a mil metros de altura, rasgou-
se inesperadamente, descendo com gran-
de rapidez e cabindo violentamente dc
encontro ao solo .Com o choque, o Sr.
Hernani Mazzoleni soffreu graves contii-
soes internas: o tenente Varona ficou
com tres feridas na cabeça C com con-
Uisões nos lábios e os demais tripulan-
tes também soffrerajrj contusões, porém,
sem gravidade alguma.

O Sr. Rooseveit no Paraguay
ASSUMPÇÃO, S (A. A.) - Chegou a

esta capital o Sr .Theodoro Rooseveit,
que foi recebido pelos representantes do
governo e altas autoridades, sendo ai-
vo de uma grande manifestação de sym-
patina, que lhe fez o povo por oceasião
do seu desembarque.

O Sr. Rooseveit acha-se hospedado no
palacetc da quint/.- pertencente ao ex-pre-
sidente da Republica, Sr . Pefia, e seguirá
amanhã para Corumbá, a bordo do avi-
so «Riquclme», da marinha de guerra
paraguaya.

A Semana a lrpis
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Um instantâneo dc Mlle. Nair dc 7 effc,
¦no momento em qnc mostrara nma das

suas caricaturas

param na sua subida para assistir aos espon-
saes do chefe da nação.

O trem em que subimos a Petropoüs, o se-
Ztindo que para lá partiu hontem. contava in-
números vagãos, completamente oecupados.

Eram curiosos e convidados que. para não
, oerderem a festa, se adiantavam afim dc to-
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Instantâneo de Mlle. Nair, difficilmcn-
tc conseguido no interior da "Villino

Nair".
motivas em serviço especial do Sr. presi-
dente da Republica.

A «Villino Nair», no dia tle hoir
tem

Eram seguramente 4 horas da tarde quan-
do, a despeito da coutrariedade manifesta de
muita gente, entrámos, cm sua companhia, na
residência do Sr. almirante barão de Teffé,
na Villino Nair.

Na casa onde deve passar com sua Exma.
esposa a sua lua de mel o Sr. marechal Her-
mes, reinava uma intensa azafama.

Na rua, pelo seu leito e calçadas, defron-
te á Villino Nair, estendiam-se grandes c pe-
sados caixões que, á maneira do que fazem
também os nossos grandes negociantes, eram
despregados e abertos ali mesmo por suarentos
c nnisculosos carregadores e, sob as vistas de
membros da familia da noiva, o seu conteúdo
conduzido para o interior da casa.

Mais dous automóveis, um do Sr. presi-
dente da Republica c outro particular, aca-
bavam de atravancar artia Silva Jardim, on-
de se acha a casa do sogro do Sr. presiden-
tc da Republica.

No interior da casa a baralunda conti-
nuava.

Presentes Ínnumeros, presurosamente lira-
dos dos eus envolucros e examinados pela se-
nhorila Nair de Teffé, que. com vários mem-
bros de sua Exma." familia c amigas, os apre-
ciava, espalhavam-se por iodas as salas.

Mlle. Nair, sorridente, dirigia todo o ser-
viço de arranjo da casa, acompanhada con-
stántcmcnte do Sr. marechal Hermes da Fon-

seca, que também emittia & sua opinião sobre,
o que lhe mostrava à sua gentilissima noiva.

A villa Nair tinha, ainda, para mais en-
chel-a, as pessoas dos Srs. ministros da Guer-
ra e da Marinha, que ali se achavam desde
cedo, só saindo de lá pelo trem que partiu ás
4.15 da tarde. J

Um presente que causou ijuei.
cesso

Um dos presentes que mais alegraram ai
Mlle. Nair c ao Sr. marechal Hermes, bem
como a todos os circumstantes, íoi uma on-
ça artificial e do tamanho natural, com todas
as apparcncias do terrível felino, movida por,
engenhosos apparelhos que lhe dão esgares,
ameaçadores de fera enraivecida.

Diante do innoccntc animal estiveram errí
doce admiração, durante, muito tempo, todos
os presentes, inclusive o Sr..general Vespa-
siano, que deixou as suas aneedotas para se
quedar na contemplação do presente agra-
davel.

Procurando saber do nome do offertante dai
dádiva tão feliz, não pudemos, apezar de to-.
dos os esforços, conheccl-o.

Havia ordem expressa na casa do Sr. ba-
rão de Teffé de nada se informar á imprensa,
a respeito.

Apenas, convém dizer, na residência do Sr.,
barão de Teffé, máo grado a gentileza do Sr.
almirante c dc sua Exma. familia para com
os jornalistas que lá appareccram, notava-se
uma atmosphcra de franca antipatliia para
com a imprensa.

Como não era de estranhar, o Sr. presiden-
te da Republica, por palavras e pela physio-
nomia, demonstrava claramente o seu aborre-
cimento, verdadeira indignação, para com ella.

Isso, com o beneplácito solicito do Sr. Ves-
pasiano, da Guerra, que sempre tinha uma sa-
tyra para dirigir indirectamente. entremeiada
de graças, aos da imprensa.

E, assim, sob essa atmosphcra, deixámos a
Villino Nair, ás 5 e pouco da tarde.

A ornamentação d<í.»palacioi Rio»
Negro

A entrada do palácio Rio Negro, em toda a
extensão das suas escadarias dc mármore,
acha-se, com fino gosto, ornamentada com
corlicillcs tle hortensias e trombetaâ brancas,
formando um conjuneto agradabiliíàsimo e
pomposo, no meio de um perfume suave que
por ali dc tudo se desprende.

A guarda do palácio está sendo dada por
um contingente do $5° de caçadores, cujas
praças se apresentam com o 2" nnifeirme e de
polainas brancas.

As cerimonias civil e' religiosa
— Como estão omajnenfadxis 09
salões para os actos

A sala dc.despachos foi transformada tm
capclla para a cerimonia religiosa c a sua or-
namentação íoi toda feita, com o mesmo tes-
mero, de flores naturaes de múltiplas côits,
predominando a cor branca.

O altar é de cstylo gothico, de cedro e com
lavores em alto relevo, tendo chegado da Eu-
ropa recentemente para o convento dos fran-
ciscanos, cujos directores ccderam-n'o agora
á familia Teffé, para aquclle íim.

O acto civil será realisado 110 salão de hon-
ra, ricamente mobiliado e cuja ornamentação
foi feita dc tufos e corbcilles dc flores natti-
raes, etc.

Todos esses compartimentos ficara no an-
dar férreo.

O buffct ficou collocado na própria sala das
refeições.

O Sr. barão de Teffé e sua Exma. familia
tomaram hoje aposentos no Hotel Rio dc Ja-
neiro. onde ficarão durante a lua de mel dos
noivos
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Ecos e novidades
Continuam cm proporção cada, vez maior

os atropelamentos por automóveis. No sab-
bado e hontem -esses ciidiabrados vchiculos
fizeram talvez umas vinte victimas! Os ior-
naes de honteni c de hoje vêm inçados
de locaes noticiando os desastres desse gc-
nero; e quasi toda; terminam com a elassier
nota de que o (.chauffeur» culpado sc evadiu,
danuo mais força ao vehiculo. Os jornaes
parece que já esgotaram o seu «stock» de
indignação contra esse novo flagello, e agora
limitam-se a noticiar apenas os factos, sem
cc-miiiental-os. Afinal tudo cansa, principal-
mente em um clima exhattstivo como o nosso.

Alguns dos jornalistas que foram a Buenos
Aires vieram maravilhados com o serviço de
automóveis na grande metrópole stil-ameri-
cana. Além de lá serem absoluta e seria-
mente prohibidos as btisinas electricas, os
pharóes e as descargas dos motores, os au-
tomoveis andam sempre com uma velocidade
limitada, que elles não excedem, no limite
urbatio, por preço algum, porque sabem que
a acção policial cairá inflexível sobre o
culpado.

Além disso, os «chauffeurs» platines pare-
Ce serem muito mais peritos que os nossos.

Todos os nossos patrícios, mais ou menos
observadores, que foram a Buenos Aires, li-
cavam admirados por verem como se fazia

serviço de vchiculos ás tardes, na Avenida
de Mayo ou em Palcrmo. Acostumados a
ver cs nossos automóveis a se chocarem
tíns com outros, desde tpie haja uma agglo-
meração maior nas ruas, . havia momentos
em que elles esperavam ver um grande des-
astre, tal a quantidade dc vchiculos que se
embalava nas esquinas c cruzamentos. De
repente, porém, como por encanto, cada ali-
tomovel seguia o seu destino, colleando uns
por entre os outros, sem se arranharem,

, sem mesmo roçar uns nos outros. Aqui, no'«¦ Rio, de um «bolo» daquclles sairiam, na me-
Ihor hypothese, alguns guardas-lama amar-
rotados.

Os nossos collegas indagando nos jornaesde Buenos Aires si os automóveis ali faziam
muitas Victimas, souberam que, apezar de-haver iia cidade mais de seis mil vehicrilos
dessa espécie, a media dos atropelamentos
!é de Um por dia! Os bondes e Carros fazem
mais victimas.

Não seria o caso do novo chefe 'de policiaínandar tima pessoa de sua confiança e ainda
não viciada, estudar o serviço de' vclijciilos
Üe Buenos Aires para applical-o ao Rio? 

'" 
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O Sr. ministro da Agricultura,- qtte anda•procurando desfazer tanta cousa mal feita
pelo seu antecessor, poderia levar as suas
investigações até um pouco mais longe, c
procurar desvendar um dos mvstcrios mais
impenetráveis que se conhecem nfo Brasil.

lrisse rnysterio é referente á Exposição
Nacional dc 1908.

Quanto custou essit Exposição?
Parece-nos que lia tempos foram publica-Hós alguns algarismos qtie se dizia serem

«mais ou menos» a despesa feita pelos fcõftés
públicos Com aquelle. certamen. Mas, e a
renda dos portões de entradja e das outras
[verbas ?

. Até agora tudo isto está cercado de .um
impenetrável rnysterio, não se sabendo nem
mesmo «mais ou menos» a importância das
entríítías cobradas, importância essa que se
Uevd elevar a alguns milhares de contos.

\ Não seria ,o caso do Sr. ministro da'Agricultura, a cujo ministério ficaram affe-''-ctds 
os jiegocios referentes aquella expo-

,Sição, procurar pôr esse negocio em pratoslimpos; destruindo de vez os boatos malc-
jfvolos ique a respeito correm por ahi? i

¦! 'A 
propósito do imposto que .?__ 

'pretende
Bancar sobre os lança-perfume estrangeiros
recebemos a -seguinte* carta:

«A NOITE bem avisada andou, censtiran-tio o imposto que em cauda dc orçamentose pretende crear para os lança-pcrfume cs-jraiigeirbs.
As explicações que os interessados nàcio-tiaes a esse respeito deram, não podem sa-

tisfazer. Hoje em dia não 'ha tarifa especialonde sé classifiquem os lança-perfume. Os
.'lahçiuperftime jiagam pelos vidros que os.tontetn, pelas molas adaptadas á extrein.i-dade do tubo, além das demais despesas dearmazenagem, despacho, etc.

Ora, o imposto oue sc formulou na famosaemenda, é muito bypocritamenle redigido
porque estabelece uma taxa para os lança-
perfume c outra para o clilortireto dc etliVlã1 esta então formidável.

¦ Sabido que o perfume contido tios lan
ça-perfume é ciilorurefo dc cthyle aromai!sado com esscncias, ficam dorá avante olança-pertume pagando impostos por duataxas: pelo tubo especial projoctor do per'lume, e pelo perlume nellc contido.

iVejiim' agora si é serio isso: — augmen-tar escandalosamente os direitos de innà subslartcia empregada correntemente em me"diema, como anesthesico, só para proten-er imiPindustria incipienle e inferior.Os fabricantes nacionaes dizem que precisam dessa protecção para poderem atiginen
18^000 

reÇ° SEU procltlcto tle U)$m pai-r

, Dizem, entretanto, ao mesmo tempo qiié oimposto que a emenda crêa não é grandeuno passa de 29000. Ora, si hoje cm di?os fabricantes nacionaes não sc sentem ga-Tantidos, havendo entretanto entre os seVpreços e os das marcas estrangeiras á differença de 2x000, como se interessam poruma emenda que não augmentará essa dif-lerença, segundo elles dizem?
E' que ha um gato nisso tudo, e o gafo éa taxa sobre o chlorureto de ethvla.»

. «
O feriado de boje esteve um tanto com-

pinado Algumas repartições, desde sabba-«do declararam que não ftmecionariam; outras
porem, como a Alfândega, fizeram questãodc que se soubesse que não ligavam im-
pcrtaniia ao dia, e algumas houve que não

Um desastre de aviação_»
no campo do Ae, C. B>

re.

O aviador Darioli nada soiíreu
Esta manhã, o engenheiro Nicola San-

to e seu chefe piloto, o aviador Dario-
li, resolveram fazer uma experiência com
um dos .apparelhos construídos pelo pri-
meiro.

Para isso, depois dc terem examina-
do com o máximo cuidado o apparelho,
retiraram este do «hangar» levaildo-o para
o centro do vasto e bello campo rio
Aero Club Brazileiro.

Posto a funecionar o motor,
subiu e o apparelho, depois de
aliena corrida , elevou-se no ar
do uma altura de 200 metro

Darioli
uma pe-
attingin-
evoluin-

do sobre a «Villa Marechal Hermes» e
estação Deodoro.

De volta, quando Darioli* procurava fa-
zer «terrissage», uns fios da Light atra-
palharam esse movimento, fazendo com
que o apparelho batesse violentamente no
solo, e causando a ruptura dc lima peçados órgãos . dc «aíerrissage». E foi só.

Darioli nada soffreu.
Os reparos do apparelho são simples e

o engenheiro Nicola Santo tem uma excel-
lente officina de reparos.

ANTARCTIGA
1$U«0, garrafa, eai toda a parte

COLLYRIO
MOURA BRASIL

contra as piirRaçües dos
olhos em toclas ns dro-

garias.e Urüguayana, y]

Imposto de industria e profissãodos dentistas
A «Associação Central Brasileira de "Ci-

rurgiões Dentistas» acaba de obter uma vicio-
ria, vendo approvada pela Câmara dos Depu-
lados uma emenda do deputado mineiro Dr.
Garção Stockler, equiparando os dentistas
aos medicos para o effeito da arrecadação.

Desde 1888 a classe dc dentistas se agita
contra a cxborbitancia do imposto cobrado,
nada conseguindo apezar de repetidas tentáti-
vas. Agora, graças aos esforços drt directo-
ria daquella associação, tornou-se uma reab-
dade essa antiga aspiração dos dentistas desta
capital.

Bebam
TEUTOMA

Especial cerveja clara

O Hospital Evangélico
O Dr. Álvaro -dos Reis, pastor da egrejaPresbytheriann do Rio, está realisaiulò cm

todas as egrejas protestantes do Rio, varias
conferências em prol do Hospital Evangélico.

Todas essas conferências têm sido muita
concorridas e 'naturalmente o serão tambem
as que ainda vão ser realisatlas, cujo fim é
desnecessário encarecer aqui, principalmente
quando se sabe que o trabalho do Dr. AI-
varo dos Reis, eollima auxiliar e desenvolver
o mais possivel aquella instituição cie ca-
ridade.

E' tambem do Dr. Álvaro dos Reis um
interessante folheto que recebemos sob o
titulo «O clamor das Pedras», e que já se
encontra na sua quarta edição. Aqui re-
commcndamos a sua leitura a' todos os quesc interessam por questões de religião.

Elixàr de Nogueira Para Impureza
dò Sangue.

O
TE
sou
lhe

O MOMENTO

Quem dá mais ?
mais humilde dos leitores <I'A— (logo acima dc mim', queiiiimilinio) — fiado nas noções,
deu a geografia, cnsiiiaiidõ-llie

NOI-
deles

que
ser

fazer
Os

/citação alguma, esperando para
fO que as outras fizessem.

-,„, 
í,lnc"on.*m'°-\ ««sas .ultimas passaramuma manha indecisa; não sabiam si fica-

íi-frklu133 
C0'"-Sl,a mullTer c scus fi!**os,de cluncllas c pyjata, a ler as noticias d0casamento do. marechal, 0„ sc affrontavam

LCa"CUam f. 
13-m Pfa a repartição-suppor^

t.u as amolaç.ocs das partesOs mais práticos e experientes, porém¦deixaran_.se ficar em casa, „a certv dc
que nao hes seria marcado nonto. Alémdc ser hoie um dos grandes dias ela San 

"
Madre Egre,a, que o manda guardar ac-cresce que ho*se celehra em Petropolis ocasamento do br. presidente da Republica.Ora, si todos os outros annos, 0 diaem sido guardado, por que não o ser dlioic?

_S1 algum funecionario tiver sido apontadonao se arreceie de quc n0 fim do mcz lheseja descontado o dia.
Esi o fôr. sc') lhe resia um proretütrcnlo*denuncie o faclo-e ncrrire o seu chefe romoinimigo do governo e até das instituiçCci

Serrana cerveja da
telephone

moda
6099

Seguirá depois de nmanbã para a Bahia
que representa, na Câmara dos Deputados'
o Sr. Dr. Antônio Muniz, nosso collega da
imprensa bahiana.

/\lH*___Í'_ --'hloro^e. pallidez, doenças do isto-'rl" '"*•'•" maeo, flores brancas, ineommodos
titeiInos etc. --=> Pílulas foitiãoauto», Siicde Setím-
bro, *:. Culo? Crv* 8* C.

a terra redonda, e amparado nas que lhe
ministrou a geometria, dizendo-lhe ser a
rela o mais curto caminho entre dous
nontos, — suponha que um buraco pas-sando pelo centro da terra c saindo no
Japão, constituiria uma conquista mun-
Jial.

Si o meu querido leitor fizer de sua
idéa tuna pretenção c com cia solicitar
o concurso de capitalistas, ninguém lhe
Iara um vintém — pelo menos nestes
20 anos maijs |proximc\*. —Je todos se rirão
Ja fantazia ele meu leitor.

Mas si, an.es dc formular essa pre-eitção, meu leitor redigir estatutos cia
:òmpanliiá, que ha de vir a crear, e en-
tre os artigos desses estatutos disser queo governo dará a garanti.'.! de juros so-
ore o capital apurado em debentures,
2 si esses estatutos forem aprovados pe-'o 

governo, tpie concorde, portanto, em
issegtirar-lhe a garantia dos juros, claro é
pie __ o leitor não tão somente encon-
irará todo o capital que quizer, como
rerã mesmo de recusar-se á oferta de
.•apitaiistas, que, sofregamente, correrão, a
uixiliar-llie o caminho intraterraneo...

Tal é o caso da concessão dada a" um
Banco de Mineração para funcionar noBrazil.

Ninguém pôde crer que um Banco de
Mineração seja negocio de aplicação ime-
rliata no Brazil. Não existem Bancos A-
gricolas com capacidade para grandestranzações c a agricultura é uma rea-
lidade, a que se não pode comparar
a industria extrativa do mineiro...-

O governo não podia acreditar 
' 
na ur-

jencia da creação de semelhante Ban-
co. Vá que tenha concedido licença para a
sua fundação. Colocar porém a sua ru-
brica cm semelhantes estatutos e apro-
val-os é uma leviandade, imperdoável.

La dizem esses estatutos:

•° i

«I ara bôa execução destes fins, e no intuito
de pi'otégèrã industria de mineração no Brasil,
o governo dará ao banco a garantia de 6 o/o so-
bre o capital, «debentures», que Ior levantado no
estrangeiro e sobre as letras livpothecnrias quec.níttir.

«Paragrapho unico. O capital, «debentures»,
coino as letras liypotliccaiias, tambem serão¦ applicadas em empréstimo, a juro não excedeu-
te de 100/0, a emprezas ou companhias de mi-
neração, para desenvolvimento dc sua exploração,
trabalhos e serviços».

Certo, os ilustres fundadores de se-
melhante Banco poderiam formular nos
seus estatutos as cláusulas que qtiizessem e dizer que o governo daria não
6, mas 10, 20, 50 por cento. A este, po-rém, é que cumpria um1 certo critério
na aprovação de semelhantes Estatutos.

Não ha , nas atribuições que lhe ca-
bem, autorisação alguma para tal.

Mas ninguém pódè esperar atos de cri-
terio clc um governo que não o tem.

O meu leitor que redija a sua preten-
ção, prometa umas propinas a uns tan-
tos comensais do prezidente, que andam
a vender a Republica em leilão penna-nente, e pódc contar com o decreto dan-do garantia dc juros á sua Companhia
dc Càrninlio de Ferro Intiatcrraiíeo...

E' uma simples questão dc oferta!...
Quem dá mais, tem tudo!

M. M.

.ministro da
ena a

prisão do Sr. ge-
neral Thaumaturgo
O ARTIGO CAUSADOR DA

PRISÃO
O Sr. general Tliaiunaiurgo de Azevedo,

tendo publicado hoje, no Jornal do Commer-
cio. um "a pedido" contra o governo, foi con-
siderado incurso no crime dc indisciplina mi-
litar.

Desde que tomou conta da pasta da Guer-
ra o Sr. general Vespasiano de Albuquerque,
essas publicações começaram a ser muito fis-
causadas.

Foi por causa de uma dellas que 0 Sr. co-
ronel Gomes de Castro soffreu prisão de 15
dias na fortaleza de S. João.

Era de esperar, pois, que o Sr. Thatimattir-
go soffresse boje idêntica punição.

General Thaumaturgo
Insistem os jornaes em noticiar qtie vou ser 110-

meado inspector da 1.-Í* região militar.
Não posso crer nisso, por não haver em Matto-

Grosso (orça militar para o conimando de um generalde divisão; ao passo que existe nas n* e 12* regiões,
sob a direcção interina de generaes de brigada.

Se, porém, tivesse dc acontecer, seria o caso de
indagar-se por que só agora são reclamados os
meus serviços na longínqua e abandonada fronteira
daquelle Estado, quando lia cerca de dous annos
nenhuma funeção militar me tem sido dada: sendo
certo não ter aceitado a nomeação de ministro do
Supremo Tribunal Militar, por não consideral-a com-
missão militar.

Dizem uns amigos da situação ser motivada a
nomeação para forçar-me á reforma; outros, paraafaslar-mc do Rio, por estar conspirando!...

«Scrvnm pecusn...
Sc assim é, declaro : Não me reformo, porque não

quero, e não conspiro, porque — «conspirar éter o
designio formado secretamente)) entre muitos contra
os poderes públicos — e todos sabem que ninguém
conspira, entre «poucos» ou entre «muitos», mas
sim todos entre todos, Exercito, Armada, funeciona-
rios públicos, senadores, deputados, juizes, médicos
advogados, engenheiros, coinmertiantcs, inilustriaes,
estudantes, proletários, estrangeiros e até os pro-
prios amigos da situação, uns Vi paridade, outros
claramente, qtie condemnam a nefasta situação po-litica que vem cavando a mina da pátria, até ao
abysmo, arrastando o regimen já fatalmente impopu-
lar; situação essa odiada e repudiada pelos que ainda
têm caracter e patriotismo e não vendem as suas tra-
(lições por adhesõcs ignominiosas com o fito dc refazer
fortunas perdidas ao jogo ou em más transacções
commerciaes.

Parece, entretanto, que se pensa no monte «Ara-
rat» ser eu conspirndor, porque de uns dias para cá,
guardas civis fazem sentinella á minha casa. dia e
noite, quando dantes a rua vivia abandonada; dan-
do assim prova da cobardia de quem os pede, e da
imbecilidade de quem os manda, porque, se quizesseconspirar «secretamente», não o faria em minha
casa, nem elles impediriam a mim de sahir ou entrar
e aos meus amigos de visitar-me.

Müs isto só se dá nesta situação fallida, que vive
a morrer de medo, vendo sombras e pbantasmas portodos os lados, e então se vinga denunciando gene-racs e almirantes, senadores edeputados, independeu-
tes e honrados, fazendo dos guardas civis espiões c
delatores, olfcndeiulo-lhes o brio, sendo bem diversas
as suas funeções.

O illustre Sr. Dr. chefe de policia mande aprovei-
tril-os em outros casos, e nunca consita nos de es-
piões de servidores da Pátria, que não conspiram,
mas profligam c lastimam as dolorosas provações
por que está passando a Republica ultrajada por um
bando dc corvos, sobre ella vorazmente corroendo-
lhe as ultimas entranhas.

Se, apezar dc tudo, tiver mesmo dc ser nomeado
para Matto Grosso, irei; mas, como lá não ha solda-
dos para commandar, cmpiegar-nie-hei em fazer po-litica, e então farei dc verdade, e ao mesmo tempo
analvsarei a situação da nossa fronteira, e os crimes
dc lesa-patriolismo, para denuncial-os á nação.õ

Assim cumprirei tambem um dever, esperando com
resignação o dia de amanhã, que é a melhor obra da
creação.

Ti...r.*i,.T.ii.<;o de Azirvimo
Laranjeiras, ri. 417.

A prisão ¦ '

O general Tliaumtiirgo de Azevedo devia
ter- sido preso á tarde, entre 5 e 6 horas, logo
que regressasse* de Petropolis o Sr. general
Marques Porto, chefe do Departamento da
Guerra, a quem o Sr. ministro da Guerra rc-
commendou providencias sobre a prisão, clc
acordo com as leis militares.

O Sr. general Vespasiano, chegando hoje ao
seu gabinete, estudou vários papeis e. entre o
despacho de um c outro, mandou saber si o
chefe da D. G. estava presente.

Não estando no quartel general o general
Marques Porto, S. Ex. ditou uin officio a
um _ dc seus auxiliares dc gabinete, para ser
enviado com urgência ao chefe do Departa-
mento logo que este chegasse de Petropolis.

Este officio era simples e continha, como
surrtmüla, o seguinte periodo: "providencieis
para que seja preso, por ordem do governo,
em sua própria residência, o Sr.general Thati-
matürgo de Azevedo, pelo artigo altamente
indisciplinar que hoje publicou, etc."

Até ás 6 horas não havia tomado conheci-
mento da oi-dem do ministro o Sr: general
Marques Torto.

QUINTA-FEIRA
A encantadora e notável artista

AS CAÇÀ-CÕNTÕS

0 seguro conjuneto
é uma invenção

diabólica
Os planos que são postos em

pratica
Vamos nos oecupar hoje do famoso se-

pro conjuneto, invertç-ãó diabólica de ai-

fum 
espirito tortuoso e perverso, ha-

ituado a engendrar nas trevas os meios
de satisfazei* a Sita Cobiça, ainda mesmo
que para attingir o seu escopo seja
preciso transformar um dos mais bei-
los ideaes da humanidade na mais abje-
cta exploração da ingenuidade publica, 60-
mo está acontecendo á idéa altruistica,
eminentemente moral, sã e generosa do
mutualismo.

E 'esse espírito diabólico, provavelmeh-
te o mesmo inventor das series illimi-
tadas e das remissões em massa, ou-
tro engodo fallaz, perverso e destrui-
dor dos princípios moraes e equjtativos
da mutualidade. ,

O seguro conjuneto: , além de preju-dicial aos que delle se utilisam, é pro-fundamente immoral e perigoso, dando
logar aos maiores abusos, ás mais des-
bragadas fraudes, e até ao homicídio,

E' urgente e indispensável a sua pro-hibição absoluta.
E' com tal systema que os emprei-

teiros de seguros têm arranjado a sua
vida, praticando as maiores fraudes; é
com elle que têm esses empreiteiros en-
cbiclo as series de algumas sociedades,
com prejuízo colossal dos incautos quese deixaram illudir com as promessas dc
seus prospectos.

O seguro conjuneto, tambem denomi-
nado seguro conjugado 011 pecúlio mutuo,
consiste em inscreverem-se duas pessoas,casadas ou não, ern beneficio -mutuo, n'tt-.„•¦ o „', _.,,_....¦--.,¦_,. .,..__ é caneèllada com a

, cabendo o pecúlio

OS Mlb E QUATROCENTOS
CONTOS

um casal, que pães
façam um seguro

os
as

seguro

Suzanna Privat
a creança creadora emérita do papel de Maria Lama,
no inesquecível drama O Garoto de Paris, na nova e

mui artistica comedia sentimental de Gautnont:

O ANJO DO LAR
l-M 3 ACTOS

Os temporaes na Argentina
BUENOS AIRES, S (A. A.) - Durante

a noite cahiu um forte temporal, nas
províncias próximas ;í Cordilheira dos An-
des. A chuva copiesissimn e a forte ven-
tania causaram prejuízos ri lavoura.

ma s o inscnpçao, que
morte dc tuna dellas
á sobrevivente.

Comprehende-se que
e filhos, ou irmãos,'
desses.

A duas pessoas estranhas, porém, re-
pugna sempre tal cousa, e difficilmcnte
se encontrarão dois indivíduos sem liga-
ção de familia ou de interesses muito
ínfimos que se prestem a tal negocio.

Cada nm de nós tem essa impressão
nítida ,e repugnância instinetiva.

No entanto são em grande numero
seguros dessa espécie, e poucas são
sociedades que o não adoptaram.

Expliquemos até certo ponto o facto,
e com a explicação não se choquem asalmas sensíveis nem se assombrem os co-rações bem formados.

_Em regra geral os seguros conjunetos
sa o leitos entre casaes ou entre um in-dividuo são e um doente, pagando o
primeiro a jóia e as contribuições c tain-da alguma cousa ao doente quando' $etrata de um pobre diabo.

Ouve-se claramente o seguinte dialogo:—F. está muito mal, parece que nãoescapa.
—Mas então qtie esperas? Faz com elleum seguro conjuneto.
—Mas como? E o exame medico?—Ora, isso sc arranja. 1—E si F. escapar?
—Foi um bilhete que compraste e saiubranco.
E saiba o publico que muito

tem írido feito nessas condições.
Ha em 'certos logares syndicatós or-

ganisadós pdr indivíduos sem pudor, qtiefazem seguros conjunetos com moribun-
dos e mendigos.

Ha seguros conjunetos de credores e
devedores, e outras cousas escabrosas.

Ha pouco, um cidadão recebeu Uin pe-culio clc seguro conjuneto por falleci-
mento dn mulher, havia um mez. Con-
viciado o viuvo a inscrever-se de novo
numa inscripção simples, declarou que o
faria logo que se casasse de
inscripção de conjuneto.

Deixamos ri perspicácia do leitor os com-
mentarios do fado.

Basta reflcctir-se uni pouco para se veri-
ficar que um individuo, que pratica actos dos
que apontamos, é capaz de ir um pouco além
e encurtar a vida do companheiro dc in-
scripção.

Aliás a imprensa já tem noticiado mais dc
um assassinato praticado por beneficiário
contra o bcneíiciador.

Deixemos, porém, o lado moral e encare-
mos o lado pratico da questão.Stipponhamos que os seguros conjuntos
sao todos de casaes.

Vnmos provar o erro dos casados qtie pre-íereni tal forma de seguro, e como anda-
riam muito mais acertados se fizesse cada
um separaclcinente o seu seguro cm serie
ne seguros simples de sociedade seria, quenão esteja nas garras de empreiteiros.

Já mostramos que a 'média da mortalidade
cieve ser calculada sobre o numero de indi-
viduos dc uma série e não sobre o numero
dé inscripçôes.

Assim, pois, numa série de 2.000 inseri-
pções de seguros conjuntos, ,01 calculo da
mortalidade tem de ser feito sobre 4.000
indivíduos que oecupam essas inscripçôes e
não sobre os 2.000 inscriptos, ao passo qtienuma série de 2.000 inscripçôes, simples,
o calculo d amòrtalidade será feito sobre
2.000 indivíduos.

Si fôr do 1 ti/,i a imortalidade annual, haverá
40 fallecimentos na série cie conjuntos, e
20 na simples.

Supponhamos que numa e noutra serie, íoi
seguro é clc 20 contos e a contribuição de
15S000.

Na série de conjuntos cada inscirpção pfl-
gará ahnualmente para um pecúlio 600Í.00O.

Baraía íoi \ul
gado ho|e

sé¥rümor
O immediato Barata, autor do furto do caí-

xote com os mil c quatrocentos coutos do
Thesouro e por isso tsmbcm autor da morte
do carteiro Julio dc Abreu, .submetteu-sc afi-
nal ab julgamento pelo juiz federal Dr. Raul
Martins, julgamento a que se vinha furtando
(ainda), á espera de uma opportunidade como
a de hoje, dia santificado e dc gala pelo casa-
mento do presidente da Republica.

O julgamento foi pois feito sem rumor. A
assistência, na sala do Supremo Tribunal Fe-
deral, consistia unica e exclusivamente de rc-
presehtantes da imprensa e de empregados do
Tribunal.

Eido o processo, ò Sr. procurador da Repu-
blica, Dr. Álvaro Pereira, fez a aceusação.

O Dr. Caio Monteiro de Barros leu a sua
defesa escripta.

O Dr. Álvaro Pereira replicou, lendo tain-
bem a acctisação escripta, ao que o Dr. Caio
treplicou, cm longa argumentação, no sentido
de provar que Barata é epiléptico c que o epi-
leptico não deve ser condemnado, por ser ir-
responsável.

. E ali. diante do juiz, Barata ouviu dizer
que elle é irresponsável por tudo quanto fez
ou fizer, nâo devendo assim soffrer por isso
qualquer condemnação. ¦

E, como o seu mal, a epilepsia, é incurável,
concluirá elle epte é um homem excepcional e,
como tal, não sc emendará.

Si Barata foi condemnado, não a prisão,
mas a reclusão a um hospital, aproveitaria a
elle essa condemnação, para produzir effeito
ainda sobre a appellação do resultado do jury
que o condemnou pelo crime de morte.

O julgamento terminou ás 3 horas da tarde,
sem o menor rumor.

Não fosse o noticario dos jornaes e o jul-
gamento de Barata teria passado suavemente,
tranquillamente, despercebido.

O primeiro dirigivel
militar^ no Brasil

A exposição no Parque Ph,minense
Acha-se cm exposição no I-aiciiie ri, •

nense, (largo do Machado), o colo,ilu*imponente balão dirigivel, tvpo mi$" .*-
guerra M. C. n. 1, construído e, pj'cm 1013, na celebre casa Laehamb / *'

O dirigivel M. G. 11. 1 tem 50 m ,w„
primcnto por 10 m. de largura, cõffli ™'
paeidade de 1158 ra. c. m

A parte mecânica è\U afamada caSi m»ilccot-Paris, sendo o seu motor a .
60/80 HIM4cvlindros);carbt,,-í.fc|r
dei; i-ad.ador Aster com bomba a.,tomiça; accumuladores magneto-Bosh; dunli m'lumage. |i,a •*.<

A barquinha, que é construída em h.v.de aço, e de alumínio, tem 40 m de
primento por 1 rn., de largura

O seu invólucro é de seda crua d„ 1
pão, caoulchotifacla, tendo a resistenclV t1040 kilos por metro quadrado. 

'' 'e
A sua força ascencio.nal é 1390 tiisendo aproveitada para carea 778 kilos

a ca.

com-

a n aloiric.

As cervejas da
BRAHMA

s.io as melhores

Qual é o azeite que presta?E' OPRISTA!

MOSCATEL RENASCENÇA.S6uma
de. A melhor.

qualida-

novo, numa

Discussão e navalhadas
Em Campo Grande, no logar conhecido por

Santo Antônio, houve uma altercação entre
Antônio Pereira e Damião Ferreira, sobre ter-
ras pertencentes aquelle.

O Damião poz termo á discussão vibrando
duas profundas navalhadas em Antônio, pelo
que íoi preso em flagrante e conduzido á de-
legacia do 25o districto policial.

A sua velocidade",é tle 50
tros.

A exposição, franqueada ao publico, d,,10 horas da manhã a meia noite, tom\i,muito concorrida, prestando ali g-e-'ntiltnenUtoclas as explicações o capitão-aviador \i
gajhães Costa, que, em breve, fará á sm
primeira ascenção, simulando um atanti- !
principaes forlificações da cidade esurtos na nossa bahia. navios

tov. IVicoIáo Ciancio
Com pratien dos Hospilaes Broca do Pari? „ nAlicluiico de Roma. Rua da Lapa 69. tias •*'_,,,

Largo da Carioca 14, das 4 ás " 
"

O vapor "Carolina" não foi
vendido

l:5oo$ íoi o maior lance
Devia ser vendido em leilão, h0'e i Ihora da tarde em frenle a,0 juizo'federaldo listado do Rio, com sede rem Nictherov-o vapor nacional «Carolina», naufragado emBarra Nova, Cabo Frio.
Tendo sido offerecida, apenas a qu.ntiade 1.5008000, por Tufi Antônio, qtiafldavaliação cra dfr 5:0008000, ,0 resre.livoleiloeiro, capitão Osório Carlos da Silveinão effe.ctu.oii a venda. '
Sciente da falta clc maior lance

Octavio Kellv mapdou ouvir a
Espirito Santo e Caravcllas.

o Dr,
Empresa

O. DUCONI 1_ e sua senhora, chegados _Ja Eura-
pa, commiinicam á soa clientela epie Mini. Lui.,!'alcao nada mais tem com a direcção da succürsal ocpie.de passagem nesta cidade, se acham á ilisnosi.
çaode seus freguezes com um grande sortimeniod.toilettes de todo o gênero 110 Hotel Avenida, salão194. ¦•"¦*•¦*¦

Dr. Ozorio ítalas Formado e laureado
pela Fac. Med. de

Paris, interno dos hosp. de Paris. Ciru. em geral,
vias urinarias, moléstias de senhoras, cirurgia infan-
til, cirurgia da garganta, nariz e ouvidos. Cons. das
3 ás 5 da tarde. Av. Rio Branco 25/,esq. Sta. Luzia.

LA TOSGANA Cozinha italiana de
i* ordem— Especiali-
dade em tagliarini "
ravioli —Rua S. Josó

Proprietário JOSE' GALLO.

A imprudência dos
«chauffeurs'

Um "auto" eum nariz avariados
Em caminho da sua residência, ú rua

Barão clc Petropolis, dirigia-se esta matlru-
gada o .Sr. Arthur Castro, em companhia
dc sua familia, no auto n. 915, guiado pelo"chauffeur" José Antônio Martins.

Na frente do auto corria um bonde da
linha do Bispo.

Ao chegar ;'t rua Aristides Lobo, p.rcten-
deu o "chauffeur" tomar a frente do bonde
entrando com grande velocidade, contra
a mão.

Um bonde da linha Estrella, entretanto,
descia pelo lado cm que. havia entrado o
auto, por imprudência do respectivo "chauf-
feur."

O resultado foi ficar o automóvel im-
prensado entre os dous bondes, espatifan-
do-se.

Felizmente, a não ser uma empregada do
Sn Castro, que recebeu um pequeno feri-
mento no nariz, não houve outras victi-
mas a lamentar.

A policia do o" districto teve conheci-•nento do facto.

O Sr. Viriato continuará no seucargo
PORTO ALEGRE, S. (A. A.)'-*

O Dr. Borges de Medeiros, presidente doEstacio, conformando-se com o parecer do
procurador geral do Estacio, acerca dn quei-xa apresentada contra o coronel ViriatoVargas, intendente de S. Borja, opinou nãoser caso para processo, devendo aquellefunecionario continuar 110 exercicio docargo.

O presidente do Estado, que tambemexcerce a suprema chefia partidária, ac-crescentou que o-coronel Vargas continuaa merecer toda á- sua confiança.

Serrana cerveja estomacal
telephone 6099

MtCom a fundarão d'"A POPULAR" desap
pareceram por completo as apprehensões do po-bre. A sua familia terá garantido o bem estar
desdeqüese inscreva como sócio

d''A POPULAR»
avenida líio Branco 90, sobr.

PRAIA DA GÁVEA
Bar e restaurant S. Conrado

23, Estrada da Gávea, 23
Logar esplendido para pienies

Panoioma mais bello do mundo. Atlântico e
mana virgem. Cachoeiras! Bcbidase comidas
de r ordem. Preços módicos: da cidade.

Iiu< "ris-Vie í rtreia

A rainha, afainacla cerveja

lír. iVabtico dc íiouvpare^'00r
livre de gynecologia da Faculdade tle Medicina,
chefe do serviço cirúrgico do Hospital da Gamboa,

.Moléstias de senhoras, operações, vias urinarias.
Kua i' tle março, 10. lias ; á. Ci da tarde.

l.'snc tKlixür 1I0 -Voijiicir».—Para o

Na série simples pagará annuahnente cada
inscripção 3008 para o mesmo pecúlio.Marido e mulher inscriptos na série de
conjuntos, nultia só inscripção, pagarãoi an-
nualmente 000.? para um pecúlio de 20 con-
tos.

Marido c mulher inscriptos na série sim-
pies em duas inscripçôes, pagarão animal-
mente 0008 para dous pecúlios de 20 contos.

Só quem lucra dobradamente com o se-
guio conjunto é a sociedade, que na hvpo-
these figtlruda ganha numa e noutra série
10 contos em cada arrecadação.

Na série simples, em vinte arrecadações
por anno, ella ganha 200 contos.

Na série conjunta em <10 arrecadações poranno ella ganha <10ü contos.
Vamos mostrar agora como o seguro con-

junto é prejudicial ainda mesmo que a con-
tribuição da série conjunta seja menor do
que a da série simples.

Supponhamos duas séries de 2.000 inseri-
pçêies para o pecúlio de 20 contos, tuna
conjunta c outra simples, a conjunta com
a contribuição de 15-s e a simples com a
contribuição de 2ü.*;0U0.

A mortalidade annual da série conjunta
será de -10, e a da simples de 20.

O pecúlio custará annualmcnte
inscripção:
Na série conjunta , » s . . .
Na série simples ..'....

A illusão, porém, pode ser ainda maior.
Supponhamos que a série conjunta tem

3.000 inscripçôes, com uma contribuição de
Iu.*7-', e a série simples tem 1.500 inscripçôes
com a contribuição clc 20-8, sendo de' 20
contos o pectilio de ambos.

Na série conjunta cada inscripção pa-

Queria mafap o
padrasto

O menor Domingos Ferreira Martins, dd1/ annos de edade, implica solemncmente
com o seu padrasto, Joaquim Silva, rom
quem mora, na ladeira do Castello nu-mero 11.

Hoje, porque o padrasto lhe fi?esse tlmà
observação, foi Domingos cscoral-o na praçaQuinze, onde pretendeu dar-lhe um tiro cierevólver.

Preso pela policia do lo districto, foi o
terrível iedclho mettido no xadrez, paraabrandar a fúria.

CUntca de moléstias dos OLHOS
Or. Moura Brasil Pae

segundas, terças e quartas feiras
Dr, Moura Brasil Filho,

TODOS OS DIAS
CONSULTÓRIO : ..arco da Carioca 11.S, das r*«8 4 hora?—Telephone.-; 345, central.
KESIDENCIAS : Rua Guanabara, 48 (Laraiigelras)e Vieira Souto 12?. (Ipanema) — Tel, 431, sul.

Petropolis e Friburgo
Entrega de cartas, embrulhos e bagagens

a domicilio, entre esta capital e aquellas cida-
des, e vice-versa e todos os serviços decommissarios. PESTANA t!c C, R. do Carmo
05, telepb. 312, centrar.

Agentes: em Petropolis, Joaquim Pires & C -
rua Dr. Porauncula 29; cm-Friburgo, Domin-
gos dc Oliveira, SO, praça 15 dc Novembro

SPORT
TiírF

Uma festa carinhosa
Realisou-se hontem, no salão de banquetes

da confeitaria Paschoàl, o almoço offerecido
pelo Centro de Chronlstas Sportivos ao Dr.
Lmiieo de Paula Machado, distineto «ge*
íleman:- e conceituado «furFman».

A repnsto, que teve o melhor cunho dí
cordialidade e distineção, compareceram oi
Srs. Drs. Paulo de Frontin e Aguiar Morei-
ra, presidentes das duas sociedades sporti-
vas, Hricio Filho, director d'-;0 Séculos; Raul
de Carvalho, presidente do Centro; F. Cal-
mon, e Cavalcanti de Albuquerque, directores
do Jockey Club; tenente Armando Jorge,commendador O. O. Seabra e a maioria dos
chronistas sportivos. O almoço teve excel-
lente (•menu» e correu deveras conimtmica-
tivo.

Findo o cardápio, fizeram-se os brindes
«o estylo: do Sr. Raul tle Carvalho, offe-
recendo o banquete ao Dr. Linneo de Pau.
Ia Machado: deste, agradecendo, e mais 05
dos Srs. Bricio Filho e C. Jiquirjçá.O Dr. Bricio Filno fez uma verdadeira
allocuçâo ao rcnnscimehto do sport hippico
entre nós, salientando as bellas qualidades00 iesiejado.

Bebam Antarctica
A inelhoi* de todas as cervejas

Flotilha do Amazonas
Vac ser nomeado para commandar a floti-

lha do Amazonas o capitão de fragata João
Huet Bacellar.

^RFfll 17(11 Poderoso desinfectante.
jnLUÜÜIL Latas, litros e vidros.

Syphilis em Geral—Cura o I._it.ii- «lc*V»_;ti.t]*s_'_..

a cada

G00S000
¦1008000

., . • • < -W*0 Uü mutualismo, que o
gani annualmcnte fiO contribuições, na sc- prohibir em absoluto. - M.

rie simples pagará
btiições:

O pecúlio custará
scripção:
Na série simples ,
Na série conjunta

annualmeiitc 15 contri-

annualmcnte a cada in-

90ÒSÕOO
v - - 0008000Nessa hypotliese a sociedade ganhará an-nualmente:

Na série simples . . , ... 153 con{osNa serie conjunta .... f,0o contos MlFujam, pois, do seguro conjunto. Elle éuma burla que só aproveita ás .sociedades
que oi exploram, dando logar a abusostoda ordem, a fraudes descabelladas eacudo levar até ao assassinato.

« " uma invenção diabólica,

cie
po.

c uma nc-!
governo deve

As vaccas vão pagar imposto
de exportação

PORTO AIJ..GRK, S f A. A.)-
Foi approvado em terceira c ultima dis-
cussão, pela Assembléa dos Representantes,
o projecto que crea o imposto sobre a ex-
portação das vaccas.

Tambem foi unanimemente approvada a
emenda apresentada pelo deputado JorgePinto, isentando do imposto dc 5S000 as
vaccas velhas.

Bom café, chocolate e bonbons, só Mointií
dc Ouro—Cuiiladw com as iiiiititÇ&dj-

No Senado compareceram apenas 15 se'
nadores, numero insufíiciente paia abertura
da sessão.

errana cerveja saborosa
telephone 6099_

A canhoneira "Juruá" está em
viagem

O Sr. ministro da Marinha recebeu um te-
legramma de Manáos informando que a ca-
nhoneira Juruá, que está em viagem .chegou a
Itacoatyara, fazendo boa viagem. __

RUA
Tabellião NOr.MlO DA SILVEIRA

DA ALFÂNDEGA, 10— Telephone GU'''
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RAPIOAS E. MINUCIOSAS
deToda a reportagem

dawA NOITE*9

0 casamento do Sr. ma- A prisão do general Thau*
rechal Hermes

As cerimonias no palácio Rio
Negro

fi acta não foi assignada, devido a
uma omissão

(Informações recebidas ao te-
lephone ás 5 horas)

RealiSOU-se', afinal, o casamento do' Sr.

presidente da Republica com a senhorita Nair
lie Tclíé vou Hoonholtz.

Cerca de o,30 da tarde de hoje, acom-
Milhado ('° sub-chefe da sua casa militar,
còmimiiidante Jorge da Fonseca c dor capi-

fto de corveta Reginaldo Teixeira, trajando
o rrar.de uniforme c levando as insígnias dc
c|,reic do Estado, o Sr. marechal Hermes
deixou o palácio Rio Negro, dirigindo-se
njra a casa da familia Teffé.

Ahi aguardavam S .Ex. as suas testemu-

maturgo

A opinião que aquelle militar
faz do incidente

O que pretende fazer

n|ias c a noiva, regressando ao palácio1, no

primeiro automóvel, a senhorita Nair, acom.

panhada da Sra. Pinheiro Machado, sua ma-
drinha; no segundo, o Sr. presidente, com
cs ofiiciaes da sua casa militar, e no ter-
ceiro os Srs. barão dc Teffé c ,o general
Pinheiro Machado, padrinho doi noivo.

Eram '1,10 da tarde, quando começou p
acto do casamento civil, que se realisou no
palão de despachos do bello palácio Rio
Nc-gro.

Ü acto íoi presidido pelo Dr. Tocantins,
terminando ás 4,20.

Deu-se um incidente nessa oceasião.
Ahi então foi verificado que nos procla-

mas c na própria acta não constava o nome
todo da noiva, que pediu para só assignar
o documento depois que fosse nelle feita a

rectificação, acerescentando-se o nome de
von Hoonholtz.

Por este motivo o acto não foi assignado
devendo-o ser em momento opporiuno.

A's 5 horas, feitos os cumprimentos ao
chefe uo Estado, os convidados sc espalha-
ram pelas salas, em grupos, quando chegou
n Sr. cardeal Arcoverde. que tinha de pre-
sidiKàô casamento religioso.

Pouco depois, o cortejo se dirigiu para o

salão da capella, onde essa ultima cenmo-

nia foi realisada.
-- O Sr. marechal Hermes recebeu rum

telegramma de saudações, expedido pelo rei

Jorge V, da Inglaterra.
Esse despacho íoi expedido- pelo próprio

monareha inglez, directamente dc Buckm-
con''"
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Palace, para o palácio Rio, Negro.

Os presentes a Mlle. Nair

vendeu
de Teffé

J

cist
mos ai
gosto esquis
pedras, que

\ joalheria Adamo, que positivamente esla

batendo o record do bom gosto c do luxo foi,

talvez, -das .nossas jòalberias, a que
mais presentes com que Mlle. Nair

I presenteada, nor motivo do seu casamento.
Sem 

'preoecupação 
alguma, apenas como re-

ro É de uma verdade inconfundível, pode-
fíirmar que a joalheria Adamo tem um

na escolha de monturo das suas
:ts tornam mais raras ainda, mais

extraordinárias, mais bellas, mais encantado-
rus, mais preciosas. .... .

Os presentes adquiridos na joalheria Aqa-

m0 são iimumcros-.: Infelizmente as pessoa?
mie os adquiriram procuraram- por todos os.

meios fugir áUüsbilhotiee da imprensa.
\inda assim conseguimos saber que o M,

Octavio de Teffé adquiriu na joalheria Ada-

mo um artístico serviço para sorvete, todo elle

u-abalhado artisticamente em prata, que e um

primor. . . , ,¦
)-.' um presente original e valioso.

O Sr. marechal Hermes c a

imprensa

O ,5";'. general Tfiaiimafitrgo etc Azevedo

O Sr. general Tliaumaturgo de Azevedo,
logo, pela manhã, deixou a sua residência,
nas Laranjeiras, para servir de padrinho,
em companhia de S. Exma. esposa, cm um
baptisado, em Villa Isabel. Não era fácil,

por isso, conversar com S. Ex., o que só
nos íoi possivel quando S. Ex., regressava
á casa, ás 3 ]/> da tarde.

Foi um redactor desta folha quem deu a
3. Ex. a noticia de sua prisão, que o Sr.
Tliaumaturgo recebeu com absoluta indif-
ferença.

V. Ex., não sabia ainda ?
Não. Nem creio nisso, porque não acre-

dito que o Sr. ministro da Guerra, intelli-

gente como é, me mande prender devido ao
artigo que publiquei boje. nos "apedidos"

do Jornal do Commercio, porquanto não
ha acto dc indisciplina, visto como o artigo
não sc refere nem ao presidente da Repu-
blica, nem ao ministro da Guerra, nem a

autoridade clc espécie alguma.

Não tratei dc serviços militares, nem ata-

quei collegas dc classe. Referi-me simples-
mente a esta situação nefasta, que está rir-
minando o paiz, fazendo constar que tem

do incidente oceorrido com os nos-
da Gascta dc Noticias, ficaram

outros jornaes, inclusive
folha, em duvida quanto ao modo nor

Diante
xs colle...
s representantes de
desta

ebidos no palácio Rio Ne-

firo,
re o casamento
Correu mesmo

que seriam boje rco . .
onde teriam de colher informações so-

do Sr. marechal Hermes.
Petropolis que a entrada

da reportagem seria boje, como o havia sido

hontem, terminam emente pronuncia.
Para desfazer essa duvida, procuraram

representantes dos jornaes cariocas o br.
Cardoso, secretario da presidência,

consultar o Sr.marechal Hermes.
do meio-dia, o Sr. Dr. Jcsui-

a gentileza de procurar os
' 

em ciue estavam bospe-

os
Dr.

sc diz

jesump
que ficou de

Hoje, cerca
Tio Cardoso leve
jornalistas, no bole'
ílados, e de declarar-lhes, em nome do

Sr 
'presidenie 

da Republica, que a entrada no

palácio Rio Negro era franca e sem depen-
- 

de convites, a todos os reporters que
trabalhar no palácio do Cattete,

outros que tivessem sido es-
destacados para acompanhar a cc-

endo-se essa permissão aos

dehcia
costumam
como' á quaesquer
pecialmeute
rimonia, estendei
photographos.

Os reporters pediram
Iransmitlisse os seus ay
marechal Hermes.

A's S20

ao Sr. Jesuino
radecimentos ao

cerimonia

que
Sr.

reli-
leu
na

A's 5.20, terminada a
rrtósa o monsenhor Macedo CTO

uma carta do Sr . Nuiicio Apostólico,
uual era coimtiunicado á assistência que
o Papa Pio X tinha abençoado os noivos.

Em seguida, foifoi servido o «lunch».

Nenhum-dos filhos do Sr. marechal Her-

mes compareceu, ás cerimonias do seu casa-

mento. 1

De Petropolis (pelo telephone) as 6,5

Recem-casaffos saíram do pa açio Rio Negro

cum destino ao Vilhno Nair. Bandas dc,mu-
sica executaram o hymno nacional, tanta .1

saida 'io i?io Nes-ro. como á entrada da Vil

lino.

paiz,
força militar a seu lado para sustcntal-a,

quando é certo que as forças militares, di-
rectamente responsáveis pela manutenção
da Republica, almejam uma Republica clc-
mocratica, e não esta, de perseguições ao

próprio Exercito.
Pois assegnft) a A7. Ex. que ha ordem

de prisão, por indisciplina.'•.•-
Por indisciplina ? Si o Sr. ministro

da Guerra pensa que existe indisciplina,
S. Ex., está equivocado, porque nenhum
artigo do Código Militar capitula o facto

dc ine ter eu manifestado publicamente
sobre a situação politica actual, coiidcmnada

por toda a Nação.
E quanto ás commissões que

terem sido rejeitadas por S. Ex. ?
O que se tem dito não é a expressão

da verdade. Quando me íoi offerecida, em

janeiro, uma'commissão, pedi ao Sr. gene-
ral Vespasiano, como amigo, que _ adiasse

qualquer incumbência fora do Rio, para
depois clc maio, declarando a S. Ex. qnc,
'¦nião, eu acecitraria as commissões que o

governo entendesse. Quanto á nomeação

para ministro do Supremo Tribunal Mihtar.

rejeitei-a porque entendo que isso não e

commissão militar. Alas não rejeitei nenhu-
ma outra, porque nenhuma outra me foi

offerecida.
E a de Matto Grosso ?
Como disse em meu artigo, nenhuma

informação tenho sobre a minha designa-
•ão ])ara Matto Grosso, sinão as que li nos
:irnacs. Essa cpmmissão não podia dc dei-

dc causar-me estranheza, e dahi o meu
Eífcetivamenle, em Matto Grosso,

forças para serem commandadas
official dc divisão, quando as ha,

•o Paraná, em Santa Catharina c 110 Rio

Grande do Sul, onde são ellas interinamen-
e commandadas por generaes dc brigada,

lulgo, portanto, que a minha designação
•lara Matto Grosso representa somente uma

perseguição.
E qual será a sua altitude ?
Si for julgada a minha condueta uma

falta muito grave, terei de me submetter
a conselho dc investigação c a conselho de

morra. Reservo-me então para fazer a mi-

nha justificação, completa e cabal, fazendo

um histórico completo dc todos os_acoutc-
cimentos que se ligam á minha prisão.

Até ás 6 horas da tarde, o Sr. general
Tliaumaturgo, não
de prisão.

O Ceará enche o
expediente da

Câmara
O reconhecimento do Sr.
Franco Rabello e a politi-

cagem
Um discurso na Câmara

Houve sessão na Câmara, o que não era
esperado. Chegou-se mesmo a falar em ac-
coido para não funecionar a Cadeia [Velha,
que iniciou os seus trabalhos com a presença
de 55 deputados, apenas, presididos pelo Sr.
Soares dos Santos, primeiro vice-presidente,
pois que o Sr. Sabino Barroso foi ao casa-
mento do Sr. marechal Hermes.

O Sr. Moreira da Rocha, represc-iiía.iíc-
cearense, oecupou toda a hora do expediente,
tratando da politica do Ceará.

S. Ex. attentou contra o Regimento, in-
íringindo o artigo cento c scíe — «Não ó

permittida a leitura de discursos escriptos,
exceptuados 03 relatórios das commissões e
as razões justificativas dos projectos, indi-
cações e requerimentos, salvo precedendo li-
cença concedida pela maioria cios ¦ deputados
presentes.

Essa leitura, porém, não excederá de meia
hora, e os respectivos originaes serão jiniiic-
chatamente entregues á mesa para a publica-
ção no «Diário do Congresso».

O representante cearense começou lendo
um telegramma que damos noutro logar.

Depois passou a ler uma porção dc tiras
e retalhos de jornaes, com' o fim dc provar
a legalidade do reconhecimento do Sr. Fran-
co Rabello, como presidente do Ceará.

O Sr. Eduardo Saboia, seu colliga dc
bancada, chegando, ha pouco ..daquelle Es-
tado, aparteou-o, discordando dos argumen-
tos apresentados como prova da legalidade,
susteiitaua pelos «rabellistas», do reconheci-
mento do Sr. Franco Rabello.

O Sr. Moreira da Rocha, respondendo ao
Sr. Thomaz Cavalcanti, disse que este seu
collega, com a mesnía insistência com que
ha annos combate a nossa legrição junto á
Santa Sé. tem repetido, já não sabe qunn-
ias vezes, c sempre com os mesmos sojmis-
mas, que o Sr. Franco Rabello não foi le-
gitimamente reconhecido prerjdente do Cea-
rá, por isso que apenas 12 deputados esti-
veram presentes no dia do reconnecimento.

Nada mais fácil, acerescentou, de rer des-
truida do que esta argumentação, rem base
c sem fundamento, desde que o Sr. Cavai-
cante confunde «proposições», que consti-
tuem propriamente a .«matéria» em debate,
com «aefos» orgânicos dc fôrma especial c
singular.

«'Podas as vezes que no regimento se
trata desses <:actos» orgânicos e simples,
singulares c summarios; todas as ve es que
a assembléa tem que funecionar, uã.o pro-,
priamente como poder lc>islativo, «fabri-
cando leis», mas como órgão que sc com-
pleta, manda o regimento que a decisão
seja tomada «á pluralidade clp v.otos dos
deputados presentes».

Art. 2o — A.s sessões começarão ás 12
heras «com qualquer numero dc deputados»
presentes, decidindo todas as. questões á
'.pluralidade - tíe votosi-iilps deputados ' 

pre-
sentes».

Art. 5o — Arrolados todos os diplomas,
nomear-sc-ão por escrutino scereto, «áplti-
ralidade de votos d« deputados presentes»'.

Art 7o, § 3" — Nas rdeições não con-
testadas serão os pare eres approvados, sem
debates, «á pluralidade de votos dos depu-
tados presentes».

§ <!o — Nas eleições con'estadas... esses
pareceres serão decididos «á pluralidade de
votos dos deputados presentes».

Art. 15" — Os pareceres aceca da eleição
e reconhecimento dc «novos deputados», te-
rão o «mesmo processo» adoptado para a
verificação de nodees.

ÍSQlãiiGS&S tÊo mo-
mento

O reconhecimento do novo de-
putado pelo Districto Fede-

ral--A bancada pernambucana
não fará obstrucção --

A reunião na pensão Abrantes
Será reconhecido ainda este anno o

nosso Collega Sr .Victor da Silveira, co-
mo deputado pelo segundo districto. des-
ta capital? 1

O Sr. José Bezerra, hoje,- num bonde
da Jardim Botânico, vinha narrando ao Sr.
José Bonifácio o plano, de obstrucção
a esse reconhecimento.

O «Ieader» pernambucano dizia que, an-
tes da discussão do parecer e demais
papeis cleitoraes do segundo districto, sc-
rá levantada uma questão dc ordem ba-
seada na reforma do Regulamento: da
Câmara.

Quando S. Ex. terminou de contar o
seu plano, iríerrogamol-u si de facto
iria obstruir o reconhecimento do Sr. Vi-
ctor Silveira. Até, então. S. Ex .não nos
havia visto.

Respondeu-nos — Não, não faremos
obstrucção. A bancada pernambucana actual
não obstrue. Fará apenas, ciicaminhameii-
to dc votação e discutirá o que achar
necessite de discussão.

—E os documentos ? perguntámos mais.
--Não os negaremos, respondeu-nos.
—E sabbado, íião foi obstrucção aquella

discussão? , ,
—Não, absolutamente.
Olhe, peço que dismimta pela A NOITE

que eií 
' 

estive na Pensão Abrantes,
na sexta-feira, até a meia noite. Ha me-
zes que não vou aquella pensão palestrar
com o meu amigo Ribeiro Junqueira.

Nessa noite estive no Metrópole Hotel,
cm visita ao Sr .senador Bernardo Mon-
teiro, meu bom amigo, que estava en-
fermo.

Diga mais que não é verdade que o
Sr. Fonseca Hermes me propoz o reco-
nhecirnento do Sr. Gonçalves Maia em
troca cio do Sr . Victor Silveira, ainda es-
te anno.

Tudo isto não passa de invencionice
— concluiu o «Ieader »clc Pernambuco' sal-
tando do bonde na Avenida Rio Branco
c dizendo que ia á Gamara palestrar
somente, porque estava accordado que não
haveria sessão hoje , naquella casa do Con-
g-resso.

Prisão d© outro general ®$ boatos que cor*
reram hontem

Criticou as determinações do
seu chefe.

UMA SERIE DE INCIDENTES
GRAVES

v
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do Rio Negro, como

-ar
irtigo.
ão ha

-íoi- uni

recebido a ordem

Na Agricultura voltam todos
ao trabalho

Fomos i níormados de que o Sr. ministra
da Agricultura nenhuma excepção abriu
-quanto á sua resolução de fazer voltar ao
serviço de suas repartições todos os func-
cionarios da Agricultura, que sc achavam
íóra do ministério.

Nesse numero, acha-se a Sra. Valerie,
i.andersmann, que é apuradora, na Rcpar-
•lição de Estatística, c não dactilographa como
üôra noticiado.

0 Banco do Brasil
declarações do Sr. conse"

lheiro João Alfredo
O Sr. conselheiro João Alfredo, presiden-

te do Branco do Brasil, em palestra com um
redactor d'A NOITE, autorisou-o a decla-
rar não ter fundamento o alarme levantado

¦-ybre o Banco, estabelecimento que, ainda
«k na crise por que atravessamos, tem cum-
pido 05 seus deveres, nao receiando abso-
toajusnte 0U«içjuu' uiu&CÍa .;-._,.

Os bancos nacionaes e estrangeiros, uno

funccionaram hoje, o que egualmcnte sue-

cedeu com o commercio importador. A Al-

tandega, o Thesouro c as Caixas de '

versão o Arnortisação, rcpar

nisterio da Fa
sem

Con-
rtiç~es do Mi-

Fazenda funccionaram, todavia

grande movimento.

Um sujeito feroz
—— üí "*

Arrebatou a esposa do outro e
ainda o aggride

Na rua Olivia Maia. em Madurcira, íoi pre-
so boje á tarde o indivíduo Clemente das .Nc-
ves. por ter dado uma tacada no braço dnei-

to dc Santiago Rios.
Tá ha tempos Santiago foi victima de Lie-

mente, que lhe roubou a esposa c que o ag-

grediu a tiros, quando Santiago lhe íoi to-

mar satisfação.
0 aggressor íoi para a Detenção e o aggre-

dido para a Santa Casa.
Agora encontraram-se dc novo, dando-se o

facto que acabamos de narrar. . .
O ferido foi medicado numa pharmacia

Madurcira c o Clemente trancafiado
drez do 23" districto,

110
ue

xa-

Art. 25o -- A eleição do presidenie, vice-
presidente e secretários será Feita mensal-
mente... «á pluralidade de votos dos depu-
tados prcsentcs:>.

Art. 56" — A eleição das commissccs
sc fará por escrutínio recreio c «á plurali-
dado de votos dos demitidos presen*es»l.Proscguiu o orador dizendo que ba na
Constituição estadual omissão completa quan-to ao reconhecimento do presidente e que
se deve recorrer á Constituição Federal,
que é lei subsidiaria.

A Constituição estadual diz:
Art. 43 — O presidente e o vico-tnrosi-

dente do Estado serão eleitos por suííragio
directo C maioria de votos, e servirão por
quatro annos,. coulados da data da posse.

Art. '14 — Lei ordinária estabelecerá 10
processo da eleição.

1) Esta eleição se fará tres mezes antes
dc findo o pcriodoi presidencial.

Na Constituição Federal sc lê:
Art. -17 — O presidente e o viec-presi-

dente da Republica serão eleitos por suí-
fragio directo da nação e maioria absoluta
de votos.

Paragrapho l.n — A eleição terá logar
110 dia 1 de março do ultimo anuo do pe-
riodo presidencial.

....O Congresso fará a apuração na sua
primeira sessão, do mesmo anno-, «com qual-
quer numero de deputados presentes?.

Paragrapho 3." — O processo cia eleição
c da apuração será regulado por lei ordina-
ria.

Depois de muitas considerações sobre o
caso. procedeu á leitura ilas seguintes pa-
lavras dc Ruy Barbosa, a quem qualifica de
honra c gloria da raça latina:

«A apuração da eleição dc um chefe clc
Estado é, por sua natureza, uma operação
qnc sc não repete. Bem 011 mal feita estará
definitivamente eonsummada.

Supponhamos praticadas irregularidades no
apurar eleições de presidente da Republica.
Que autoridade conhecerá dellas para as es-
tudar?

Onde tal autoridade quando ellas oceorrem
ao apurarem-se as eleições dc governado-
res? Onde? No Poder Judiciário Federal?
No Congresso Nacional? No chefe da na-
ção? Não enxergo possibilidade tal no syste-
ma constitucional do paiz.»

Quando, pois, não prevalecesse a sua ar-
gumentação, termina o deputado cearense,
toda ella baseada no regimento da assem-f
bléa, na Constituição do Estado, e no Pacto
Federal, continuou, ficaria como, verdade in-
sophismavel o parecer do eminente Ruy
Barbosa, sobre o reconhecimento do Sr.
Araujo Pinho, na Bahia, em 1908,

Terminou, pedindo a publicação de um
artigo em que baseou os seus argumentos.

O Sr. Eduardo Saboya oecupou a tribuna,
só para dizer que devido ao adeantado da
hora deixava dc responder ao seu collega
que o precedeu na tribuna. Fal-o-á, po-
rém, amanhã.

Os soldados da Brigada Policial dc ns. '17,
da terceira companhia, e 50, da segunda
ambos do 5» batalhão, vestiram-se, hoje á
tarde, á paisana e foram passear pela Fa-
vclla.

Ao chegarem á porta clc uma venda que
a'hi existe, propriedade clc Domingos de tal,
eneorrtrarain-se os dous policiaes com itm
grupo dc desordeiros, de que fazia parte
Gentil de tal.

Sendo provocados pelo grupo, reagiram
os dous soldados, orginando-se dahi um con-
ílicto.

Em meio da desordem, recebeu o soldado
de n. '17 um tiro dc revólver 110 pescoço, des-
fechado por Gentil, caindo por terra.

Con.municado o facto ao 8° districto po-
licia!, seguiu para o local da luta o commis-
sario Corrêa que, ahi chegando providen-
cieti para que o ferido fosse medicado pela
Assistência.

Os desordeiros, inclusive Gentil, ;;í se ti-
nhani posto em fuga.

O soldado ferido, depois dos primeiros
soccorros, foi internado, cm eslado grave,
no hospital cie sua corporação.

O Sr. general Carlos de Mesquifa
PORTO ALEGRE, 8 (A. A.) - O gc-

neral Pedro Pinheiro Bittencourt, inspe-
ctor permanente da 12.:l Região, pren-
deu por dez dias, o general Carlos Fre-
derico Mesquita, commandante da 4.» Bri-
gada Estratégica, por lhe ter este diri-
gido um officio, criticando o programma
dc manobras que organisára .

Antes de expedir a ordem de prisão,
o general Pedro Bittencourt pediu ao
general Mesquita que retirasse o officio
que lhe enviara, negando-se este a acceder.
a esse pedido.

O general Bittencourt mandou o co-
ronel Júlio Cezar (iomes Silva assumir
o coiiimaudo da brigada.

Desobedecendo a ordem de prisão que
recebera, o general Mesquita, communi-
cou ;;o commando cia Inspecção, que vi-
ria a esta capital,, inspecejonar o 10."
regimento, chegando aqui, hontem á noite.

O coronel Julio Cezar Gomes Silva seguiu
para São Gabriel, sede da 4.n Brigada
Estratégica.

O incidente tem sido muito commen-
tado em todas as rodas rniütares. Parece
qu: a
dias.

"Não ha nada" - disse -nos o
Sr. Dr. chefe de Policia

Com1 ã circtimstaiicia de não terem stí-
bido paia Petropolis os Srs. ministros da
Guerra e da Marinha, mais insistentes ser
tornaram hoje os boatos de uma esperta-
Uva de acontecimentos sensacioiiacs.

Procurando informações, soubemos que jrí
era intenção dos Srs. almirante Alexandrino)
de Alencar e general Vespasiano de Albu-
querque. não comparecerem ao casamento
do Sr. marechal Hermes. O Sr. ministro
da Guerra allegou que se cansara com a|
vaigem de hontem, preferindo permanecer
hoje no Rio. Quanto ao Sr. ministro da Ma-
rinha, S. Ex. que, como o seu collega da
Guerra, j antára hontem com os noivos, jái
havia participado ao Sr. presidente da Re-
publica qüe não assistiria ao acto que hoje
se eííectuou.

O Sr. almirante Alexandrino esteve á tarde;
assistindo a uma sessão do cinema Odeon.

Quer nas repartições da Marinha, quer
nas da_ puerra, nenhum movimento anormal
se verificou hoje, parecendo que os boatos
não tinham o nienor fundamento.

Â-'s 5 cr meia da tarde, o nosso compa-
nheiro que faz o serviço da policia centrai
conversou com o Dr. Francisco Valladares, ai
respeito do que ha com relação aos boátosi
correntes de um movimento subversivo na
pista do qual já andava o Dr. Edwiges cie
Queiroz, que, segundo se diz estava ao par
das reuniões havidas no Palácio do Ingá...

— Não ha nada, disse-nog o chefe de po-
licia. Não sou tão pouco experiente para
acreditar num «canarcl». E. 'verdade que re-
cebo sempre denuncias. Mando syndicar por-
que é essa a minha obrigação, mas não
creio em 11111 movimento subversivo; pode;
dizer isso cm seu jornal. As noticias üe que
me fala o senhor são velhas...
tammiimihrtimK&<?.ix^wBViaai]miHMtsix.\iim

O BICHO
Para amanhã
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Os orçamentos e a caresiia
da vida

ordem de prisão será elevada para 25
4

A queda do
Nerohery1'

posítal
joi

ÍC Eduardo
pro-

Um dos passageiros
declarações

faz

As cousas da Amazônia' em
debate na Câmara

Na Câmara, continuou a discussãp do or-
çamento d a Agricultura.

O Sr. Nieanor do Nascimento justificou a
sua emenda mandando suspende o regula-
mento clc terras 110 Acre, dizendo-o illegal
e achando que o Sr. Pedro c'e Toledo exbr-
bitou da autorisação concedida pelo Con-
gresso para íazel-o, pois que 0 Congresso
só legalisava os das posses, e não
o reconhecimento de'todos os títulos comio
faz aquelle actual regulamento.

O Sr. Hosannah dc Oliveira (ralou das
difficuldadcs dc vida no extrenvo Norte
— na Amazônia.

Salientou que aquella relião vive aban-
donada pelo governo central, ha ressenta
annos, embora concorra para os cofres fe-
deraes com fabulosa somma. Isío é i!es'.'e
o Império.

A Amazônia tem vivido por si só, nem
auxilio da Uniã.o, conto outros Estados,

Uni' facto impressionante — acrescentou i
—,. 1; a immigração daquella região. O go-1
verno federal manda buscar iminigrnn'cs a j
paizes estrangeiros, os quais chegam livres'
de qualquer oiius pessoal, tendo ainda lios-
pcdagein e mais auxílios. Esses immigran-

BUENOS AIRES, S (A. A.)' - 'O' Sr.
Hcrnani Mazzolcni, que pilotava o balão
«Eduardo Ncwbcry», declarou que a queda
do mesmo cm Tres Arroyos foi proposital c
provocada por elle cie accordo com os de-
mais tripulantes do mencionado acro.;lalo.

Deante do iminente perigo de caírem 110
mar, que se achava próximo, onde todos te-
riam perecido, resolveram rasgar o envolu-
cro do balão, dando-se então a queda, que
íoi muito violenta, tendo íjca-rlo dons do;
aeronautas feridos c machucados os demais,
eoaíoiiiie commitnicámos em telegrammas an-
teriores.

Não conseguiram chegar a Mendozn, de-
vido ao tufão que o; colheu, desviando-os
do caminho que seguiam.

jquidação de Brin-
quedos

Por
ns toe!;'
sentes

qu::
de

do
17

Iquer preço vende-se o colossal
brinquedos e objectos para ore»

BAZAR FRANCEZ.
RUA DA CAI IOCA 17

Em frente á Travessa S. Francisco

-^A' FOIíNECEDOliÀ
Vendcm-sc moveis novos c usados,

preços commodos e compram-se usados,
gãndo-sc bem. Anuexas: officinas de

pop
pa-
re-

colchões.
15'

Ribeiro 8?paração de inoveis e
C. — Rua do Cattete s.'.i, próximo ao lar-
go do Machado. — Telephone Sul 1.4S1.

MME. ZIZINA
A grande cartomante brasileira, dá consultas

das 11 dn manhã ;'is 8 da noite, na i-wtt
«8:» <liísâ<ttmB i ta. a.s*, poJís-imJí,,

ENXAQUECAS, NEVBALGiAS e DÜ3ÉS

Cura immediata com a HEMICRANINA

de Giíroni. Rua 1' de Março 17

NK.VVF.S FOOD — Alimento Lácteo de Ne.ive.
Vem aconilioionado em lal,/is Imrrnotiirrimetitn fo-
chailas d o süii contnndo ó sempre fresco. ;

QUARENTA CONTOS EM
JÓIAS

Unia diligencia sem resnlíado
Por queixa apresentada pm- Mme. Marcy,

moradora :'t rua da Lapa n. oo, soube o Dr.
Ferreira de Almeida que um ex-empregadn
da queixosa, que lhe havia roubado variar
jóias, no valor dc .10:000$, pretendia seguir
hoje para a Europa, a bordo do Umbria.

Essa autoridade ordenou á Policia Marítima
que fizesse uma diligencia a bordo deste pa-
quete, o que foi levado a effeito, mas sem
resultado.

Vnrios agentes de segurança andam á cata
do larapio, que é dc nacionalidade italiana e se•I  Pr:iin-i«rn rle Ial.

!1

Moléstias do pulmão. R,
Das 3 ús 4.

da Silva
Uruguavana 35—

;.u ute
mento materno.

iitifa " E' o unico que
ubslitue o aleita-

IVmiMTEÍGA VIRGEM
_ Pasteurisada (reclame) kilo a 3S800. Ou-

vidor 149 Leitem Paimyra.

rtaes e cartih

0 dia dos

Paul outros Es-

houve sessão J10 c 110 Conse'ho Mu-
Desde cedo que o vasto casarão

do largo da Mãe do Bispo, ficou vasio, todo

, fechado, não havendo por ali viva alma.

Não
nicipal

Foi iniciada , ua Câmara ,a discussão
terceira do orçamento da Receita que
foi discutido pelo Sr. Martim Francisco

que fez um longo discurso.1 
S. Ex .terminou ás 6 horas da tar-

de, quando íoi l*i»ntada a sessão.

tes, porem, são para S.
tados privilegiados.

O mesmo não se dá com a Amazônia
onde o iinniigrante chega devendo lliu e
dous contos de réis aos «patrões»; Toda
viagem, todas as despezas são feitas á sga
custa.

No entanto — acerescentou — não ha
região mais fértil, mais uberrima, mais rica
do que a Amazônia.

O orador, que teve cm media, dez depu-
tados como ouvintes, estendeu a sua de-
fesa ao commercio da Amazônia.

Afinal, falou o Sr. José Bezerra, que disse
que o Ministério da Agricultura é a força
politica maior creada neste paiz.

Passou a fazer o histórico daquelle mi-1
nisterio e dos ministros, elogiando o prj-
ineiro, Sr. Cândido Rodrigues, não dtividau- >
do da competência para aquelle cargo tio |

Pe-

jornalistas pia-
íinos

Os
tarde
onde
ctor.

PIjornalistas
no quartel do

foram recebidos

oram feitos

dinos estiveram hoje á
Corpo dc Bombeiros,
pelo respectivo inspe-

muito

Alar-

icgiiudo, Sr. Rodolpho Miranda, e
rando a incompetência, do terceiro, :
dro de Toledo, para aquelle mesmo

O Sr. Rociolpho Miranda teve o S:
tim Franrlsco para dcfcndel-o.

O Sr. Pedro de Toledo teve como defen'OrcS
os Srs. Luciano Pereira c Metcllo Junior.

O orador salientou o facto de haver o
Sr. Pedro 

'dc 
Toledo nomeado uni rábula de

aldeia para inspector agrícola, em Penam-
buco, a creação de uma estação contra a
secea, uo logar mais elevado de Pernam-
buco, nc qual dão fruetas européas, tal o seu
clima.

A discuòsão desse orçamento continuará
amanhã,

vários exercício que
agradaram aos nossos hospedes.

Do Corpo de Bombeiros foram elles ao
quartel do regimento de cavallaria da poli-
cia.

Ahi foram elles recebidos pelo comman-
dante e oííicialidade ao som dos hyninos
argentino e uruguayo.

Em seguida fizeram uma visita ao quartel,
percorrendo todas as dependências.

No refeitório foi offcrecido um café aos
jornalistas platino;.

Voltando ao gabinete do commandante, as-
sisliram elles vários exercícios de cavalla-
ria.

Aos nossos 'hospedes foi offerecida uma
taça dc «champagne .

O commandante fez uma saudação aos
cargo. | jornalistas platinos, a qual íoi respondida pelo

de «La Nacion», Facio He-110S-.-0 collega
beauer.

e artigos para as
festase de papelaria

CASA SCRIVANO, Lavradio 14.

O LOPES

E* quem dá a fortuna mais rápida nas Lo-
lerias e ofíerece maioies vantagens ao .

publico
K. Ouvidor, 151 -K. Quiti ntía, 79

(Canto Ouvidor)
Filial: Kua Rosário n. 26

(SÃO PAULO)
"Oolong", 

o mais delicioso chá
preto que existe, em pacotes, mar
ca registrada "uma 

linda japoneza"
vende-se na rua da Candelária n. 1

Para a cosinha o LIMPIADOR DOMÉSTICO

1:
Cooperativa de Jóias e Relógios

Gonsalves Dias 35

NATAL
1:00

35 Rua

Primeiro sorteio
24 do corrente

OS "DREADNOUGHTS"
O 'Minas Geraes:

para deixar o dique
ba de ser
de branco.

Aquelle couraçado
ao ibão Paulo?, que
nova pintura externa

esta em
fluctuante

preparativos
em que aci-

completamente limpo c pintado

dará logar,
já começou

no dique,
a receber

Novidades em chapas Victor e de outras
marcas, encontram-se na Nova Casa Victor,
Rua dos Ourives 27, sobrado.

José Antônio Pereira
Mnrietlii Pereira e famillii, Domingos iv>"&

Pereira o familia e Maihi Fortes e família,
agradecem penhorados aos que acompanha-
iam os restos r.tortaes do seu extremosoma-
rido, lillio c afillindo, JosO Antônio Pereira, o
de novo convidam paia assistir á missa rle

sétimo dia, qnc se celebrarii no nltar-inór, terçn-fei-
ra, o dn corrente, ás 9 horas, na egrejn ile S, Jotó
pelo (jne se confessam eternamente er»in«.

jnJiL~.
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$e amanhã pu
dermos augmentar
ás vantagens da
nossa organisação
esseaugmentotam-
bem o offerecémos
aos freguezes do

A NOITE —Segunda-feira, 8 cie Dezembro de 1913

ff% tf ± *

0 lio ¥ae ter um sso^o
theatro

. 0 falso ismfòaaiismo
Do Sr. deputado Rodolpho Paixão, re-

¦.ebemos a fcguintc carta:
«Sr. redactor da A NOITE—Alguns tre-

chos da rápida entrevista que tivéramos, e.i
•e o vosso digno representai! c acerca cias
sociedades de pecúlios, rendas, etc, e que
íoi publicada na primeira collinma da
A NOITE, de fi cio correníc, precisam das
seguintes rectificações, as quacs, estou certo,
¦fareis sem o menor constrangimento,porque
não alteram a substancia do meu humilde
c d csauiorisado parecer sobre taes asso-
leiações: i

Rcíeriudo-iiic ás numerosas sociedades de
pecúlios, renda, etc.', que estalo funcei.. taii-
do .ou pretendem fünccionar nesta capital
e no interior do paÍ7, dWc qtte a 'maioria
idcllas, orgaiii. .ida sem bases scientificas e
de accorcio com os ensinamentos da pra-

,1ica, íeriam de desapparecer dentro dc pra?;-.¦mais nu menos curto.
Excepluci, então, c'e;te vaticini-jj como .e'devo 

recordar, o vosso alltidid. renreseii-
tante, «A Universal», "A Victoria", "A Ali-' nas Geraes", "A Bonjficadora" e outras
cujas direcionas, ¦ compostas dc homens da'envergadura moral c._ompe'cnç__ dos Drs.
Henrique. Dini . Ubaldino do Amaral, Leo-
poldo de Btilhõc., Antônio Carlos, José l.o-'nifacio, Barbosa Lima, ele., inspiram a maior
. a mais merecida confiança aos seus se^u-
radps.

Chamei 'Í5cn> ;'t jóia de inscripção cm
taes institutos, porque sendo ella muito in-
íerior, á exigida pc^as sociedades de se--quros de vicia bem organisadas, sc transfor-
mia cm chamariz das pessoas previdente?
c bondosas, quc, dispondo de parcos recur-
sos financeiros, anhelam, no cnt'e*anto, po-
garantir o futuro daqtielles de que são o
único amparo neste mundo t!c provaçõesA emenda que vtotl anre e*i'ar no pro;ecío
tíe orçamento da receita neral, da Repu-
blica para o exercicio dc 191*1, eleva a
50():00()s0n0 n deposito das sociedade; de
seguros cie vida, pecúlios, etc, que obfi-
verem, d'orn cn cihn*e. autorisação para
Tuticcioiiar no pai., devendo aí., quc c"-tão
aetiiaimenle íimccionando driteVrar, dentro
do prazo improrofrnvel dc tre"! mces, a
coiilar da dala da lei, os respectivos d. posi-
los de 20!) rO.n.OflO.

Não disse que era contrario a todos os
processos do mutualisnío, sim do «falso>*
iiniíunlismo)* que se eslá desenvolvendo cs-
pantosamenle nn Brasil.

Oo vosso constante leitor e Afio. c Ad.- R. PAIXÃO.
Rio, 7—12—13.!)

•!:-

f J fl V j| 
cigarros supei finos 200 réis

L L _) _ O com e sem cort;ca penna
Fiel

Os salvamentos dos
perigos do mar

As repetidas catastrophcs, ultimamente
Decorridas no mai* c que despertaram atlen-
ções geraes pelas conseqüências funestas
que se lhes seguiram, levaram o Sr. Cario*-
K. Uhlc, a intentar a propaganda dc cn-
genhoso apparelho que as remove por com-
pleto, prestando assim um. serviço inesti-
mavel, a quantos na luta pela vida são obri-
gados'a enfrentar as fúrias traiçoeiras das
ondas.

Km prospectos elucidativos quc larga-
mente distribue, aquelle conhecido indus-
1nal_ expõe as vantagens decorrentes do
precioso invento, cuja adoprão será de bom
aviso aconselhar a todos os quc labutam
nos perigosos misteres marítimos.

O capitão-tenente Thicr-* . Icmii;*-* foi'accciío sócio do Instituto Teclm.co Naval.

FUMEM ™
é encontrado em todas as chanitarias de

1a ordein.

OS CAPITÃES PARTICULARES ATI-
RAM-SE A' CONSTRUCÇÃO DE

THEATROS
O Rio vae ter um novo theatro. Se-

rão, portanto, ainda inaugurados este an-
no , dois theatros novos: ¦ um o Phenix,
junto ao grande hotel Guinle, e que
já está quasi concluidol e outro que ainda
vae scr construído.

E' desse ultimo que vamos tratar, c
que c a demonstração de que a industria
de construcção clc theatros é rendosissima,
desde que se lembrem que um theatro,
alugado a quem o explore, rencie no
minimo cinco contos mensaes cie aluguel.

Para a construcção do novo theatro
reuniram-se os Srs . João dc Oliveira c
Justino Marques, que organisaram a fir-
ma Oliveira & Marques, e escolheram um
excellente e espaçoso terreno na Ave-
nida Gomes Freire! Esse terreno chi fren-
te para a garage Rio Branco, ao lado
da qual vac scr a entrada para o theatro.

Esse theatro, que vae scr cioiado
de todas as commoclidaclcs modernas,
vae ser construído com toda a presteza
para, cm maio proxi.no, ser inaugurado

Para inaugural-o virá uma companhia
de operetas portugüeza, com unia parte
grande do seu repertório inteiramente iné
dito para o nosso publico c trazendo
á sua frente uma grande actriz cantora.

O theatro , pelos projectos escolhidos, vae
ter uma grande lotação c innumèras com-
modiclades para o publico, não tendo co-
lumnas de centro que perturbam a visão
dos seus espectadores.

O theatro ficará no meio clc um verda*
deiro jardim e será brilhantemente il-
liiminaclo,

E o nome que terá o novo theatro?
O nome?!
Mas, por emquanto, não tem nome al-

gum. E ' ttfn theatro , porque a empreza
que o vae construir pretende baplisal-.o
por meio de um plebiscito entre o.s nos-
sos autores dramáticos e outros escriptores.

iaiess
"O ladrão fantasmas, no Recreio

Volta hoje á scena no Recreio a in-
teressante e emocionante peça de epi-
sodios policiacs — «.O ladrão" fantasma».

A nova peça enveredou por um cami-
nlio de franco suecessa c tão cedo não
sairá cio cartaz cio Recreio.

Entretanto a companhia Marzuilo está
ensaiando cuidadosamente a peça dc Sar-
dou — <:A feiticeira», que é lindíssima
e tem uma grande montagem.
¦<A Presidenta»

Brevemente subirá á scena, no thea-
tro Recreio, o magnífico «vaudeville» cm
3 actos «A Presidenta», um dos mais le-
gitimos suecessos, deste anno, nos thea-
tros dc Paris.

E' de esperar , pois, que «A Presi-
douta;, interpretada pelo excellente con-
juneto da Companhia Dramática Nacio-
nal, alcance entre nós um exilo ruidoso.
«Onde é o fogo?»

O Sr. Gastão Tojeiro terminou uma
burleta em 3 actos ;; IO quadros, «Or-
de c o fogo»? destinada aó theatro «S.
Josér.

Nesse trabalho o seu autor ícniará uma
nova le Clinica de factura que melhor con-
diz com o gênero de peças para sessões.

Uma creança brincando junto
de um poço morre afogada
Nos fundos da residência d,o Sr. José* dos

Santos, á rua Nova, uo Realengo, deu-se
hoje pela manhã uni lámentavc desastre..

Sua íilhinha Gioçonda, de 2 annos dc
edade, estava brincando no quintal.

Em dados 'momentos, dirigiu-se para os la-
dos dc* um poço, mas foi tão infeliz que,
passando perto deste, cscone^oti, caiu c
nelle pereceu afogada.

Quando seus paes te aperceberam da sua
ausência, a infeliz creança já era cadaver.

Avisada do oceorrido, a policia do 23o
districto compareceu ao local c tomou co-
nhecimento d,o facto.

O cadáver clc Gioconda ficou em casa
de seus pr.es.

FESTA S
1913 1014
Acaba dè chegar uni variado e escolhido stcc .de objectos pura presentes e bem assim unin_.is_.ico e iregua'avcl sortimento dc «papel ecartões > de fantasia para cumprimentos dcBOAS-FESTAS á papelaria Carnes Pereira,

RUA DO OUVIDOR 91

O baiie dos Fenianos
Os Fenianos festejaram sabbado ul.itno

com um estrondoso baile, o -lio anniversario
de sua fundação.

Festa honrada com a prerttnça dos jornalis-tas platinos que sc acham actuaimente noBrasil, caprichou a directoria para qucltidoestivesse irunreliensivel, o que aliás iác tradicional no «poleiro».
O <:cloti.> da festa foi inquestionavelmente

a «troupe» Pei-y, que ali fez cousas do arcoda velha.

O no O melho;* Calçado; sempre
I novidades.

. Rua Urugua-,ano 72
Telephone Gio central

SaSiando de um bonde, um
rapaz ficou sem um pé

Saltando de um bonde uc Catumby, em
movimento, na rua do mesmo nome, Ale-
xandre Lopes Pereira, dc 1Q annos, em-
pregado no commercioe rc ideire á rua dos
Coqueiros 11. 20, perdei o e rui ibrio ccaiu,
sendo apanhado pelas rodas do vehiculo. ciuc*
lhe esmagaram -o pé esquerdo-

Pereira foi removido para a Assistência
c depois removido para o hospital de São
Francisco dc Paula. "*

SI BARBOSA ÍSSbSnTS.
Evitar as numerosas imitações

Não faça o 3eu seguro sem consultar os
planos da A SALVADORA, a mais
vantajosa de todas as sociedades mutuas.
Rua do Rosário, ! 20, esquina da Avenida
Central.

a prestações semiVnaeB de 2$
.síí e 5?, com direito n 1, 2, e 3
sorteios, Aoccitnm-sc sócios, ua
Joalheria Soares Filho S*. Comp;,

nn dos Andradas 11. 15, próximo ao largo de ,*..
Francisco. Tclepliotic _i.S~7.

Jóias
300'cigarros mistura _UU réis

''«'com e sem cortiça Penna

Fiel.

Eleições em Buenos Aires
BUENOS AIRES, S(A. A.). - As dei-

ções realisadas hontem, na prpvincia dc
Buenos Aires , correram perfeitamente tran.-
quillas.

Foi eleito governador daquella provirá-
cia o Sr. Ugarte e vice-governador p
Sr. Peralta Alvear.

_

2 as .

Consultório: ma Sete
de Setembro 11.96, das

Resid. rim Machado de Aa*.!;;, 33,Cadete.
c

p§)^

Bate sempre o

:NAS:
Ptatarias e objectos de

arte

li! ií-ll 2.1

O Palace Theatre já nnniincia para amanhã
a estréa da cantora italiana La Marinecja e

1 rc-entrada da chanteuse de genre Mlle.
Waude.

Laura Orelle continua a ser o numero
querido do Palace que agora mantém 110
.raríaz os seus grandes suecessos Linda Thel-
ma, o cômico excêntrico italiano Brtignolelo¦ o Dr. Schiloh, oráculo de Delphos, que
prediz, o passado e o itiiuro.

Continua em ensaios 110 São José a
revista <:Z. B. I). U.».

A seguir ao vaudeville, gênero livre,<0 Paraiso:-, o São Pedro leva' ií .scena a
opereta portugüeza (Amores de tricana*.
A companhia Caramba

Seguiu 'hoje para São Paulo a companhia
de operelas Caramba, que vac trabalhar 110
Palace Theatre da capital paulista.

A Caramba despediu-sc homem do rin;-
so publico com uma «matinée:) no Lyrico, qucfoi regularmente concorrida.

A companhia Caramba .seguiu num trem
especial.
A festa de Zazá Soares

Já está annunciado para a próxima sexta'-
feira o [estivai artístico da actriz Zazá Soa-
res, agora «ctoile» da companhia Brandão,
110 theatro Apollo.

Nessa noite será levada á scena, cm rc-
príse, a revista «O piíosiriho».

Como nota inédita irá á scena uma revi-,-
tinha «Mexericos», escripta especialmente paraa Zazá Soares.
Espectaculos para hoje:

Recreio, a peça «O ladrão fantasma»;
Apoilo, por sessões, a revista -rEntãü, como
é?:>; São José, por .sessões, a opereta cAmor
moinado»;; São Redro, por sessões, o vau-
deville, gênero livre, «.0 Paraiso»; Rjo Bran-
co, por sessões, a revista «Elixir da vida»;
Palace Theatre, variado; Pavilhão Interna-
cional, circo de cavallinhos.

i«in_Tm_i?_raau'aM__w__i_____yiA^

Üm delegado de saude aggre-
dido na redacção de um

jornai
Oo Sr. \)v. Firmo Barroso recebeu o dire-

ctor cicsia folha a seguinte carta:
«Permitia-mc a liberdade de manifestar-

lhe a minha magna pelo cpiirmentario que
faz A NOITE, noticiando o desagradável in-
eidente que se deu enlre mim e genle do
«Correio da Manhã*.

A policia só teve para ouvir empregados
desse jornal, que naturalmente sc dcffen-
cicram da cobardia cie me aggredir em sua
casa, estando eu desarmado, como de cos-
tiime, o quc lamento sinceramente.

E' neste ponto quc vi quanto fui apres-
sacio procurando ta! apparelho de defesa
social, pois é lógico que o desfecho ahi me
seria contrario,

tAlea jacta est>> c agora só desejava que 111. 'ISO

quem, como o vosso jornal, não pode co-
nliccei* do assumpto com segurança, se ab-
stenha dc commentarios injustos. Tendes ra-
zão quando o vosso jornal diz que é estra.
nho quc o facto se lenha dado como relalci
ao Dr. Süva Marques. Mas assim fqi c a |mi.
nha palavra deveria ter, para quem me co-
nlie.ee, mais valor do quc o testemunho-
suspeito dos interessados em encobrir a ver.
dade.

Mojc respondo á nova aggressão com
que o «Correio') me honra no numero cie
hontem, pela «Gazeta de Noticias:., não
acompanhando qualquer discussão, que esse
jornal queira estabelecer commigo, porque
tenho mais que fazer, e não disponho de
dinheiro para despender inutilmente.

Pócc annunciar que continuo no exercicio
interino -de delegado de Saude, de inspe-
ctor effectivo (por concurso, cpie me deu
o primeiro logar, por tanto vitalício), da
mesma repartição, no meu logar de .nedico
effectivo do Dispensado Azevedo Lima, e ao
serviço de alguns clientes, que atlcndo nas
horas dc* folga do serviço publico, nada re-
ceiando dos meus superiores hierarchicos,
que me têm na justa estima c apreço, que
procuro cada vez mais merecer.

Asseguro-lhe quc não comincllcrei mais
a imprudência de entrar só e desarmado
110 «Correio da Manhã*.

A NOITE, ile quc sou antigo leitor c apre.
ciador, não foi justa para commigo, e eu
me julgo no direito de fazer-lhe esta queixa
e de pedir ao meu amigo, que me conhece
cia «Gazeta de Noticias», a devida reparação.
Com estima e consideração, sou etc. —
Dr. Firmo Barroso. Rua de São Christovão

ilülê®, como sempre cosiu-
jazer, continua a ®.<

ü casa
ma "
dficeão as suas
todas as compras que fazerem durante o cor
rente mez como brinde de fim de anno.

Esle desconto, é real e só será íeiio nas

oíferecer £o \0 de re-
islinclissimas freguezas em

vendas a dinheiro. 53. í&%

REÂ!_ 20 010 dc desconto em iodos os preces marcados para

ANNI VERSAR! OS

\7az annos amanhã o joven Ermelindo
de Araújo Ferreira, nosso companheiro ua
administração cia A NOITE.

—Serão muitos os cumprimentos enviados
hoje á senhorra Herminia Ribeiro daCunna,
filha do Sr. •Heitor Ribeiro da Cunha, ca-
pilalista nesta praça c que Feste'a o seu an-
niversario natalicio, cercada da muita es-
tinia em que é tida na nossa primeira so-
ciedade.

Mlle. .!za Peckolt, filha do Sr. Dr.
Theodoro Peckolt, faz annos ho;c, c por
esse motivo rece! ecá innumeros cumprimen-
tos de suas muitas amiguinhas.

Festeja o seu anniversario natalicio
hoje o Sr. Dr. Waldemar Sehiüer.

Faz annos hoje a senhora Alzira Gi-
rardot Abbondati, esposa do Sr. professor
Henri Abbondati.

Faz annos amanhã o capitão-tch.eiit.
Ociavio Jardim.

--- Realisou-se !ioii'.em a festa comiremora-
tiva do anniversario natalicio do Sr. Alfredo
Teixeira, proprielario do Café Teixeira.

Como todos os annos, o.s seus amigos
e camaradas oíierecam-lhe ricas dádiva-.

Faz turnos hoje o menino Mario Lo-
qtics da Costa, filho do Sr. M. J. da Costa.
CASAMENTOS

Eííecíua-se 110 dia 31 do corrente o en-
lace matrimonial do Sr. Dr. Lino Moreira
com a senhorita Dulce, filha do Sr. Dr.
Pedro clc Toledo, ministro do Brasil 110
Quirinal.

Contratou casamento com a senhorita
Adelaide Pinto Bravo, filha do falkrid.o
guarda-livros desta praça, Sr. Carlos Pinto
Bravo, o Sr. Eduardo Adolpho Brandes,
empregado na companhia Leopoldina.

—¦ Realisou-se hoje o casamento da sc-
nhorita Isabel Guimarães com o tenente Dr.
Fernando Pinto, engenheiro militar.
BAPTISADOS

Realiscu-se ho:c, ás 5 horas da tarde,
na egreja de N. S. clc Lourdei, em Vilia
Isabel, o liai. ismo da menina Ondina, ex-
tremosa íilhinha do guarda-civil Joviniano
Soares Parente Filho c c'c D. Joanna Bran-
d .0 Parente.

Foram padrinhos, o canitão intendente do
1o !.c'.imcn'o dc' Infantaria, do Exercito,
Adolpho Luiz clc Carvalho c sua Exma. es-
posa D. Enediiia Lei'e dc Carvalho.
PELAS ESCOLAS

Concluiu com destaque' o curso da Fa-
culdacle clc Sciencias Jurídicas e Soci-e;,
approvado com notas distinetas cm todas
as cadeiras, o Sr. Américo Galvão Bueno,
que por es?e motivo tem rc_cbi_o iniiu-
meros cumprimentos dos seus ami .S; e col-
legas'.
CONFERÊNCIAS

Rcalisa-se amanhã as _ taras, no Instituto
Histórico c Gc.ogranhico B''i~i'c*'ro. a se-
gunda prclecção cío Sr. Dr. Alber:o Rangel,
sócio effectivo, sobre geographia do Brasil.

O conferencista tratará do «Sc.tor do
Nordeste.;.
VIAJANTES

O Sr. Dr. Pedro de Toledo parte para
S. Paulo 110 próximo dia 12, em visita a
pessoas de sua Exma. familia.

Embarcou hontem em Santos, com1 des-
tino a Buenos Aires, o Sr. Dr. José de
Paula Rodrigues Alves. Io secretario dá
nossa IcL'a"ão na Argen .na,

O nrofc.sor Pe<rti's \'erdicr, da Es*-
cola Nacional dc Bellas Aríe~, seguiu Iron-
(cm, para a Europa, cm via"cm de recreio,
a bordo do «Sierra Cordoíia».

Parle hoje para São Paulo, no trem
dc luxo, o Sr. Adolpho de Camargo Neves.

-- A bordo do «Ria de Janeiro:), partiu
l.ositcin para Fortaleza o jornalista Arthur
Bomilcar, que vae em tratamento de sua
^auCic.

O Sr. Bomilcar foi viclima, ha mezes, de
um desasfre dc automóvel ne.la capital.

—- Vindo do Paraná, encontra-se nesta
capilal o Sr. coronel Leou Seuny, conimer-
ciante no porto de Paranaguá.

Encontra-se ncsla capital o Sr. Anlonio
Francisco Nai-ífal.

O Sr. Nauffal acaba de regressar da Eu-
ropa. onde foi d.semnenliar uma commissão
do governo do> Paraná.
VERANISTAS

que se divertem
O PIC-NIC DO CLUB VASCO LGAMA .... A concurrcncia, a animado P.boa lordem tornaram o «pic-nic» hcintV.» a

Usado, ua ilha dd Engenho, pelo C,,h^Regatas Vasco da Gama, lima fe,?^*
dabilissima, de que hão de 1'icar a_ S
gratas recordações, ,,"«

A linda festa campe, .rc terminou á.horas da tarde, quando os ' cinco
ii- * a , - c°nviUadt.s regre&arain ao Rio, As dansas tinhamaté então, um " tido.único intcrvallo, o dcslinui.ao .unch», que foi farto e escolhido.

Nenhum incidente desagra"dave
durante ioda a festa. o«:orr.i|

fíVISO IMPORTANTE
Pedro S. de Queiroz, ppoppiefapio

da conbecida e antiga Casa dasF«.
zendas Pretas, fundada em 1871 „*puada Quitanda, 15, hoie sita á R«lnida Rio Branco 141-1 i, avisa ¦
quem interessar possa que só manda seus emppzgados ás residências
onde se derem óbitos «quandoo ã.
dido ll^e é feito» seja por escripto
seja por telephone (apparelho cen-
f_al191)ouseja mesmo verbalmente

Quantos se apresentarem como
seus empregados ou agentes, sâosimples intrujóes cornos quaes toda
a cautela é pouca.

Pedro S. Queiroz

nem perdeu?
O Sr. Manoel da Süva, residente á rua DrPc-uro Rodrigues n. 33, achou em uni hendèlinha Alaéa Çampisía, ante-hontem, uma carteira de identificação, pertencente ao amidante dc motorista Jacintho Henrique Cor-rea.
Esta carteira acha-se em nossa redacc.ò

onde deve ser procurada pe'o seu respectivo
dono.

Secção inedifopial

Acompanhado dc sua Exma. escosa c fl-
lhas Thcrc7.ii e Laura, já subiu para Pe-
trenolis, onde passará a eshcão calmosa,
o Sr. ministro Barros Moreira.
PIC-NÍC

A caravana Sinart pceoam-se na-a reali-
sar o seu próximo pic-nic no domingo', 14
do correníc.

O limar escolhido é a ilha d'Água _
os convites estão ^endo distribui, os nclo
seu organisador, í?:-. Dr. Camisão de Mello.
MISSAS

Amanhã, ás o horas, na matriz dc São
José, será rezada missa dc sr_'imo dia nor
alma do Sr. Francisco Ama-or de Vascon-
cellos, pae do tc.tcnte-coronel Zoroastro de
Vasconcellos.

— Rcfa-se depois de amanhã ás 10 horas,
missa na cereja da Cruz dos Militares, poralma dc D. Emilia Augusta Wandcck da
Cunha.

exclusivamcnlc a dinheiro

:ua Gonçalves Dias, SS-ffraspassaacasa
COTirpi \M$ cigarros luxuosos 500 réis
LOILIlLinUO rom e sem cortiça Penna

Fiel.

'•'Garantia da Amazônia"
SOCIEDADE DE SEGUROS MÚTUOS

SOBRE A VIDA '. .
Mais uma apólice contemplada

5:0008000
..Recebi do Departamento dos Estados doSul, da Sociedade clc Seguros Mútuos Sobrea Vida «Garantia da Amazônia;, por inter-mcdio da sua succursal do Rio Grande doSul ,e por mão de seus banqueiros na cida-dc de Uruguayana, Srs. Barbara Filhos, _

quantia de 5:000.? (cinco contos de reis)
representada pelo cheque contra o Lon-cion í. River Plate Bank Ltd., numero D11/.97S, valor nominal da minha apólicen. IG..39, emitiida pela dita sociedade sobre
a minha vida, por ter sido a mesma con-tcmplada no sorteio realisado em 2S de se-lembro próximo passado.Pelo presente dou quitação á dita s.Cienade dc todos os direitos provenientesdo facto clc ter sido a minha apc.ee, de nu-
mero supra, contemplada no sorteio aííi.
dido no que diz respeito ac beneficio emdinheiro quc* me cabe, devendo ainda receber
da dita sociedade uma apólice suUuda de
Êgual valor, 5:000*, que se acha em emissãa
e para lazer fé firmo o presente recibo em
duplicata para um só effeito.

Uruguayana, 3 cie novembro de 1913. -
Cecilio Garcia.»

Como testemunhas:
João Valente Júnior,
Affonso Camisão.
(Estavam todas as firmas devidamente _•'

conhecidas por tabellião publico c o do-
cumento legalmente sellaclo).

Departamento dos Estados do Sul - Ave'
nida Rio Branco, Rio dc* Janeiro.

'^^^^^^^^BB^^a^^SÊamB^^^BB^^^^Bia^K^^^^^euaKSMiiSBKBtBiisaÊmi 111 _¦___ n 11 n mata

"Garantia da Amazônia"
SOCIEDADE DE SEGUROS MÚTUOS

SOBRE A VIDA
Mais nina apólice contemplada

Réis 5:0008000
Recebi da Sociedade de Seguros Aiutuos

.obre a Vida «Garantia da Amazônia;, j_rintermédio do Departamento dos Estados
do Sul da mesma Sociedade, a ao .lice
saldada n. 21.605, do valor de 5:0(108000
(cinco contos de réis) emittida nela di-
ta Sociedade para completar os' benefi*
cios resultantes do facto de ter sido _
minha apólice dc n. 16.515 contempla-
cia no sorteio realisado cm 2S de Setem-
bro próximo passado.

Pelo presente recibo que passo em tri-
plicata para um só effeito, dou plenae inteira quitação á dita Sociedade de
Iodos os benefícios resultantes do facto
de ter sido a minha referida apólice con-
tcmplada no sorteio acima citado.

Rio cie Janeiro, 2d de Novembro de
1013. - JORGE RIBEIRO DE FIQUEI-

Testemunhas:
José Francici Rodrigues.
Eduardo Lotizada.
—(Estavam todas as firmas devidamente

reconhecidas por tabellião publico e o do-
cumento legalmente s

Departamento dos do Sul, Ave-
nida Rio Branco, Rio: Janeiro.

gj5g________E_____Bi ju ,iii|i,i| iiiiglJ^. SEMANA A. LÁPIS
^^^^^^ {Lis<3ii*3s Smpi^essggs úe iy§ag@iii dos jeni^listas argeiiiSsius ) f^«a__M_í_OT_^^

O pavoroso incêndio (ruma garage foi a
primeira cousa interessante que vimos no
Brasil. Esse queima, co que nos informa-
nm.zf

...trouxe depois enorme vantagem as ca-
sas ds calçados, cuja freguezia está sendo
quasi na sua totalidade dc funecionarios pu-
Vi;.;.

Outra in formação interessante tivemos ácer-
ca dos deputados. Esses senhores são actual-
mente, com a crise, obrigados a se servir
dc carregadores par-j conduzirem os respecíi-
vos ordenado:.

O carnaval, que c a única festa popular no Estivemos cm Petropolis. Admirável ! Es-
Brasil, está pelo menos até agora, muito frio, pantou-nos, porém, a harateza dos gênerosfrigidissimo. Parece quc desta vez não vae alimentícios, náquella cidade. Dizem quc isso

íoi devido ao pr<. dente oue par. lá subiuli das pccnts

O Brasil é, emfim, uma terra adorável; . o
brasileiro, muito ao contrario do quc suppúem
os argentinos. 6 um individuo amável, trata
o. s.tis hospedes bem c é sobretudo risonbo...
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Colossal mocotó
ã a© alirass-ço

Á Porlu-
oueza. Tripas á Lisboeta-

Arroz do forno á Minhota,
Peixada á Poveira.
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> 1
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A NOITE—Segunda-feira, 8 de Dezembro de 1913 5
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e A mira clc Ramos & Irmão
Preço i$5oo

Deposito no Itio do Inneiro :
DROGARIA PACHECO

Rua dos Andradas, 43 a 47

^...ccesro
(Jiiicos depositários do afamado

Vinho Branco e Tinto em botijas
de Anadia (Portugal)

OURIVES, 37

THE TYPEWRITEK
OFFICINA MECHAN1CA

Gomes 6: Moreira
Concerta\ii-*c apparelhos clcr.lrK-.os

miniiôgraplio, tiincliiiia de escrever dô
QUíil(|i"cr fabricante, calcula-.- e regia-
irftdornr
'•• .teltiitn-se assigtifttin-as iiicnsac-s

j|iiiipczaecoiiscrva<;ãoda5iiiesni!iái
TRECOS MÓDICOS

CABELiLOS
BRANCOS

Usne a brilJi-iniiiia triiiinplio para.-k-.-is ailllal-os, frasco 3í>Ut)Ü. Vondu-
s« ii*i p,'i-|iiiiiaiias li,;.in, Um--
niiiiiii,".*, Cirio, Nau-s ii A' NoiVa
Casa Postal e Ganulu Grande.
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__1^!1ESTA'FRAN' 1 SENADOR í
Z DIRECTORIA | I

CONSELHO FISCAL (eíícctivos) || 1
'•''' Domingos Baptista tia Gama — Sócio da || |

finna Santo;* Moreira & C. — Agentes do || |
... Banco Commercial do Porto. || |
!icl Antonio Leitão —• Negociante. |i |

Francisco José Antunes — Sócio da fim*1 ID n ^ Kvr^vmm®ÊÍÊi

Carlos Pinto Coelho — Gerente do Banco ljj$ " "¦ '^
Veiga Alliança do Porto. ||

João Duarte de Albuquerque — Sócio da gra —
firma Barbosa, Albuquerque & WÊ e» A— Ncgo-J Thomaz Coelho — Negociante. || |RjN ]\

DIRECTOR-MEDICO REVISOR 11 W
Dr. Henrique Duque — Assistente da Fa- k! ||
culdadc de Medicina. g| jw

'• CONSELHO JURÍDICO 11 IL
3, Dr. Cam- Dr. Eugênio Valladào Catta Preta. J»

Alfredo Benrardes» Dr. Oliveira Coelho. B**| /çMíf-Mk
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Escriptork m
lôu

SEGURO

lispilmante, reíi!j;crante, sc-m
aicool

Rua dos Ourives,
Sobrado

lo6

Restaurant Carioca
O mais popular

Salão confortável, próprio para fami-
!i.is; especialidade em igimHas de
qualquer éspecie, tem sempre bons
vinhcá diversas cjiiíiliclácrn.',. Avulso
1$ Co tíirtÇCs S4») 15 líítrtO 14S060;

7 Setembro 174. Teieph 3657
Rio tle Janeiro

Aos Asthznaticos!...
Especifico ora descoberto, rjno

tem feito reül suecesso iki cura da
asihniii e bronchite aslltmftlka,

Uma curei importante:
lilm. Sr. maior Hruz:'.i. Kstaiulo

minlia lillia Clara soffretido de
lAstlimaii, recorri an sen protlil-
do, Elixir anti-asthmnlico de liriiz-
?.i, e com iim só vidro obteve a
cura radical dc tfio terrível mo-
Icátia. Em btnelieio cie todos pas-
so o presente, por gratidão, Rio,
-14—10—191'e.

Horacio César de Lima, —• Rua
Visconde de Itaúna 11,543. c*sa ;.

Venda nas drogarias e plinnna-

En soffii lioiTivolmcntntlesto mal
du atilo niniios aMios, totnamlo tu-
do i]iinnto ino indit-.n nm. s^m tor
lido um ]iei|ii no ali vio. tlojoaclio-
me perreiLoiiciile boa, -, ¦'-,':'R a um
remédio que uma casunlidiuln me
fez cocliecer. IC111 ayi-adeiiiniQuto,
indicarei nos que soffrem d.-is conse-
(pmncia-. d.-«'.e mal, como sojiitll :
anemia, inob-sti is nervosas, palpi-
lações do corin-fu), etc., como po-
nem rei-upma a siuiile, l5.'crevQi- a

li. Ahiellii C.,á (-.--.ixa do Correio,
;J,lí5, Iii o de JanMro.

1 o contos

2o contos

3o contos

contos

Espécie do
seguro

Simples ou

Conjugado

Simples ou

Conjugado

Simples ou

Conjugado

cias e nos depositários
q, Rua do Hospicio,

linim íc

5 Weáaamaixesímm

PROFESSOR
de latim, inglcz, francez, portu-
gliez, licspaílliól c italiano, dá li-
ções n domicilio por uni metliodo
tlicorlco, pratico e rápido. Tam-
bem acceita propostas para le-
cionar em alguma la/.eiula do in-
teiiar. 1'ni-a informações 110 MO-
1NH0 DE OURO, ál*na Luiz de
Camões ti. 2.

Simples ou

Conjur-ado

1oo$ooo

I5o$ooo

2oo?ooo

3oo$ooo

3oo$ooo

4oo$ooo

Forma
para o
mento

das

suave
paga-

mensal

6 prest. de 2o.

6 prest. de 3o$

6 prest. de 4o$

6 prest. de 60$

pooo

6 presi. de 60$

6 prest. de 80$
6 prest de 100$

O MAIOU PRODÍGIO DO SÉCULO XX
Produeto privilegiado peio Governo

dos E. U. do Brasil

A UNlCA SOCIEDADE MUTUA., QUE DA* AOS SEUS SEGURADOS SERVIÇO
SUA SEDE, para o one tem sempre ilin medico.

2:000.'*' ú 4:00CS MENSALMENTE, são distribuídos pelos seus associados^ em sorteios sem que estes
ram com quantia alguma, para esles sorteios, que sc realisarão logo oue as séries estejam completas.

PAZ EMPRÉSTIMOS AOS SEUS SEGURADOS, mediante deposito de suas apólices, tambem logo que
mero dc segurados esteia preenchido.

ENTREGA IMME1MATAMENTE PARA (ENTERRO E LUTO, O DOBRO DA JÓIA», com que cada segurado
tenha entrado para a sociedade.

A «A RIO DE JANEIRO»
Distribue a SUA LEI (Estatutos approvado? pelo decreto 10.202 de '30 dc abril
AOS SEUS ASSOCIADOS TODOS OS DIAS ÚTEIS, DÀS S DA MANHÃ A'S (1

QUEADA A SUA ESCRIPTA DE REGISTRO DE SÓCIOS.

quem provar o contrario

^¦t*l7a^llil'HiLi)liMHiy)i|-|iiiiHinwfi«

Março-20-Rua 1* pe RIO

Perdeu-Se a car.e'ra tle C.arloi
Rodrigues Loureii o eicentilicação.
Pede-se n quem a achar entk* gar
:í rua Senador Euzebio 178, 011
deixar direcção nesta redacção,
que será gratificado.

Alliga-Se uma sala e quat"
to em casa de familia, na rua
do Cattete n. 198 sobrado, só a
pessoas de toda distincção e res-
peitabilidade; é ercusa:!o vi
quem não estiver nai coaJiçõe;

TEkEPEIOME 4481
Depositários geraes : J. DE OtJVEl

RA CASTRO & a- Rua São
Pedro, 50. lei. 1368, Norte

INDISPENSÁVEL
Effeito rápido e inoffensivo nas lie-

monhagias üterii-as.
Applieaçiló : l'ma colher de chá em

uai ciVi *3*alS litros tí'rtglià mórua ém
lavageiiá uma ou mais vezes confor-

.nina necessidade. Evita as moléstias
ittftctfrroíir/ii&iosâs :e subsiitus cotn
vantii-jciii 'a todos os outros medica-
ment.js o Halsamo dr Jucá r Aritica,

PREÇO 1$5oo
Pebúsitõ lio Kio tle laneiro :

DROGARIA PACHECO
Rua dos Andradas, 43 a 47

Elisiario Rangel
Rua Senhor dos Passos, 52

TELEPHONE 1213 — NORTE
Atelier Garcia

Corr mento
da vagi tiú

cura-se como Balsamo dcjiieá e A-
nica dr Remos & Irmão
Prego líSoo

Pcpn-siio Ilo Ido dê Janbiro :
DROGARIA PACHEÇC

Rua dos Andradas, 43 a 47

Leilão i@ peite

MOVEIS
Vende-se uni büflet é ítrtgère

dc sala de jantar, dé canella, por
njof, e mais moveis de dormitório
de peroba, com pouco uso, na tra-
vessa Mitniz Barreto 21 sobrado,
próximo á rua D. Carlota, Bota-
l0?o.

eloeirelógios por preços que
a todos, na rua Gon-

V.n.

jóias e
convém
çalves Dias, 37, Joalheria

lentim.
Telephone 994

E, SAMUEL IIÜFFMANFÍ &(]•
13, Travessa lo Rosário^ 1.1

JÓIAS
Das cautelas vencidas, po-

dendo os Srs. mutuários fefor-
mar ou resgatar suas. cautelas
até a hora de principiar o leilão.

Pensão farta c M
Recebem-se pensionistas á mesa

e avulsos, manda-se a domicilio ;,
preços reduzidos, Rua ~ d-Se
tembro n5,-2" and
milia.

dar. Casa defa-

•Chinacl&y - Tmüe Mwk
Superíine

UNICO DEPOSITÁRIO

RUfl 8EÜEML GAMARA, 41

11

Jll-9

é um Preparado Oxy-
genico ern Pó.

Lava, branqueia e
desinfecta a roupa

e sem coradouro, em meia

é a morte das mo-
les ti as contagiosas,

5.o adquiridas nas lavagens da roupa.

poupa tempo, dinhei-
ro e a saude

NÂO ESTRAGA
A ROUPA

a

ínWicmites
crea vkv? ç-fra i

Kl! ~q&S3S:

PRESIDENTE
Manoel José da Guia Ferreira

firma üuia Ferreira !*¦ Àthavde.
THESOUREIRÓ

Coronel Benedicto Antonio Bueno —
clor cio Banco Nacional, da Light
Power c- proprietário.

DIRECTOR-SECRETARIO
Hercules Giannini — Negociante capitalista.

DIRECTOR
Dr. Carlos Francisco Xavier da

mcoico-operador e proprietário.
DIRECTOR-OERENTE

Antojiio Carneiro de Vasconcellos
ciante.

. CONSELHO MEDICO
Dr. Alberto Rego Lopes, Dr. Augusto Cos

tallat, Dr. Raul Baptista) médicos do hos
pitai cia Miscricordi

MÉDICOS SUPPLENTES
Dr. Cunha Alello, Dr. Gcrçon Liii

pos da Paz, Dr.

POMPEU,

GUITARRAm nm
Tsãs:is&ü© imtVmUimtm ds ooiréa

Variado sortimento em violinos,
violoncellos,, bandolins, guitarras,

violões, etc. etc.

ii^-^y.i::yyczi.yô?syiríhí!ifjã^:3si ; Cordas napoU-isnas o ''SiTCSfrs" párs

,'ãaeommo Pregos sem coiaaioeticlor

37, RUA DA CARIOCA, 37
rJ!3i» maü anal tüaii*!

pghcãs colher es alu vmm
PÚUGOS

PDEm|1E'
AMSSa& WÊÊBÊmWBHMB^MSmfâMmWB^mmmm*

Brevzmeníe á venda
^mmmmmmtmmmmtsmmmmBBmmm

ma caixKnua l$âoo.Sulficlente para Iim-
par S chapéos

GASA EXPOSIÇÃO
ÁveMss Central —Papa rETS: 9randi;

uer comprar fruetas, goiaba-'da, manteiga, queijos, etc.
muito barato?

Vá á rua Sete de Setembro
n, 32.

ALUGA-SE 
em casa estrangeira

bom aposento muilo arejado
e fresco, para casal on moço de
tratamento com pensão; grande
jardim. Rua B.imbina l3o, Bola-

fogo. Bonde Humaytíi, á porta.

Rua da Alfândega n. 2—CASA MATRIZ—Reconquista 11.200, Buenos Aires
CAPITAL ÍO FUNDO DE RESERVA Rs. 1SS. 193:38*231-19

SuccursR"!* no Brn«il : Rio dn .lunoiro, S. Paulo o Sumos
S;iqiu's diroctos o eiirtns d ¦ credito circiilaras, utilisavoi-* em qiinl-

quer parle do mundo. RbcoIih valuri-s e titulo.--, em custodia. R.ializa
opernçôtts ile desconto, lün-iiirregn-seila ailmiiiistrai;.".o do propriedades,
cobrança do letras,etc.e d» quttiiiuei- opin-agão linnoaria.

Paga em cesta Gersreffiâe 1 *i.
a GO dlns  •". *|. a UO di-is  4 •*.

mezes  -1 1|2 *1. an amo 51(2 -j.
Contas corrontfs limitidiis desde Rs. GOjJOOO ntó R*. 10:00030004 •[.

Expeilionta para esia SucçãotO aui.a 5 pm.Sabbados 9 ara. a 7 pm

•Quem fal

tlãtalito eonl^eeicto pelo-ss ^cío.?^ boais peiis:o-cÍ-aL^ © bons vinfi.o^
¦—, ¦wg&ÊsssgBi

*JB*gg*jgg*jgg^ --|||l|lÍawta-MMM-M*********,**-ST»***^*-»^^ >bmimiWKiial*aal^v3ximmmÊmmi86mmm
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AGUDA E CHRONICA
PELA

VACCINA ANTI - GONOCOCCICA
DO

cole. director do lastiiuto Pastessr de Tunls
Esta vaccina foi apresentada no ultimo Congresso de Urolo-

"ia cm outul ro deste anno pelo Dr, Nicole que a emprega lia mais de
um a no com optimo resultado nos casos de gonorrhea aguda fa-
zendo dcsapparecer em pouco tempo as dores c o cor imento e evita
as com reações forchite, c sti e e gotta clironica ; nos casos antigos
faz desapparecei- os gonoeoceos dos filamentos e facilita a cura da
gotta militar. Es a vaccina en acçãc enérgica nas orcliites, pro st a ti-
les, cystites, oplilalmia e rheumatismó, bleiinorrliagico. Em geral são
necessárias 4 a (i inocuíações.

O Dr. Caro? M. Novaes recentemente chegado da Europa e
tendo tra ido alguns tubos desta vaccina faz as a iplicações na Phar-
macia Mcdinmá rua Luiz de Camões h. (i, Largo de S.io Francisco, de
Paula, das 9 ás lida manhã, emquànto acaba a montagem tle seu
consultório, ú rua da Carioca 11. 5o.

¦ .11. 11 ¦—-¦ ¦!-¦¦¦¦ - 1— ¦ 1 ¦ ¦¦¦!¦¦ ,,mmm,.,tm,mmmmfmmmWm»mm^mmimmV#mim9Í^^rmmr.'m)mmm]

lxoJe> ;9 o seti rs
re^taeâjes

IO MINHO

FOLHETIM
EíVnUQ RICHEBOURG

A 1MBEC
TERCEIRA PARTE

A JUSTIÇA DE DEUS
XXVIII

..-ns, podia ainda escapar á justiça, salvar
" cabeça".'Vrn 

preciso fugir, fugir iininediatamcntc,
íilcançai* n fronteira, c refugiar-se nalgu-ln'i parte, onde encontrasse meio dc se cc.
cnltnr.

SO l!:r' restava essa unica esperança tlc
Balyaçâõ.

Su:'., devia fugir e sem perda dc um mi-1
•"•-•to,

íapiilanicnte abriu a segunda poria da
Gula, para sc precipitar c tlesapparcccr poruma das escadas secretas que clle conhe-cia.

-• Z' muito tarde. Sr. visconde... disse-"ie tinta voz que reconheceu.1". ac 'r.esino tempo, o cano de um revól-v,*r Imviu-thc 110 peito.() visconde recuou de salto.
J'r.tè.0 Gaborion e Noirot irromperam w

Que ninguém sc mexa, disse cm tom
ameaçador o agente da cata S:'rpin, c que
se guardem todas as portas. Noirot. con-
fio este aos seus especiaes cuidados.

Depois, appr'oximando-se do visconde, que
tremia conto se tivesse febre.

E' inútil estar a forjar planos, Sr. vis-
conde, disse clle; está preso. Ali! não cs-
perava receber a nossa visita, bem sei; as
cousas muita ve/ suecede ao inverso do
que esperamos. Convenho da melhor von-
tade que somos importunos... vir assim bru-
tamcntcl, sem prevenir as pessoas, pcrlur-
bar o vorso alegre fcstiin, c indesculpável!-
Ah! alt! os seus amigos só pensam cm rir,
c agora tía maneira por que o olham, perce-
bc-se que lhe estão perguntando o que si-
significa isto. Peço-lhes que lhes dc todas
as explicações, qtie aliás estão no direito
de exigir. Como está tremulo, Sr. visconde,
dir-sc.ia que tem medo!... E' verdade que
sc comprehcncie bem que assim seja... Des-
canse, sente-se, Sr. visconde... não se in-
cominodc. não sc faíigue, estando de pé,
sem necessidade. Si lhe causo transtorno,
retiro-mc... Preciso ver a casa.

A estas palavras Oaboriorl tomou o cas-
liçal que o visconde tinha posto sobre uma
mesa, c saiu da sala.

A condessa dc Lasserre ouvira tudo e
coniprehcndeti que os agentes, á frente dos
quaes talvez sc achasse o conde, unham
invadido a casa.

— Ah! minha filha está noiva' exclamou
eila.

Li, voltando os olhos radiantes para o
céo, ajoelhou-, c cto coração c dos lábios, com
a inflexão do reconhecimento infinito, disse:

— Meu Deus, vós que vos etiteWccestc
com as lagrimas da pobre mãe, que tivesfe
piedade dc mini, sede mil vezes louvado,
porque salvaste minha filha!

N'este momento, ouviu o ruido da cha-
ve na fechadura da porta.

Ergueu-se vivamente.
A porta, abriu-se, c achou-se cm face de

Gaborion.
A condessa avançou para clle, com ges-

to supplicante.
O agente, sempre convicto dc que a pre-

ceptora era cúmplice do visconde, pareceu-
lhe que cila o implorava, a the pedia que
a salvasse.

—Vamos, vamos... disse clle cm tom ru-
clc, antes, que a condessa tivesse tempo
de proferir uma palavra; basta de men-
tiras e fingimentos... Comungo, tudo isso
é escusado. Ah! eu bem sabia que era ciim-
plice do visconde, d que viria cncontral-a
aqui...

A condessa, aterrada, recuou dois pas-
sos, com ar de doida c fitando Gaborion.

Tentou fallar, quiz gritar, dizer-lhe que
sc enganava... Mas, a sua impressão era
tão forte, que nenhum som ponde sahir
tlíi sua garganta; a língua estava como que
paralvsaaa.—Vamos, vamos... sahir d'aqtli quanto au-
ten' replicou Gaborion agarrando-a violen-
.-amente polo braço

Ella não pensou em mostrar-se ofíendida
do acto dc brutalidade do agente, nem a
resistir. Deixou-se arrastar.

O Sr. Vau Ossen acabava de entrar na sala
onde o visconde c seus amigos estavam
guardados á vista, quando Gaborion rcap-
pareceu, empurrando adiante de si a po-
bre mulher.

A condessa recuperou então a voz, c re-
conhecendo o hoilandcz, soltou um grito de
surpreza e de alegria ,c preci pitou-lhe pa-
ra clle.

—Ah ! senhor, senhor! exclamou... com voz
tremula.

—A senhora... aqui! exclamou Van Os-
sen, recuando assombrado, porque Gaborion
não lhe dera parte das suas suspeitas acerca
da sra. Durand.

—Esta mulher, que foi preceptora de ma-
dcmoisellc Aurora Delorme, disse o agen-
te... esta miserável... é a cúmplice do vis-
cciiíie de Sanzac! Tinha a certeza dc que
viria cncontral-a aqui, e effectivamente a
encontrei refugiada 11'utii quarto.

—Mas... E' falso, é falso! gritou a con-
dessa, como doida: esse homem engana-se
ou está louco... Quem pôde suspeitar que
que seja cúmplice do visconde dc Sanzac,
d'esse infame cobarde!... Ali! Sr. Van Os-
sen, não acredite... sim, não pódc acredi-
tar n'essa horrível monstruosidade!

—Não, não posso... mas, porque sc acho
n'csta rasa? Porque c como veiu parar
aqui?..! Expliatic-sc, responda!

parecia dizer:
Ella é a ctim-

—Fui procurada por uma mulher, por-
tadora de uma caria dc minha... de niadc-
mcisellc Delorme, de Aurora; dizia-mc queacccinpanhasse essa mulher... e então...

Ella interrompeu-se bruscamente, volveu-
do o olhar desvairado em torno de si.

—Eis tudo, Sr. Vau Ossen, replicou cila
balbuciando; não deve saber mais... iicin
mais lhe posso dizer...

O liollanclez abanou tristemente a cabe-
iça, e -Ütcu-a tom espanto doloroso.

Tambem começava a duvidar da innoeen-
cia da pobre mulher.

Cem o olhar, Gaborion
Bem vê, tenho razão...

plice do visconde.
Este compl-;hciidera, que, si a joven mu-

lher se sentia embaraçada c sc calava, é
porque desejava absòluamenfe occultarqtie
era a condessa de Lasserre.

Então Iodos os seus sentimentos ódio-
ses, um instante acalmados pelo terror, se
agitaram nelle; o sen olhar feroz teve um
clarão livido c .0 seu odioso sorriso re-
appareceu lhe nos lábios.

Sim, disse clle com voz cava, Gaborion
não se engana... Esta mulher é minha amau-
te c minha cúmplice!

Com que intenção dizia o miserável esta
cousa infame? Que esperava clle? Talvez
nem mesmo o soubesse explicar.

Vau Ossen afastou-se da condessa com
uni movimento de repulsão c de dcs-oslo.

Llla cre.u.u-se com" os olhos laiscãntes,
mas trancjuilla, desdenhosa e altiva.

O Sr. Van Ossen dá credito ás palavrasdesse homem? exclamou cila. Não vê queelle mente, desvaiiado pela loucura do odia
e do medo que o raz tremer? Oh! eobar*
dc... inlame! 1

Repito. affirm>;fl o visconde, esta mu--
lher c minha cúmplice e minha amante...-
E uma vez quà ella se atreva a negar;
peço-lfie r;tie jure, -se, ha pouco mais dé
dezescis annos, não abandonou o marido
para me seguir, a mim, visconde de San-
zac, seu amante.

Oh! disse Van Ossen, estrefmeccndo.
E dirigindo-se á condessa, que se fizera

muito pai lida.
E' verdade o que diz este homem?,

perguntou-lhe cllc.
A infeliz soltou um' grito doloroso ecurí

veu a cabeça.
As palavras do visconde tinham csclarc-

ciclo o hoilandcz, e o cfteito produzidofoi inteiramente diverso do que esperava
o miserável. ,

Van üssen approxinibu-se da condessa v!-
vãmente, tom.ou-Ilic a m|ã|o e disse-lhe com-
movido: ¦

Tranquillisc-se, senhora, e levante acabeça; não me esqueço de que, durantemuitos annos, habitou c viveu cm minhacasa, considerada como pessoa de familia,'.!Sim, tranquillisc-se <*¦ ievanQ a cabeça; nãocreio nas palavras que elle proferiu... NSrxnão • amarífc deste homem, nem pôde ser
1:.,., t 

n..sua ctti.-.plicc!

:#

(Continua),
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Ba"™_ _: -Julio BOhm &. G. ^^^
RUA DA ASSEI1BLESA N. 71Que o segredo cia eco-

nomia nos lares esíã no

DA RUA DA QUITANDA
<<. ———

Rio ci© J em eivo•já

Kâo é a wl das "Vvqul&aeoes
<\>xem ^a\a, é o \emma fio a^a=
maAo Zl, que ae aecorèto com as
boas compras que \ax, é o
uxvveo que uâo tem quem eom-
l)e\VT possa, com os seus preeos.
Convidamos as Exmas. Sras. c elegantes
madeinoiselíes a vir ao ANTIGO 27
ver a linda padronagem de Charmeuses e

que vendemos o meiro por IÍ5S000

Importante sortimento de varia-
das cores em crépon que se ven-
de a 4$000 o metro em outras
casas,no 27 custa apenas 2$500.

Salda-se ao preço de metro
3$5O0 um lote de GrepeSincom
barra lisa ou xadrez com 1.20 de
largura, que em qualquer liquida-
ção não custará menos de 5$ooo.

Não devem demorar, se querem
possuir uma riquíssima Saia
Accordeon pelo preço de Í0$000.

I-jA-íS-^rAlá
^^^^'¦¦¦¦r,tf,i-'..-'tftf' '^¦•'-™-."'-Si-,~-.  > % ¦

JUL
***Ja"iJ^--">"lTiT",fP7'™i

GraDde estabelecimento
ri

Em aclditamento aos
nossos anteriores annun-
nuncios,cumpre-nos le-
var ao conhecimento dos
nossos amáveis (fregue-
zes que temos sempre
em deposito grande nu-
mero de apparelhos de
diversos autores, bem
assim discos, (chapas
nacionàes e estrangeiros:
como sejam: cantos,mo-
dinhas e de muitas ou-
tias celebridades.

O

mas
a 50$ ©

seve

Sentimos que iodas as íreguezas nao
possam participar ilo Chie Saldo de
FOULAltD Dfc SEDA japonez com
1,1.0de largura que se vendia a !)$ooo
e lo$ o metro no 21 custa só 5$oooB

TEMOS APENAS 10 PEGAS
P

No 27 encontra=se
tante saldo de saias
que muito agradarão ás E

Sras. e custa
Só deixa de ser elegante quem nao
comprar no 21 um dos seus «(amados

colleles de 3o'$oo» por i-4$ooo

Plisses para gollas e blusas
de finíssimo filo no 27 encontra-

se desde metro l&óOO

Venham v<zn o grande saldo
de corpinhos guameodos de
penda ebordadosdesde1$300

Não lia que se eigasiar, e
um sobrado con entra Jâ

Rua da
nula

e pela raia Sele §7

Fr " tfi*tó> Jp

Variedade i&comparaveB © ves-áatlsSi-as espèofaUdidas recabidas
dírecíamssfe portados os vatapás. eacMSrasa-sí sómenS©, na

Rua Primeiro de Março, 26- ^Wu"

CHARUTOS
D.PEDRO II

Especiaes
500 riis cm toda a

parte
im^'mim^v2SMmmiffimisw$mmm
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--. 

¦

C•*..v

nho
o o preço

.E-i

(esquina de Gonçalves Dias e frente para
o Largo da Carioca)

II OE l.
Extracções bi-6emanaes

Garantida pelo governo do
Estacio

çiiíiia-íelra. 11 do corrente
50:000$000

Por4$300

Quarta-feira. 31 do torrente
Grande loteria fim de anno

Extraordinária loteria
Um premio de

100:0008000
E dois de

5 0:0009000
Por9#000

Bilhetes i Tenda em todai as
mas lotericas.

PAULO T^0/r]12;MIÀ!S

ae
Companhia de Loterias Nacionàes do Brasil

Ejtfracções publicas, sob a fiscalisação do governo tederai
ás 2 l\2 e sos sabbados ás 3 horas, ê

RUA VISCONDE DE ITABORAHY N. 45

Ânianhã

tt-
di

O
Por 1$600

OO
SABBADO, 13 DO CORRENTE

¦Ó

o AS VERDADEIRAS
TELHAS DE'ASBESTO"ETERNIT"

OCPOS'TAR'0

Jorge AlUrd - í* de Março 20 • Rj»

A-s garages e
consumidores

DF

AVENIDA RIO BKANÍ.01M3

Fornece diariamente a domi-
cilio sua gazolina«MOTANO"
Preços: 9$4oo e 9$6oo
coníorme a zona onde

deve ser entregue

Por 4$000
o»

Grande e extraordinária Loteria do Natal
Sabbado, 20 de dezembro íís 3 lioras da tarde—3i3—1.—Novo PIan-

Este importante plano, além do premio maior, distribue mais-
2 de 100:0005, 1 de 50:000$, 1 de 20=0005.2 de 10:000í, 4 fe
5:0005, 12 dc 2:ooo$, 20 de hoooS e 100 de 5co5, por 40.000 -
Em quinquagesiinos a 800 rs.

wm,
N. B.—Os premios superiores a2ooí' estão sujeitos ao de$con|*)

de 5 *[. — Os pedidos de bilhetes do inierior devem ser ncompS:''
nliaclos de mais 5oo réis para o porte do correio e dirigidos 31»
agentes gemes NAZARETH & C. Rua do Ouvidor n. % fiajs-i
n. 8I7. Tèleg. LUSVEL.

I

CAF STA Cl

HOTEL AVENIDA
O maior e mais importante do
Brasil. Occupando a melhor si-

tuação na

55, RUA PRIMEIRO OE MARÇO, 55—Mesmo em frente ao Correio Geral

JANTAR t^ooEEECOMVINHO l|6oo
a DAS 3 HORAS EM DIANTE

Os proprielarios desía conhecida e acreditada casa. contende
com uma boa freguezia de ahnoço, resolveram fornecer

janíares aos preços de I $200 e com vinho ! $600
garaníindo aos seus numerosos freguezes bom Iraíamenfo,

esperam a sua preferencia

TELEPHONE 1684 - RIO DE JANEIRO
PONTES & SANTOS

Servido por elevadores electri-
cos. ** requencia annual de 20 mil
clientes! Diária completa a par*

tir de I0S000

Tcüeg. .W12HIM
RIO DE JANEIRO

¦nggBTOW—— nansmxnwMmmfignmwm m

BAHGO ULTRAMARINO
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PÍHISIEME TBBATBil ÃP@ÜO THEATBO S. PEPRO
"~ Companhia Brandão, da qual fazem

Sede Lisboa — Fundado em
1864

Filial no Rio de Janeiro
Rua ita Quitanda, esquinada Al-

fandega
Tabeliã de duposilos: à ordom

2 '|.;com aviso m-éviodoGo dian
'1 ']•', á prazo fixo iIk 3 mezes
'1 •(.; d« 0 inibes 4 1|2 •(.: d" ü
inesi-s 5 -f.; edo 12 ni^/esO •],.

C[c limitadas até IU contos
4 -i.

Das 9 li. m. ás 5 h. t. Aos
saliiia'lo-i até á- 7 li. t.

A.VILLA DEBARCELLOS
(ANTIGO HOTEb MANGINI)

Gozlnlm Irresistível das afamatlãs |
PET8SQUE5RAS A' SV15WHOTA

Vinhos lègifimos e deliciosos imporlados direcíameníe
Salas e gabinetes reservados. Telephone 3.064

: DAVID E. DE ARAÚJO =
laa ÂlexaLdre Eevmlmo; 3- (ArIIji Trwi iulteiln)

LEILnO LE PENHORES
Em 18 de dezembro de 1913

A.CÂHEN&C.
4 RUA BARBARA DE ALUGA 4

22 moderno

(ANTIGA LEOPOLDINA)

FARÁ

COZINHA
DOMESTIC-COAL

O «Doinnstic-Coal» õ um carvão
especial para co^inlia. muito pio-
pri o paia ousa 'le família, lacil do
aocon<tor e de gran d n duração. Uni-
eo-j asitntfis: Kiancisco Lcil iii C,
nin, Pnmeii'0 dn VIarco ». 91 sobra-
do lelepiion.' n.õIJO, deposito, Avaiií-

• ¦ Maiiiruo (Cáes do Porto¦intregasa domicilio.

Tendo de fazer leilão em
lS :1o corrcnte,ás 111J2 horas da
manhã, cie <a><ll->-« «» "• i»lm-
I-»- . toiin i" {»r:tz<> «1 ' 9*S «•»«-
«ew -v iM-irios, previnem aos
Srs. mutuários que podem resga-
tar ou reformar suas cautelas ate
ú referida hora.

Esta casa nâo tem filiac"
Veuve Louis Leib il C.

SUCCESSORES

Evita-se moleslias infecto"conta-
giosas usando-se o Balsamo de
Jucá e Arnica dc Ramos & Ir-

mão
Prf Q ¦ l.<j5oo

Deposito n i de Janeiro :
DROGARIA PACHECO

Rua dos Andradas, 43 a 47
TWmtBsuamnstasmsm

Cura radical om poucos dia<
N:'o piecisa injficção! B o único
especifico anti - blenorrhagico
quo cura radical'iienta, em pnii-
ro* dias, todos os cornmeiitos
rocentes ou chronicos-, llon;<
brancas o roti>n<;ão de urinas.
Não ó m.ieceão.T(iii'a-si! tão só-
mente ires voxps ao dia, e em
sua composição não entram in-
{íivdieiitcs mui possam pieju-
dicar o estômago ou intesiino-.

Depositário: Pliarmacia e drn-
gana de A. Unas «fe C. (antiga
i linrinacia Simas), praça Tira-
dentes 9. Cuidado com as imi-
tuções!

I sa nrjHLiUi
E' a primeira rasa de pe*

Hsqueírab do Rio
A única que recebe peixe

fresco a todo momento, e o que
ha de mais fino em caças, car-
nes brancas, legumes de São
Paulo e superiores fruetas. lm-
portação directa dos melhore"
vinhos de mesa.

81 - Rua S. José -¦ 81
proxinjo á rua Rodrigo Silva eá

Avenida Rio Branco
Teicphcne 4513, Central

ijaaBMniaa—nBBiaMiiBaM»* .'JUlüBBo;i 
síma «j

Fineina Thsairo S.José
Hoje, segunda-feira. Sde dezembro

de 1913

¦;i

tf

tf.
m

Espectaculos por sessões a preços t
cinema

Proprietário J. R. Staffa—Fundado em
1907— Avenida Rio 1'ranco n. 179

Hoje. mais um estrondoso seccesso
da incgualavcl fabrica Nordisk, com
o film d'art n. 101 e serie ariistican. 4
da grande e laureada artista Uetty
Nansen, auxiliada pelo trabalho pri-
moroso da javen artista e escriptor
Paul Reumert.

No mundo inteiro domina a cinc-
matogrnphin NORDISK.

Em todo o Brasil domina a grande
Empresa Cinematographica STaPFA.

j-OTA—A ex.bicão deste film toma
mais de uma hora o o preço será o do
costume.

parte Znzã Soares e Augusto Cam-
pos=Maestro. Raul Martins.

ESPECTACULOS POR SESSUES
Troços de cinema

1 A"s 7 3[4 e 9 3-4
Ultima da revista

1 fll

AO

Tossante drama cm cinco longos
actos c 7Ü2 bellissimos quadros.

Quinta-feira—No Tlicntro Lyrico—
OS TRES MOSQUETEIROS, obra
prima do immortal escriptor francez
Alexandre Dumas (pae) e (pie pela
primeiia vez será exhibiuo um drama
hisrorico completo naciticmatographia.

Bilhetes ávenda 110escriptorio deste
cinema—Preços: Camarotes de 1- or-
dem, 15S000; de a- 10S000; cadeiras
e varandas, 3^000, entradas, 1S000.

mt

Companhia de operetas, mágicas e rc-
vistas—Direcção de José Loureiro=
Regência do maestro Luiz Moreira.

PALAC?. THEATRE

Pessoas caridosas po-
dem dirigir a esta recla-
cção suas esmolas para
um antigo auxiliar de im-
pres sor, impossibilitado
hoje de trabalhar. Muit>
agradece - Uns Rodri-
gues da Silva.

THMTR® RüCaSEO

Companhia nacional de operetas, ca-
médias, vaudevilles, mágicas, rc-
vistas e burletas. Direcção sceme"
do actor Domingos Braga. Maestro
director da òrchestra, José Nunes.

A mais completa victoria
do theatro popular

A"s 7, ás S 3M c ás 10 qa da noite I

M

I

Musica lindíssima!
Grande successo de Alfredo Silva,

Pepa Delgado, Gina Conde, Estlier
lieigcrath e toda a companhia

RIR!RIR! RIR!

Espectaculos por sessões

HOJE
A" noite ás 7 314 c 9 314

A peça da moda

Amanhã—i' representação da revista

111
Sexta-feira — Festival oa BF.LI.A

ZkZK',

Vaudeville gênero livre
Successo rie Abigail Maia, Olympio

Nogueira, EIvira Mendes, Ghira, lsa-
bel Ferreira, Monteiro e toda a com-
panhia.

Amanhã:

O PARAÍSO
A seguir:

Amores lie Tricana

Empresa 1 heatral Brás.loira—Conces-
sionaria da South American Tour—
Maestro director da orchestra,Luiz
Filgueira.

o todas
as noites

Especulados ile variedades e attiacçües
celelires

Êxito sem igual das novas estréas!
Destacando-se:
BRUOinOLETTO, cômico execn-

tricô ital ano.
LINDA TJ3ELMA, estrella ar-

gentina.
LA VALLY, cantora italiana á voz.
Successo crescente de:
LAURA ORIOTTE, 1'enfant gatè

du Palace.
GIACOMINI c REM! Notável

duetto italiano.
IRMÃS L1BERTAD, cantoras c

bailarinas hespanliolas.
Amanliã, terça-feira. 9 de dezembro

—LA MARIUCCIA, cantora italiana
—Bentrée de Mlle. WAND, chan-
teuse à voix.

SEMPRE NOVIDADES!
O mais confortável e alegre da

capital.
Quinta-feira, ri de dezembro —

Grando festival de Miss FLORENCE
ELLIOT, cantora e bailarina ingleza,
dedicado á colônia ingleza'.

AVISO—O Di', Schiloh, oráculo de
Dclplios continua á disposição do pu-Mico com as suas cartas celestes! o
oliivio da humanidade!

Companhia Dramática Nacional—Em-

preza Moraes & C —Direcção do
actor Marzullo—Ensaiador, Simões
Coelho.

E
E iodas as noites

Amanha e iodas as noites h
AMOR MOLHADO.

¦>aa»-va^yiyCTtgroiiig&'>-"^'J.JJ

Tlseatro Rio Branco

f

Empreza-A. QUINTELU
Avenida Gomes Freire ns. 13 a -'

Companhia popular de operetas, nis-
gicas e revistas, dirigida pelo <-"
potente ensaiador Alfredo Mir"W«
-Òrchestra sob a regência do ma"
tro i'rlto Fernandes.

lí! \Éi iS li

S de dezem- 1
1 bro de 1913

Novo triumpho ilo lheatro popular
3 SESSÕES 3

A 's 7112, ás 9 e ás 10 ip da noite
16-, r7- c rS- representações da re-

vista de costumes nacionàes em v
actos, sele quadros e tres "«•.nPlu0* 

,
apotheoses, original do (i. Bnfcr, " •
sir* parte original, parte coordenao^
pelo maestro Brito Fernandes.

. Mise-en-scène • rigorosa de \^io
Mirand.i.

AtTranhã c todas as noite
ELIXIR DA VIDA.

Em cnsalos-O M»NDRONfiO,|*
vista cm tres actos, de Antônio U"1"
tiliano.


