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f\ 'lanterna" A
circulará

amanhã
Daremos um serviço

oompletode eleições, eas
•lotisias circumstancia*-
iiao de tudo o que oecor-
.•er em todas as mesas
lesta cidade.

A insolenciâ do
autonomista

Dentro de vinte e quatro borns já os

poucos mil eleitores alistados terão es-
,-olbido d» reprt-rsentdriteé do uillbilo e
tanto de habitantes desta capital, para
<*a pc-sto» vagos ii0 Congresso FédejraJ e
uo Conselho Municipal.

B\ como se ve, a ininoria guiando e
deliberando pela, m«Wia; ó um numero
resumiuo de ddadttos que tiveram a
M»rte de ver os seus nomes inserlptos na
lista do eleitores do Districto, resolveu-
do A revelia de uma quantidade mais

ideravcl, que. I,l'-a cbk-oua política,
morosidade do processo de

Guarda Civil
explorada

0 fornecedor da Guarda nâo tem
botões para os novos fardamentos

•??-

jpiini

Guardas civis—retalhos de
Bombeiros e soldados de

Brigada

alis-
a., ou ainda pela conveniência doa

luii-idoc-*, nflo logrou a mesma cpnees-
„no, «i cumprlmeuto do mesmo direito,

que lhe •'• outorgado pela carta magna
do regluieii. K' » molécula exercendo a
futict-ilo que caberia ft celluln, consti-
Hilda; o or-jilo decldlnib/ da sorte o da
eibtt-nrla de uni todo orgfinisado.

11' a esse arremedo de democraclu em-
hryoiuirla que se i|iier denominar exer*
ciclo de um governo constituído pela
viyiitiule soberaua do povo. Democracia
que, ao «er ensaiada e ao surgir do sou
primeiro broto, aH-óphla-so e «esllola*
se, Iiutlda pelo parasita que se vae ape-
¦ou fia hastes ainda tenras, quo despon*
tom com promissora exuberância de ter*
reiio bem adubado e preparado.

Aceitemos-, porém* as ObjèççOes que
se queiram fazer por essa critica rlgoro-
«a, talvez, fitiidada.K na eoudbjão espi-
ciai de não estar o Districto Federal or-
gaiii-ado, «-b-it.ornlmmite, ao ponto- do
escolher o eleger os seus reprcsentante-i,
«•nm «> num«!ro sttfflcbiite de votos, quo
•iiidcsse ser lnt-ctrpn-tado como o pensa-
iii>nti> da maioria capaz da nossa popu*
lucilo, ,Iustiflquo-se mesmo a imposslbl-
lldaile de ficar o município sem Conse-
lli". o «ine, todavia, nflo se poderá con-
testar (• que O uma minoria qiio vae
suffiagar, nas ninas d«> amanhã, os
cnndldutos aos tres ramos do poder quo
legltda.

Assim sendo, e mesmo que nilo ò fosse,
>. que si- não cómprehende 6 a lnsòlen-
i ia com qu,,| o partido autonomista iBv
I»V ao eleitorado num chapa completa,
ile VZ nomes, pára cada dístrfbto eleito-
ral, sem slqucr respeitar o direito que
fi assegurado pela Constituição & ívtpre-
n•iita«;*i«> das minorias.

InsoUnclft inaitu-, porque, burlando c
roínhaiulo das lntehçSea do presidente
ila Republica, faz elle praça dessK. seu
propósito de entupir todos OS lugares, I
pretendendo negar uma vasa a quabnie.
entro candidato do outro grupo, que llie
í- <>pp(»itoi- m que, Indubitavelmente, con-
t;i eom «.' apoio e sympathia da maioria
dos jilbitados e da quasi unanimidade da
gopulaçiío carioca.

Mas onde essa Insolèucla toma o vul*
ío d«- um esearneo atirado aos brios e fl
tliiriiidade deste povo ú na coinposb.-flo
da «Impa, do autonomista, constituída,
na sua maior parto, por nomes ijue «>6
Kc rwoinniendam a^ cadastro judicial de
num cidade civilizada O onde liouvessi*
JllStll.11 .

Pu reco até que para a foitura dó se-
•lhaiiti' amálgama f«d escolhido um

«•íiteilo em o qual preponderou «> objcctl-
vn dc se dor ao publlcb uma «lemonst.ia-
i.íii) de desprozo pelo's seus desígnios o
níeri.sKes. SI a,sslm nflo fosse, esse par*
ido nflo teria reunido em uma mesma

«¦«•«lula os nomes de conhecidos elimino*
kos aos de respeitados falcalrueiros 0 aos
dis "lefj.-rlegas" que sempre viveram do
i leio.

De nus o publico conheci» què a inipu-
nIdade lhes abriu as porta*- «Ia prlsilo
pelos crimes de homicídio*, d,,, outros o
eleitorado tem sclencla «le que a fortu-
na que desfrnetam nflo' foi adquirida no
trabalho honesto e probldóso. Pois cotn
estes o com aqiiMlles «• que o autonomis*
ta qmr formar a futura "troiipe" dc le-
lílslâvlores munlclpaes.

Mus, si a justiça nflo se fez sentir,
implacável, sobr.,, aquelles que assassl*
uaram; s*J ella nflo ininiu os que desvia-
iam indevidamente os bavtnv; d«> pobre
• ¦ do Kstado para as suas fundas álglbel-

c para «>s cofres das emprítsas dj, quo
Ao advogado*s, cabe ao eleitorado, neste

oiiit-nto propicio «pie se apresenta, evl-
«-¦uu <i recusa do s^m voto. que se-

•Ihaiite gente possa, ufunarse de pos-• um mandato para a pratica dos
i-snu>s crimes, «pie ficaram aífi hoj«' im-

punes.
Que ('0'ncelto e que valia pÔ(J<i me*

r«'cer um povo que, em tão angusüoso
nomeiito de aperturas, quando pelas

ruas clama por trabalho e pão para seus
lios. vae entrxigar os cargos de suo
ifiunt-a aquelles que sflo os resiionsa-

por tanta desgraça junta?
Como devem ser recebidos amanlul os
mores d0 povo, tsl -t*ste boj^, viotoTiar

urnas a gente que ap*provou o "Dr-
•:;uiii'nto ila Pome" b quo efs-tá de unhas
afiada** para a conelusUo «le formidáveis
bandalheiras, Iniciadas uo período pas*
fadoV

TuM.« laaienta«j«5es e gritos sô poderão
Inspirar unia pbrase «pie se resume uo¦Vflho brocardo que manda "chorar ua
cama, que e logar quente*".

Tudo, pi/rt-rn, que vamos colhendo, dia
• «ila, nos indica tiú*, a b«»ra fatal, para'--lides «j comparsas, 6 cbe^ada; queo povo ^ubtíra dar a ei-fH-s «-ternoa ex*
t>lurudorfS o justo eiustigo qu«- inewrtin:••"-epudlu üUsídn'«>. na bocea du «.-adiarua.
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Specimena dós bottües usados pela Guarda Civif

N0 tenrpo rm que a Guarda Civil estava
sendo anarchisada pelo ecle-bre tenente Mario
Limoeiro, mais conhecido por tenente " Pega-
Boi ", tivemos occasiSo de denunciar as cnor-
mes irregularidades que iam por aquèlla cor-
poração c que redundavam em formidáveis
prejuízos para todos os guardas.

A invcncionicc gananciosa do sr. Limoeiro,
posta a0 serviço de fornecedores, entendeu de-
ver, numa época de.crise como esta, cm que
tudo é pouco para a acquisição «Ia carne, da
farinha e da feijão, mudar o fardamento da
guarda, impondo aos pobres funecionarios da
policia a compra de nm novo uniforme.

Contra i->so cerrámos fileiras e demos com-
bate decidido no '/piai nã0 nos envergonhamos
de confessar a nossa derrota ç a; postergação
dos direitos e dos interesses datjuarda Civil;

Venceram aquellf.5. qiitr -precisavam encher
as algibciras a "custa-da miséria do pobre
funecionario.-Venceu A df. Aurelino Leal, que
se entregara -manietado i vontade c ambição
do seu auxiliar.

Mas os guardâq civis assim obrigados a ad-
ipiirircm o novo fardamento, foram mais pre-
judicados do que esperavam.

O fornecedor. Leilão & C, não tinha todo

o material necessário para dar cumprimento
exacto ao plano d0 uniforme.

Peças exigidas c indispensáveis faltavam.
iMas como o guarda não reclama, e, antes

paga e não bufa, nu.smo porque bi bufar, 0 sr.
Aurelino está prompto a punil o. Leitão & C.,
foi substituindo por similares as peças «pie não
possn>a| em sua casa de commercio.

Assim é que os guardas civis, nos seus no-
vos e vistosos fardamentos ostentam bot«k-s
com os distincnvòs d0 Corpo de bombeiros,
da Brigada Policia), do Exercito, mas nunca
da corporação a que pertencem.

O publico que encontrar um guarda, firme
na sua zona, fazendo nieneios com o "casse-
tètê" a guiar a massa para um e outro lado
da Avenida ou outra rua «iiiabjuer, si se qui-
z.cr dar ao trabalho de examinar as vistosas
filas de 'botõt-p que ostenta ao pritp Uade eiv
contrar a cbnfirma«*ão do que aqui denuncia'
inos: Xudo menos botão de jpiarda civil.

- Os óculos verdes, do sr. Aurelino ainda
não tèm o grão bastante para s. ex. enxerf-ar
ta! coisa, recordação da ultima do tenente Lj-
moeiro ?

Um guarda civil dos nossos é pois hoje, urh
retalho de Corpo de Bombeiros e Brigada Po-
licial.

I) caso irfnf
v **«l *

O commaiidank Peixe é,
afinal, bmjileiro natu-

rafisado?^ ^
Uma carts ao deputado

Mauricio de Lacerda
O deputado Maurício de Lacerda re-

cebeu hoje, da (-ompanhía Couimercio e
Navegarão, a s-ífuiate cartai

"Sftmente pata «sclaiecer uma parte
do assumpto dewue v. ex. tratou hon-
tem, na Camar| dos Deputados, pedi-
mos alguns momentos dt; a.tt-íii-*ílo.

O capitão Jos# da Silva, IVlxe, com-
mandante do n»sso mallogrado "Para*

nil", velu para O Brazil na primeira In-
feucia, aqui s-efea-homem, adoptando
como pátria a ferra em que senipre
viveu.

Na tripula«ja«;ío '•Paraná0, que con-
stava d,* -l'*- -íionjjQns, havia tfto «Omeutc
12 tripulantes aaseidos e*m paiz estriin*
gelro (Portugal),:alguns delles, poK-m,
jft naturalisados brasileiros.

Si o capitão.nflo fosse brazileiro, ou
si o numerar de tripulantes estrangeiros
nflo et-tlves-tf, déniro dos termos da lei,
a Capitania ido Forto nflo consentiria na
matricula, nem ^deixaria o navl0 sair.

O capitai» Peite tem 3-1 aunos de eda-
de, ha quasi 10 annos está ao serviço
desta Compiub-ia, onde tem galgado os
postos «íj oftlcitfi, ate chegar ao de com*
mando, e nflo consta que, antes dos i.'4
annos, bouvcssfe dirigido qualquer bar-
co com Iti6uccô»fc0, maxlme no Amazo-
nas, onde a navygacflo «*; feita sob u rc
sponsabllidade dir«xta, do1» práticos.

Xa viagem anterior (> capitão Pelxio le*
vou o "1'arauft". íi Scandlnavla, venceu-
do as maiores dlffli.uldades. No regresso
o "Paraná", apesar de ter a bordo car-
regamento Idêntico ao do "Rio llranco",
de hawr-lbe seguido *» rota e de se dos*
tinar ao mesmo: porto, foi resguardado
do desastre que ncimt^een aquelle vapor.

Nem no torpedeamvnto do •'Pa-raiiã" o
seu conseqüente, afundamento, a tiros de
canhão, «5 admissível discussão sobre
barata ria.

Em todos os navios, de todas as na*
clonalidades, ba, tripulantes n*-stran*
gelrt». Isto estü mesmo na vida da na-
vegação.

Km nossos navios dê guerra são ad-
nilttldos estrangeiros contratados, e os
nossos barcos.<$j pesca podem «cir cota*
mandados e trl*;ulatlot* por estrangeiros.

Sendo o que se 1105 offercce ponderar
á v. ex., decluranio*nos ao Inteiro dis*
pOr.de v. ex. para quaesqiKT Informes
de que porventura careça desta Çompa- I
nhla, sobre o assumpto em debate."

Is tnn altt
fenkH sob

1 asiarii taia

Ma Casa de
Correccão

As perdas innumera-
veis de von Hindenburg

PARIS, 19 (E) *—• Em vários pontos
das linhas íraucezas o inimigo continua
contra-atacando «iesesperadamonte e na
Impossibilidade de reconquistar a ter-
reno perdido na frente da região de
Moulln-Lafíattx, volta-se para, o norte
daqu-slla região.

Dando um repentino ataque, fi noite,
a massa alkuiã desfezt-e ;ub o fogo cer-
rado da nossa artilharia.

Novas tropas prussianas Investiram,
na região de Braye-en-Lannuis, sendo dl-
limadas pelos tiros «Lj barragem da ar-
tilharla francesa.

Apesar desses desastres, os all«?mães
lutam desesperadamente, mas sem ga-
uhar Wrrreno.

As reservas do~ marechal vou Hinden*
burg desapparecem, como por encanto.

S«5 de 10" de abril a 1* de maio. entre
prisioneiros, mortos e feridos, a Alkina-
nba, jH-rdeu 200.000 homens, elevando-
se essas perda*, ate egora, a 300.000,
só em combate com os fraucezes.

A 0* divisão bávara tinha nin efftvtl-
vo de 7.000 homens e deixou nas mãos
das nossas tropas 2.3811 prisioneiro». A
21* divisão prussiana perdeu 2.100 ho*
meus; a 3* divisão dc rc«erv«*t, 1.019; a
73*, 1.474; a 1C\ 1.111; a 44* reserva
ficou reduzida <a 160 homens; os dlvl-
stkts 29*. 48», 39" « 214* foram reduzi-
das a SO homens, após a batalha, de IS
de abril.

E\ assim, considerável a perda dos
allemães, na ultima offensiva íra^i-
ceza,.

Agora os allemães tentam recapturar
a aldeia de Roeux, atlrando-lbe iunumt*
traveis projectls e sendo repellidos em
todos os seus contra-ataquea,

A candidatura do sr. Mendes Ta-
vares julgada pelos seus antigos

correligionários
Uma palestra com "Quincas Bombei-

ro" e "João da Estiva"

Adiamento do concurso
nas Bellas-Artes

<» sr. ministro do Interior Tttsolven adiar
o concarso para provimento da cadeira df
historia dc bellas artes, na Escola Nacional
di» IVÜHs Artt-B, para «juando tt-rminarem as
provas do concurso para provimento da ca-
deira dc anatomia e pbfaiologia.

PALAVRAS DE UM CANDIDATO

0 sr- Lindolpho Octavio
Xavier'

conta coui a vietoria
O que diz á '-Lanterna

o futuro intendente
»•

VI

»<as

Dr. Lindolpho XavS.r
Kneoutráuios b«»jc dc iiianhíl, o sr. Lindbl*

pho Octavio Xavier; «ine jü se aebava na
tai-iii do trabalho èícitbrál, à expor-o seu
piopraninia aos cÍcItorèl( do -" districto.

tAbordünfol-o:
KiitíU», couta com a vietoria 1
Certa ! .In tenho mil c duzentos vo-

tos seguros no -" distncto. Devo estar elei-
to com certeza. Tenho me dirigido nos «'lei-
tòres pessoalmentci fazendo a pròpa*-»**ada"dd
minha candtdâtm-ã, expondo as minhas idéas,
já publicadas ao •'Jornal do Commercio", c
na "Lanterna".

Tenho tido r.thI sympathia.
Ainda não achei um eleitor qne mp **C-

casasse o voto. Nilo imponho. l'e«:o. Deixo
ào critério do cidadão julgar da minha eoin-
petenciai Soa hoje já um homem conheci-
do. ^lilito ha de» annos na adrninistí-açüo,
ua política, no funccioiialisiiio. nas letras c
na imprensa, desta capital, listou relaciona-
do em todas as classes.

Tenho amigos no operariado, no funccio-
inilisiuo, no cbmmereió, na agricultura, nas
letras, na magistratura, na política, uo go-
verbo, nò jornalismo, no professorado.

(L>e toda a parte me v€-m adhcsões. Sou
um candidato popular.

E uão se filia a partidos V
Não estou filiado á partido algum. Te-

nho amigos em ambas as grandes agremia-
<;0es políticas daqui, mormente na Alliau«.'a
Republicana, com cujo prcsidebte mantenho
ha dez nnnos rela«;ões de pura amizade.

(Mas não pertenço a nenhum partido.
Sou "iiuoriii", como dizia o dr. Irineu Ma-

chado. Soja s6. Apreseuto-me com o meu
passado limpo, com a minha lê de officio dc
serviços ao Brazil; e eom a minha teuacida-
de ituiuebraiitavel.

Já triuiuphci na vida em todas as eta-
pa-J. Fui jornalista »m Miuas, uos 16 «unos.
Mantive durante annos o "Centro de Minas",
quo se tornou o núcleo da iutt-llectualidade
mineira, e foi por Azevedo Júnior, o grande
jornalista, qualificado o jornal mais litera-
rio do Estudo.

iDcdiijuei-int; ao commercio, e attingi a
todas as etapas, desde empregado at«? sócio
e dono de chsp coroaiercial. DetUquei-nie &
agricultura.e perdi em cafesaes c mani^obaes
o que -amealhei nu comra<roio.

Trabalhei ao lado do dr. Jo&o '1'inheiro da
Silva, o grande estadista, organisando eom
elle o plano da propaganda dos produetos,
do Kstado, e que esti hoje todo em exe-
CU vão.' Vim traai<lo pelas mios de«sc grande ao*

nicm, que me dedicava uma sympathia im-
niensa, para- esta capital, onde entrei como
officiai dc gabinete do dr. «Miguel Calmou,
então ministro da Viacão. Itetirei-mc com
e.stc amigo, quando ruiu por terra o gover-
no Affouso Pçnna. Qnia acompanhal-o. Po-
deria ter ficado no posto de honra, para o
qual me convidara 6 dr. Francisco SA, c on
de me desejava manter o seu secretario C
meu particular amigo dr. Auto de Sá.

Mas urgia cumprir o meu dever: aeompa-
nhar o fimigo que saia. dtetirei-iuc com o
dr. Miguel Calmou.

¦Iniciei a campanha contra a candidatura
Hermes.

Mas tire que retrair-me, porque o peso dc
uma família numerosa reclamava oa meus
cuidados e eu era e sou bem pobre»

Coisa rara, hoje I
Sim. -Orgulho ine com isso. Secretario

particular de governadores é ministros, nunca
metti a mão nas arcas do Thcsouro nem dos
an-.igos. Sou homem impropri0 para as cavi-
ções.

Eni formado num outro rneio, muito insus-
peito Conservo as lições de meu Pae, c sou
um homem dc bem.
. Trabalho hoje, ao 'lado de um homem de |
bem, o dr. Tavares de Lyra, dc qii.-m sou au-'
xiiiar c amigo. Tenho delle as melhores im-
pressões, como honestidade, caracter c recti" j
dao de trabalho.

E* mn homem extraordinário na administra*'
ção. Só nós, que trabalhamos ao seu lado,
podemos julgar do seu zelo, da sua capacidade
de" esforço, da dedicação que tem ao actual
governo. E delle reccb0 o conforto, o presti-
gio. que me anima neste momento. j

Tenho a amizade do sr. presidente da Re- í
publica, a quem darei todo o apoio na política |
d(, Districto. Tenho a amizade do "leader" da |

Antônio Carlos, que «í um ho

Os logarcs do
Conselho

•<••-

0 dr. -Anseio Tavares, candidato pelo
2' districto fala, á "Lanterna"

"O meu programma já c conhecido e tem sido
executado desde que fui intendente:

e mais melhoramentos para o
districto" <Hz-nos s. s.

A reeleição do sr. Mendes Tavares, de-
pois da apregoada moralidade do systhe*
ma eleitoral, possa interessar a toda
gente. Ninguém acredita, com ciíeito, que
o indigitado matador do coniinandantc
Lopes da Cruz possa merecer, num pleito
livre, os suffragios do povo. Os seus
tritimphos ek>itoraes têm sido encarados,
até boje, como conseqüência de fraudes,
•s mais descabidas. Acompanhando essa
corrente do pensamento popular, quize-
mos conhecer, também, a respeito, a opi-
nião de "Quincas Bombeiro" e "João da
Estiva". A nossa tarefa nã"> foi de íacil
desempenho. O dr. Vtdal Bittencourt, di- |
redor da Casa dc Correccão, oppoz-se,
formalmente. S. s. não sabe, nunca, das
pi-€scrip«-<3<s Teginient3.es. Concordámos
e, como vencidos, deixámos a Correccão.
Éramos, portím, reporters. E, nessas con-
diçôes, não podíamos deixar fracassar o,
nosso plano. Voltámos, pois, áque.le esta*
belecimento, apenas dali se ausentou o
ar. Bittencourt. Deixámos dc ser jorna-
listas para sermos, apenas, parentes do
grande facínora. E, então, sob promessas
de procedermos com a maior discreção,
fomOs introduzidos no interior do edifi-
cio. Momentos depois, estávamos "tete a
tete*', com o nosso "parente" "Quincas
Bombeiro".

Aqui, dissemos-lbe, apertando a sua
larga mão, somos seu parente, para tbdos
os efícitos.

O faciríora 'Iluminou at» faces, num sor*
riso rápido, e, comprehendcndo o alcincC
da nossa affirmativa, perguntou-nos, com
desconfian<;a*

*— X) senlior é repórter?
Quizemos negar, mas "Quincas Bom*

beiro" é intelligente...
Fomos, então, caminhando vin ao lado

do outro, para o pateo, que ali existe.
Queremos — dissemos ao criminoso

— que você nos diga alguma coisa sobre
a candidatura do sr. Mendes Tavares...

O bandido estava albeiado de -iud«>.
Nem sabia, ao menos, a data do mez.

O dr. Mendes Tavares é candidato
a que? — perguntou, cspantaik», o íaci*
nora. •'

A intendente — rttspondcmos-TJie.
«— E quando se rCalisam essas eleições?
«— Amanhã."Quincas Bombeiro*- cruzou os braços

sobre k> peito, sorriu, pallidamcnte, des-
acoroçoadainente, e, por fim, suspirou:

Sim, senhor; c preciso muita cora-
g*m 1

Tor que? —¦ indagámos.
O •criminoso, tomando attitude aggrcs-

siva, respondeu:
ÍV»is aquelle covarde ainda tem co*

rag-Cm dc se apresentar em publico para
pedir votos?

E proseguiu:
•— Aquelle bandido, que me perdeu «

ao "João da Estiva", merece um tiro. Si
me fosse dado falar ao povo, en, apesar
de não possuir grandes talentos, faria dis-
cursas por toda a parte, aíim de desmora-
lisar aquelle covarde, aqtieKe bandido..."Quincas Bombeiro" estava no auge
da indignação. Ferguntámos-ihe:

«— Onde esti "João da EstKVi *
•—» Na ferraria.
t—¦ E você onde trabalha?
t— Na officina de vassourai
•— Póde-se falar ao João?

Póde-se, disse-nos o sentenciado, lt»
caminhou. Seguimot-o. Cinco minutos e,
afinal, estávamos, também, defronto da
outro criminoso."Quincas" disse-lhe logo:

Sabe? Esse moçio é repórter. VeSofíU
. er que o Mendes é candidato ás c> . 

"<3

de amanhã.
E riram-se a bom rir."João da Estiva" teve uma phrasf, ««-pe.

nas:
Os baiidálos são os que sobem!

E entraram» a desancar o 5r. Mendes
Tavares. Os crimin-osOs insultavam o me*
dico candidato de uma maneira tão "•'••.*-

¦•¦''^ÊuWLm

melhoramentos
meu

o sr.jnaiona
meni dc alto descortinio e a quem raticino o
maior futuro nesta Republica. Portanto, sinto-
me bem.

E sente-se com forças para a política ?
Sim. Tenho um escudo para a minha de-

ftsa: a minha honra.
Entro altaneiro em qualejaer parte Sou um

homem que poss0 falar alto, no Const-lho. Não
estoo preso, por conveniência alguma. Si me
merecer approvação uma medida, votal-a-íi.

Si me -parecer nociva a mesma medida, re-
proval-aci.

O único critério é.a minha consciência. Fa-
larei, discutirei de cabeça erguida.

Tenho a palavra fácil c o caracter forte.
Sou um homem-de vontade. Sei o que quero e
para onde vou.

È quaes as suas idéas, quant0 i -nossa ci-
dade ?

O seu embcüezamento, a sua grandeza,
a sua salubridade. Sou um encantado desta ci-
dade. Amo-a mais do que um carioca nato.

Tenho fanatismo pelas bellezas do Rio. Hcl-
de trabalhar pela nossa capital, procurando ¦
cotal-a de todos os requisitos de conforto, de I
bem estar. O meu proj-ramr.ia está na minha I
circular.

Não preciso reedital-o. •
Como estheta frue sou, poeta de sangue, e

senhor dos assumptos j-craes, eon> regular
cultura philosophica. e hoje, professor e educa-
dor, vice director dc utn dos melhores csiabcle-
cimentes de ensino no Brazil. estou .habilitado
a rncarar os problemas nacionaes com firmeza
e resolução.

0 commercio e os
proprietários de ve-

biênios
Em sessão de bo>e, do Centro do Com-

mercio e Industria, foram lidos, pí4o dr.
Joüo de Aquluo, advogado do Centro, os
memoriaes que deverão ser dirlgdos aos
srs. presldenbú da Republica e chefe de
policia.

No memorial de-stinado ao t-hefe de
policia, pede» o Centro a manutenção do
dr. Cid Braune. que até hoje tem s*abi*
do dtusempcabaT aobr«meat^ suas íun*
cyões..
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SB. MENDES TAVARES

lita, que nio nos é possível registrar tj%
termos dessa aggressão. Estávamos nes-
sa situação, quando um guarda acercou-se-
do grupo.

Resoh-emos, então, sair.' Apertámos a mào de "João da Estiva*
cmquanto o "Quincas", para embrulhar
o funecionario importuno, ia nos dizendo:

— Dá lembranças .« titia e a Amélia..*
E como tiveise receios de que estives»

sensos esquecidos do "troc*", "Quincas**,

piscando *>s o'.hos, fixava-nos, Er"»'Phant!<?
bem as palavras.

«— Não se esqueça de titia...
-— Sim, dissemoslhe, e saimos.
Tem ahi os Jeitores as impressões 'iífrtt

dois antigos correligionários do dr. Me*-,-;
des Tavares.

Na política, como na política..»

Dr. Ângelo Tavares'

O dr. Ângelo Tavares, qne já foi In-
tendente munlvipal pilo 2" «Hstrlcto.ali&s
operoso e i*emp**-.i attonto As neceí-sbla-
«los dos subúrbio-? e dos seus moradore-*,
C- nm- dos candidatos avulsos, ap:«-sen*
tado ]>or numeroso grupo de amigos, fi-
guraudt), além di.*-so, na chapa do Tar
tido Catholico 0 contando? eom as sym-
patbias de todas as earrontei* .e grupos
em que se divide tutualinente a política
do Districto Federal.

Nessas coudiç-TMrs especialL«simas, é,
portanto, certaia vietoria do seu nome,
aliás muito1 jU3tanat«wte merecida, dadas
ns snas qualidades de caracter e rectldão
de condoctá «ms todos os ramos da vida
publica em «ya.- tem exercido a sua actl*
v idade.

Temos um g-Jamlo deík«ío on virtude,
de nao elogiarmos a ninguém; mas,
quando a isso *3-p<.s força«los, so o fa*
zernos porqutí:" sinceramente rceonhe*
mos n0 tndivi«lu«» as qualidades que o
-o-mam merec«adoe de elogios-

t orno medico, o dr. Ângelo Tavares
0 um dos mais humanitário*- e altruis-
tas. que re-bb m n«, zona suburbana, at*
tendendo sempre e soccorrtmdo, n qual*
quer hora, sem preoccupá«*-ão dc lucros,
ritos ic pobres, fidalgos e plebeus. Esse
seu natural espirito democrata «3 que lbe
assegura o gritudo pr«»stÍKl«- qne dc«sfru-
cta no selo do ekdtorado do 2* dis*
trlcto.

Hontem, em ligeira paKstra que com
elle entretivemos, a propósito da sua
eleição amanha, tivemos ens<*j«v de ou-
vir de s. «. as seguinUis palavras:

Aceitei a Indicação «Io meu nome,
feita por «nil**<»s, porque quoro continuar
no meu programma. iniciado no tempo
em que fui iu tendente e interrompido.
Infelizmente, por não ter sido reconbe-
cido pelo quadrlennlo findo.

i—E qual «.sse programma?
E' muito conhecido c, não obstante

nflo ser Intendente, tenho continuado a
exeeutalo: melhoramentos e mais me-
Iboramentos para os subúrbios. Os gran-
des benHtfieiamentos introduzidos ulti-
mamente nqul, no Meyer: Corpo de Bom*
beires, As-slstenela Municipal, ajardina-
mento, são, em grande parte, devidos ao
meu esfort-o. Isso ropresenta uma gran*
de conquista para toda essa zona, que
está subordinada ao 2* districto.

Digo isso sem jactancla e t*em eabotl-
, aiismc', porque todos sabem qne falo a

verdade. Mas, além dessa razão dita aci-'
ma. *--ikto também. t*aso seja vletorioso,
concluir alguns projeetos que deixei em
meio. no tempo em que tive assento uo
Contselho.

O qne fiz naqnelle tv-mpe não preciso
enumerar. Abi estão transformados em
lei os seguintes projeetos. de que fui au-
t«>r: o processo d*, paulflcaçio meeaniea;
a creat-ac" de pequenos mercados: a re-
gulamentação das horas de trabalho no
commercio; a regulamenta«*So do servi-
t*-o sanitário do leite e larticinlos; o pro*
bkma do serviço dcmestifO, ainda, não
regulamentado; a inspecç3o sanitária es-
colar e ontros <m qo-a collaboTei com ef-
ficaeia e qne muHo de i>erto dizem com
os interesses dos funecionarios rounic!-
pães e os operários da Prefeitura.

O meu programma para o futuro* - ¦ .-á
augnwntado, para atteoder a o-atras ne*
eessidades imperiosas, que fazem parte
integrante da vida do -* districto desta

2)e Lanterna
EM PUNHO

SoffTi uma cabala dos diubos. Um amigs
meu pretendeu hoje que me comprom»tttsst>
a votar amanhã no sr. Figueiredo Rocha. Pot
mai» que lhe dissesse não me haver sido pos
sivcl conseguir o diploma de eleitor, elle n5o
acreditou. Dcspediusc, afiliai, de máo humor
e terminou aintia:

 Esse Figueiredo Rocha é um "someru de
sorte, disse cemmig0 mesmo, que terá elle
feito para conseguir tamanha dedicação ? An
dei alguns passos, prcoccuj>ado com a :-.-'::
cia do amigo c de repente bati na testa:

 jã sei. O Figueiredo Rocha c de uma
amabilidade inconcebível. ô*aando quer ser
agradável ninguém o excede. Naturalmente
enterneceu O coração do meu amigo, dahi .o
interesse qae toma em ve! o deputado.

Puz-mc a lembrar a primeira vez q-.:e fui
ao morro da Graça. Era era dia dc lesta. O
ctncral Pinheir0 Machado, num dos «a.oes
da<jne«a saa residência, falava a «ua grupo
de amigos.

Logo <;-ie me avis-ou chame-j-me para tomar
parte na palestra. Aproveitei a oceastão e o
err,.re\i«íei sobre um assumpto da acUiabdade.
Finda a entrevista pedi licença para me re'.:-
rar e o general convidou-me para beber unia
taça de ** champagne *\ Agradeci a genuleza e
recusei. O senador riograndense offerecturct
então um ponehe: por deUcadeza disse que
aceitava. O sr. Pinheiro Machado retanceoa
o olhar corto que a procurar um fâmulo para
mandar me servir a deliciosa bebida, O sr.
Figueiredo Rocha, que nessa oceasião já era
coronel, «ecreiario do Supremo Tribunal Mi"
litar e dcp-:ad-> federal e ab se achava, cera-
pre-hendendj a intenção d0 chefe do P. R. C.,
pressurosan-ente oíferecense para me servir.
E scaj esperar mais n-da, como a-na flexa
panrj, trazendo dentro em pouco sobre urna
¦alva de prata traasherdante taça de saho-
roso ponehe.

Tempos depoi». anr.os talvez, achava-me eu
uma noite, novamente, no morro da Graça, e
co aposeni» onde. h«b-.!ua'.ajente._ t» straador
gaúcho recebia os amigos e politit-os. O ge--
ntral achavasr sentado, tendo ama da» per-
nas cruzadas sobre a outra. Nenta posição elle
tinha uma espécie de habito, qae consistia era
trazer em continuo movT-iiínlo a perna «jo* fi-
cava por cima da o**;ra. Num desses movhaea-
tos o sapato -juc usava (mixto de sa^iaüa e
sapato) escapoa se lhe do pé e foi parar
adeante. Quando o *r. Pinheiro »c dispunha a
levantar para apanhar o sapato ja o sr.
Figueiredo Rocha o trazia e aasa.elastate o
calço-*, ao pé do general.

Dirão talvez espirites cx-*fectM t
 O st. Fi-rueiíe-oo Rocha pratica d-ssa*

„r. aí., "-ia ti rs Ma o« poderosos trm entio com

0 movimento pare-
dista na Inglaterra

LONDRES, ío- (A. A.) — O govern**,
em nota publicada boje, declara que, ape-
zar da bôa vontade c das promessas ei-
fectiva*. feitas para dar uma solução «a-
risfactoria ás ultimas paredes operárias,
existem elemento empenhados em rr.an-
ter o movimento paredista. Em vista •:¦«-
so, o governo ordenou a prisão de nome*
rosos indivíduos suspeitos.

No Itamaraty
Xa '. :;:..! do costume, o sr. dr. Nil» Pe

caaha, rnintatro das IU "#•-;<"¦•»•% K-rteriorea
c.-.x ¦ i os seu** ap.iscnto» partit-nlares, tn
1_' ::<r horas, «:.; igiudo-se para, o eeu g»W
oçte.

Abi jâ se encontraram eatretaato, es «e
auxilia:-.", entrec-ura cada qual, a- troa* c .
cup*«-*Jt*«.

Atuintos s;¦«'«. ». ex., em companbia dt
dr. Sylvio dtoméro Filho, saiu apressada*
tne&te. ignorando «a próprios offkíaes dl-*abüicte ¦> rumo que tomou s. ex.

0 •• teeense Thr©phi!0 Careca Duarte, tfoi
exonerado do legar de auxiliar do «»r. -ço dt
engenheiro do quartel geacral, io coraei***
dante do l* região e eomeado para rg-aa)
:--,¦. aa 7*.

Ferasn nomeades. para «1 «arf-os de JJseaef
do imposto de consumo so interior de Esti*29
de Pernambuco, o bacfcarel Pedro Elo*r Ptr
--¦ra Callado. Antcnio K5»".'.a de 0-»=io *
Everardo Concalves de !!«::-, o agente :-«.r-l
do interior K-ineo de Sotsta Leio, para Htw
tico ligar na capital do mesmo Estad» e joti
Gonçalves Ncroaha, para o Sogar de ee-"ret;t
de --eadas federaes trm Flo-iano P:.ae*o. ««
•Estado de Amatts-eas.

capital. los qu« lhe podem serrir para ttdgwraa coíaa.
Eis o qne lhe posso di-snr, em restr l Cwa ct nsodetct*-» «a com ©« rrje cstSo e« des-

mo, e eis com que intene-ôe*» * s*rvi«.-or3 es- |»ra^a «Be * fanfa*-»*o « iaê«"«**t*.
pero a solucüo das urna», amanhã. — >*M i U*u> ****. Devemo» dar a c****

oria do
Thesouro

Passou a «errir na 2* pagadotiav êê
Th«*so*iro Kachmai o 4* «t**t*-riptBrarto
Jajme dç P%ria.

pectivos deseea-ltw. Cem o meu aavta, **«¦
exemplo, «lae apenas pt»i»a« al-rosvs niilaares
de contos e dispfie de eb» tâtmentos elritoret»
qae são esetaries da toa fabrica de teeidtttSV
elle nio sabe. o -*¦** faier para o agradar •
senir. '

Deu esse c'HccaUMJC-3 :t«e*t*.tic.

*1
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ECOS E COMMTARIOS
T<m-sO dito muito sobre o estado «Ic

miscria t|iie vamos atravessando e da ca-
iamidailc innominavcl que nos ameaça, si
continuarem subindo os «preços da carne e
«Jo pão, como é de prever aconteça dentro
dc pouco» dias.

¦Paru esse facto, que interessa d.rccta-
mente"cotíi a vida da nossa população, ic-
mos chamado a attençáo dos podères pu-
blicos. notadaroente do prefeito -munici-
pai, como .responsável, que «3, em parte,
pela estado de coisas que estamos traves-
sando.

As vistas do povo quasi não se tem
voltado para a pessoa do s*r. José Bezer-
rfl, ministro da Agricultura. Entretanto,
era de s. ex. que muho se poderia espe-
rar, no «entido- dc vermos resolvidas ou
ròin'otadas as difficuldailcs que atravessa
0 nosso povo, com a carestía dos gene-
ros dc primeira necessidade.

Mas o sr. José Bezerra não dispõe de
tempo para se dedicar a essas coisas, que
são relegadas "a um plano secundário.
S. ex. tem o espirito empolgado por dois
assumpios mais importantes, por isso, que
dizem respeito ao seu prestigio político e
ao seu renome de "rei do assucar".

A actividade do sr. José. Bezerra está
toda absorvida em desbancar o general
Dantas Barreto, na politica pernambuca-
na e na alu «to preço do assucar. E disto
eslá unia*";! gente.sobejamente convenci-
tia psios teíegranjtrtas dirigidos á s. ex.
pelo sr. dr. Manoel Borba, que, em ambos
os casos, C"*o representante do ministro
da Praia Vermelha, na politica c na in-
dustria pernambucanas...

Que o sr. José Rufiuo se desvie, como
lem feito, dos deveres que lhe impõe o
Blevado cargo que lhe confiou o presiden.
te da Republica, admitia se; mas que o
sr. Wencesláo não indique ao seu ministro
o caminho a seguir neste momento de an-
girstins r,a,"a a nossa população, é que
nilo pôde passar sem um commcutario.

. As medidas reclamadas pela população
carioca não podem ser indifferentes aos
poilcies públicos.

E si a!os ouvidos do sr. Wencesláo já
chegaram os clamores da população, o
mesmo não tem acontecido çom o seu
ministro.pYljtico e uzeiro do "feudo" do
èr^Borba...

Não seria caso para nos queixarmos ao
bispo?...

0 homem-acção
Esta col-.imna náo personalisa; estuda ape-

nas a" acção dos nossos homens públicos, eom
um pouquinho de psychologia e muita síaceri-
-li-!-.

Ninguém, nos leva a mal por isto, porquanto"as nossan opiniões pesam tanio no scenario dos
acontecimentos como «inia pennugem de ando
rinha na aza dc um aeroplano... Somos ino-
cuo. , »

Mas si tratamos da "ai-ção dos homens"
não podemos calar nos sobre a extraordinária
influencia fjue tem exercido sobre o nosso pro
gresso o ir. Paulo de Frontin.

¦E' o homem-acção.
E' a cerebração mais bem orgmLsada e mais

fecunda que oonhecemos,
No sen convívio, não se lhe encontrará o

talenio declamatório, que seduz c ilhide; mas
lâo somente o talento produetívo, que provae convence.

-Quem escreve estas linhas, quantas vezes
ficou assombrado ante a formidável som-
ma dc energias, admiravclmcntc coordenadas,
de que a vida d0 grande engenheiro c a con
seqüência.

Um pequeno incidente banal serviu-nos uma
vez para aquilatarmos a sua .maneira de agir
prompta e incomparavel.

Estávamos no camarote «Io dr. Frontin, noTheatro Municipal, durante o cnircacto.
O enlão director da Ctmral, que praticavaa patriótica audácia da duplicação da linha da

fcerra d0 Mar (de onde ha'via ««ín-gado duas
horas antes), assistia ao- espectaculo.

Súbito, irrompe^no camarote um engenliciro
com um telegramma urgente, notificando a
paralysação dos trabalhos, cm enorme trecho,devido a um accidente imprevisto e grave.Ojlr. Frontin, tomando dc um lápis, fezum .croquis ' no verso do despacho, e eomuma precisão incrível, marcou mathematica-mente todos oa ponto.s por „n.|e deveriam «ertomadas as providencias, não se esqueceu-«Jo «I„ menor detalho do terreno, cuja topo-
giuplna .-isKignalai-jii eom uma paciência e mi-nmii.Ki.lail,> a8sombrosas 1'Pi-in madrugada, rpiaudo M chegou, tudocaminhava «-orno si nada tivesse havido.No seii patriotismo ardente concebeu eexecutou os es-tudos do prolongamento daCentral a Bel«5m do iParfi.

Na nossa indiscreta curiosidade de profa-no, pergiintamos-lho, um dia, qual ò.fím des-se ompreheridimeiito e elle í-espondeu-nosi—-_ Havendo um desembarque do inimigono ..Noite, em pouco mais de dois dias ahiter8o chegado os reforços mandado»utlu. .'.*

A guerra Os eHottos «da Ho-
maaopatlila

Honduras rompe rela-|0 que nos disse um grande
çôes com a Allemanha

NOVA YORK, io. (A. A.)

propagandista
— Estáj

confirmada a noticia de ruptura das rela- J
çôes diplomáticas c commerciaes entre
a Republica de Honduras e a Allemanha.

Na conferência de
Stockolnio

LONTDRES. 19. (A. A.) — Um radio-
gramma de Stockolmo iniorma que na
graude assembléa internacional sociali-s-
ta, realisada na quinta-feira passada, sob
a presidência do sr. Branting, este decla-
rou que a .Allemanha impede aos sócia-
listas da opposição o seu comparecimen-
to á cJonferencia pacifista que ali se deve
reunir, negando-lhes «as necessários pas-
saportes.

O sr. Branting elogiou a revolução
russa e declarou que os pajzes neutros
devem se esforçar para que a desejada
paz seja duradoura c não uma paz obtida
á custa de sacrifícios e sem sérias garair
tias.

O socialista russo Axel Roth, declarou
que « impossível para a Rússia pensar em
assignar a paz seperadamente, pois isso
seria atraiçoar a heróica Bélgica.

0 pleito ©Eait-si5!
elllllillllll

1 uG Camet Social

O novo ministério
russo conta

cinco socialistas
NOVA YORK, 19. (A. A.) — Annuii-

ciam de 1'etrogrado que o novo ministe-
rio já-, «se acha orgauisado, sendo a sua
composição a seguinte: ministro do Tra-'dò! balho, Skobelef (socialista); ministro da

í Justiça, Pen-werof; ministro da Agricul-

Mil niiia
0 sr. Estacio Coimbra

será o chefe do Partido
Conservador ?

RECIFE, li) ("Lanterna"! — O "Jor
nal do Recife" <li'/- saber, de fonte segu*
ra. que <i chefia ílu I*. It. C. pèrnam-
Inicano «serA enti-ngue ao dí". Estacio
t'oiiiiln'11.

•Nu-» próximas elelfi0.es, os roslstas—
dl/, n ".Tornai"' — apresenta.rilo paia
deputados fedi raes. oa «rs. Annibitl Frei-
ri«, Pedro Pernambuco e Blpldltí FlgiKú-
reilo. ficando o resto nos borbistiis.

<> governo compromettè-se u respel*
lar a minoria.

Para a seiui.torla Cederal os resistas
Vi.luríio 110 nr. "TosÕ Itnfitio

Calamo-nos roufuso, e «-omprehendemos a! tura, Chernou (socialista); reparador dasua grnndi.isa visão patiiotii-H. Constituição, Grime; .ministro das -Sul-

bendor™ 'Sff^^ 
! ^Xt^rX^ ^""f' l2°^hf (^cialista) ; ml-

triotísmo não se precisa estud""^sua vida i1,ls,ro «a Guerra, Kere.u-k, (socialista);
—e toda ella não tem um .u-to que não sejí lrl"-'stro dos Correios, Serete.li (socialis-
calcado 110 seu elevado sentimento da I*a-'ta^' ministro do Commercto,' Konalow;
tria — basta qne se reflicta bem rio seu in- ! ministro da Fazenda,- Shingarew; e mi-
comparável stòlcismo, expondo--
prova que se póde siibmetter

e a maior
uni homem

Voluntários per-liambucanos
¦RtíCIFE. 1!) ("Lanterna".i -•— Alluta-

mm <i« liiintí-m. uo Quartel-general desta
reglilò, mais .".8 voluntaries.

publico --- a impopularidade-cjiin tulA director dá Central, o dr. «"Fi-pn-
tm poderia somente administrar organísan-ilo iocomoçito luxuosa, embora defeituosaO admirável patriota preferiu, porém; con-siruir. construir midto;e rasgou .. sortão comos cainiiilios férreos, duplicou a linha da Ser-ra d,. Mm-, assumiu 11 responsabilidade titã-Dica da sua conclusão, foi sereno deante dademagogia que d insultava e arrostou serena-mente n impopularidade.

(Depois de concluir d programma luminosoa que se propnzera, recolheu-se á vida prPvada, ii0 magistério.
Ahi foi prociiral-o n perfídia doo o fabyssinismd" d

seu
invejosos

1'iuieiis; porém, aiolo estava a verdade, estava a iiiltu-111, eslava todo o Brazil!
K foi-lhe prestada

gloiificação.
mais coinmoveiloia

O dr. Paulo de "Frontin 
pensa, entretanto,que deve continuar a prestar á Pátria .. con-

curso do seu foriui.l.ivi-l talento. «Feliciteniol-
o e, sobretudo, felieitemo-nos^

K colloqiienios no Congresso o mais fe-cundo dos representantes da nossa energia1: da nossa cultura:— o hoineui-aeção I

Tolomei Júnior

nistro das
henke.

Relações Exteriores, Teres-

\j. êk-aa S

l i?3/ mm
\mamS^m^m

Os operários do Engenho de Den-
tro repudiam a candidatura do

dr. Aldrovando

OS ELEITORES -- OS CANDIDATOS

õr. Theophilo «Je And «de

Sciiltorftas cearenses
oííorecem os seus

serviços á Cruz Ver-
meiha Brazileira

It 1:1 ll-l:. 19 ("Lnnterna") — O com-
Ai.andnnte do -Kl" batnlhílb, aquartelàdo
no fíeuríl, telegrnpliou ao geivciral In-
spei-tor iicsta regulo, comniúnleando que
nffi-n¦.-(•¦ mu o.s sons serviços A Cruz Ver*
nicilij. Bmalléira as sonhorlnbfts Maria
Ira. 111.1 (tulmiirties e Josephn Alves du
SilVii.

Cofres "Leão"
Contra o fogo c os ladrões

107, Rua da Alfândega, 107

Um banquete ao nosso minis-
tro em Assumpçao

ASSÜMPÇAO, 19. (-V A.) — O mi-
nistro da Itália, aqui acreditado, ofíere-
ceu um banquete ao dr. Cardoso ile Oli-
veira, miniítro do Brazil, nesía capital.

Ao banquete assistiram diversos mem-
bros do Corpo Diplomático, sendo tno-
cados brindes muito cordeaes.

0 primeiro numero
cia revista'Artes e letras"

Recebemos o primeiro numero da "Ar-
tes e L-etras", interessante publicação
quinzena:, dirigida pelos int-ellectuaes Crc«-
vis Lengrub-er, Antônio Braga e Marques
da Silva."Artes e Letras" é de grande formato,"Letras e Artes" é de grande formato,
impresso em magnífico papel, trazendo
collabor.lcão de Olavo Bilac, Demetrio
Hamann, Escrognolle Doria, 1'edro Luz,
Da Costa e Silva, Raul Machado e vários
clichês de factos dc actualidade. .

A' "Artes e Letras" dosejamos uma
vida longa, que ella bem a merece.

As "gaffes" do sr. Calogeras
-•?•-

o monopólio official da navegação
veiu ag-grravar a crise de- transporte marítimo

CDs ^caftsns" no
H.eclfe ag*em em

plana rna
RF.CIFK, !!> ("l.aiu.-riiii*') — Ds

fornaes continuam a sua eauipanlta con-
tm .>> "i-afiijiis**. 

que operam em plena
rua. pela Impotência da policia, visto u
failliiluil.. com que os exploradores con-
sepueni "liabens*eorpus".

ti "i-iii't-/u"' russo' sinieii Preg Stone
taupei rou "babeas-corpüs"'.

Con féréitciá de Pecuária
Km nuiiião ficou resolvido ciue as 3 2",

411" i> ifi* eommi-ísões parclaes s-c rer
oiiisscui íiiuiia só. que será a de "i-Juiiio-
lecluiia. oviiiotei-liiiia e aiilmnes Ulvei-
•os".

Seus membro

Depois que o .?ovet-iu> resolveu intervir uaindustria ilos transportes marítimos, amèa-.;ando a existência «Ias empresas partícula-I res quq exploram este serviço, a situação
peiorou consideravelmente, nBgravãndo-ae ile
um in.nl.. alarmante.

j Não 6 para admirar este resultado, c porvários motivos: Km primeiro logar a aceitoilo governo no Brn2Íl sempre se eiereede
um modo ileSasti;ailo para chegai- a resulta-
fios imprevistos e oppostos cxactaiiK-iite aos
fina visados pela intervenção e isso i5 devido
principalmente ã falta de uma orientação .se-
guia i- criteriosa; depois ilt« longas hesita-
C«5es quando, emfim, .. poder publico se de-
cide it agir, ful-o epm ifreéipituc&o e agodá-
mento, sem um estudo profundo da que-stilo d.- qne se vae oecupar; contmcttido o
primeiro erro é raro se resolva a emendar
a mão. preferindo deixar-íe rolar no de-
clive ila ile-sonentaçã..; além dessas causas
iletciniiuaiites da influencia calamitosa doI«*sta(lo sobre rs nossas questões políticas,sociaes mi econômicas, ha outras, uilo menos
deploráveis, como a falta dei compostura
dos nossos arrivistas politicos, a falta de ore-
pai... a ausência de amor próprio, que nfio
hesita ante ás iiicobcreucius e lis "gaftes",
alfim de outros sentimentos ainda mais su-
bnlternos qné vito fazendo dia a «lia.baixar
o -conceito que do nosso paiz fazem as na-

ll-fiCoes cultas c civilisadas
Até a satisfação «los nossos compromis-sos ii,, exterior, que sempre constituiu um

ponto de honra que grangeon pára o nossoi paiz um conceito de tradicional honradez,
são os seguinte** srs.: ! l:!".l!)!'ni deixou dé constituir preocenpacão"A. 

ll.Miiss Carmo. Allplò «le Miranda lti-
beiri., Amil-ar Sova-ssí, Ângelo ila Cos-
ta Lima, li. von Boszèdlst, r.enjamin
Htiiii.u-uii. Carlos Moreira, Henrique
Marques Lisboa.. JrZàiy ile Carvalho Bpr*
ges .liiuior. Jaguánbarp da Rocha Mi-
raiiila. 1'auli» Vtolrà Souto o Plácido Lo-
pes .Monteiro.

Essa comnilssao, qm.» ficou si-mlo a
32* reuniu-se lii-uteui. As 2 limas fla
tar.ie. no edifício da "Blbjlotueca 

Na*
cional.

-\a Blbllorbecà Nacional reallsa-«a
hoje, ãs «.) hora.s da noite, a esperada con-
fereuela il«> sr. Henrique Ktcheberry.-vpreseiitaiiie «Io ministério das Relações
Bxtertorcs «Io Urugmty.

Apôs a co^o/ència haverá sessücf pie-na, presidida pelo sr. Laur0 Muller.

! séria para os governos republicanos. Rea-
lisado o primeiro "fuiiiliiig"'. primeira e dura
provação por que passaram os brios nàcio-
unes. como merecido castigo as leviandades
e impreviileneias dos primeiros tempos da
Republica, conseguíramos restabelecei-
nossas finanças quando o desastre irrepara- j cbegou-se afinal a i.n .vel d,, governo máreêbalició veiu de ndvo'| trkto «le nrrendame

que hão de fazer desses milhões esterli-nos. ferozmente sugados do contribuinte:"Com essa base, diz a mensagem, podemalternativamente ser encaradas as bvpotlic-ses «Je prolnugação da guerra europeu, da(xtiücção da divida pura com a Caixa de
C oiivcisão ou do inicio da reconstituição dofundo de garantia." Admirável perplexi-dade 1

O mais cabuloso jogador ile "bicho", não sçm«>sti'iii;i tão embaraçado-, ao distribuir, pelamanha, os seus magros tostões i**la lista doS
palpites.

l'or que o sr. Calogeras não abre um con-curso a premio entre os financistas ainailo-res t lalvez surgisse alguma idea salvadora.leio menos seria aproveitar melhor as co-liimnas dos jornaes amigos, em que «.ão apre--toados, em longas séries «le dithyrambicosartigos, os seus méritos de-financeiro.
Deixemos, porém, os milhões do sr. Ca-lOgeras para, Com,, s. ex..-pensar em coi-sas mais praticas e futurosas eoiuo os mono-

polioa da navegação e tantos outros qne obestunto ministerial anda a planejar.fl'*oi exactamenie a propósito dos resulta-dos desastrosos que da intervenção do go-verno resul.tajpim para a aggiavação da cri-se de transportes marítimos qne nós estáameaçando de uma verdadeira nsphyxia eco-iiouiica, que fizemos esta rápida digressão
que nos levou a. generalisar uma verdade delonga data observada.

J!'1 cerca de dois mezes que dura a desin-te.iigeiicia, provocada peloCommercio e Ntrv
niiravelnieut
cm
longo curso, dando, desfarte. oonsideiaveescoamento fi noi-sa producçã-> exporta-vel.

iDepois das varias vieissitudes por «pie
as I ínfl'1^'""1 "s*,.''''I,'*,.'ões entre ella e o governo,

<-om o con

Procurámo», hoje, o sr. '.Iieophilo dc
Andrade, um velho propagandista da me-
dicina homicopathica, para epihennç-s ai-
gtms informes acerca 44 applicação des-
ses medicamentos. Logo que chegámos á
sua pharinacia, á rua Sete de Setembro,
181, fomos recebidos pelo sr. Andrade,
com quem «encetámos conversação:

Que diz o senhor do desenvolvimen-
to que tem tido o circulo liomoeaputhico?

A homceopathia, meu amigo, é, e
será sempre o medicamento ideal. Ac-
cessivel ã t'«>dos, pela commodidade de
seu preço, ella tem feito verdadeiros pro-
digios, sem curar unÇ órgão e affectar a
outro.

Ha quanto tempo se dedica ú prOpa-
ganda da homceopathia?

Ha mais de -ío annos. Abri a phar-
macia homcsopathica "Cruzeiro do Sul",
na rua^ da Constituição n. 20, onde fiz a
centralísação da campanha que iniciei. A'
esse tempo a medicina homceopathica náo
unha o desenvolvimento a que agora che.
gou, de modo que uma campanha em seu
favor nao encontrara a acceitacão espera-
da; dahi, o desanimo de muitos;

E quanto aos eífejffcw dos medica-
mentos homccopathicas?

São tão enérgicos quanto os alopa-
thas, com, a enorme difíerença de que
aquelles não fazem mal a ninguém. Co-
nheço muitas íaiiiílías que se vêm tratan-
do por e-,sa fórirta, ha longos annos e
cuja saude mais do que eu attesta a effi-
cacia da homieopathia.

Tenho, por este processo, emprehendi-
do curas extraordinárias em pessoas que
nãlo acreditavam e que hoje são as mais
fervorosas reclaniistas.

Além disso, os remédios alopatlias são
transformados em lioinceopathas, elevan-
do-se uma indcmini-saçab fraca, incapaz
de prejudicar a quem quer que seja. Duas
gottas de nox-vomica, por exemplo, de-
luidas em uni calix d'agua, são de um ef-
feito magnífico para certas enfermidades;
na medicina ai opa lha, ao contrario, ella
geralmente não dá o effeito desejado,
porque o medico quandv receita, falo
em doses de dez ou doze gottas, o que
não pôde fazer bem.

E tem tido muita procura o seu no-
v*«ò estabelecimento?

- Considerável; embora esteja instai-
larjjo aqui ha poucos dias. Tenho um cir-
cu!o de relaç«3cs muito vasto, na classe
medica, por isso que me dedico a essa
propaganda ha mais de 20 annos, como
lhe disse.

E 10 preço dos medicamentos ho-
uueopatliicos?

Essa foi uma questão etn favor de
que me bati grandemente, no principio

minha propaganda, « que me custou,
(digamos de passagem) criar algumas
inimizade.".

Hoje, felizmente, todos esses são meus
maiores amigos.

Como, assim?
Comprei uma grande quantida(

vidros, que ê o. que custa mais caro. en-
chi-os e fiz distribuir por iodas as phar-
macias desia ciij, *ai, 

para serem vendidos
ao prego de 500 réis. .

Custavam mais caros?
Mtílto mais. E!le-s eram cobrados á

razão dc mil réis, o vidrto, o que dava
um lucro exorbitante.

A essa altura, despedimo-nos do sr.
Andrade, que ainda nos tez percorrer as
dependências da nova pharmacia que
abriu, agora, na rua Sete de Setembro
n. 181.

Vimos também 03 livros da nova casa,
que já aceusam grande exportação desse
medicamento para todos os Estados do
Brazil.

F«*tt se amznbã, aesia edade, com as so-
lemnidades do estylo, o pleito eleitora!, eus
irá decklir sobre a sorte de duas vintenas ds
candidatos i constituição da assembléa da
iar*fo da Mâc do Bispo, dois !ogares na Ca-
mara Federal e um no Senado.

O df. Paulo de Frontin, parece fora de du-
vida, deve triutnrtihar do s«-*i único competidor,
o expreftiio Aíevçdo SodK, c, dcjs'artc, ira
oecupar, no vdho casarão do Conde d'Arcos,
a cadeira que o sr. Si Freire*renunciou c ques. ex., como é sabido, houvera stirripiado do
sr. -.Mrílo Mattos, graças ao apoio ineondieio-
uai que l&e prestar.m os senadores Pinheiro
Machado e Augusto de Vasconcellos."

Para o Monroc, p«6de-se assegurar, com an-
icccdencia, que entrará, pelo segundo districto
desia capital, o dr. Aristides Ferreira Cair*.
candidato da Alliança Republicana. E pcio
primeiro districto ? Não se sabe. ao certo,
quem será 0 triumphante. O sr. Nicanor «Io
X.i sei minto está convencido de que o noni«-
sufragado, aqui será o do seu atnij*o Edmun-
«Io Azurcin Furtado. Por otr.ro iado, os che-
fes da Alliança Republicana dizem que t«"*m
fundadas razões para prenunciar a victoria
do coronel Figueiredo Rucha.

OS ELEITORES

Segundo as listas remeitidas aos presidentesdas mesas eleiioraes. calcula -se, ofíirialtueníe,
que poderão votar 1^.4^4 eleitores, sendo :
7.0*8 no primeiro districto e 5.446 00 seguir
do, assim, parcialmente distribuídos ;

i° districto — Gavca, 34:*; Copacabana,
100; Lagoa, rj?; Cloria, t.487; S. José, 68ij
Candelária, .-oo; Santa Rita, joS ; Ilhas, 409;
Sacramento. 6o«>; Santo Antônio, 800; Santa
Thereza, .-y8; San,t'Anna, 6O4; tíambõa, 343.
Somma, 7.028.

a*" districto — Espirito Santo, 463; S. Chris-
tevão, -47; Kngenbo Velho. 220; Andarahy.
421 • ,Tij«uca, 301; Engenho Novo, 184; Mcyer,
430;. Inhaúma, 1.393; lmjá, 392; Jacarép.t
guá, 207; Campo Grande, 325; Sauta Cruz,
513; Guaratiba, 11. Somma, 5^146.

OS CANDIDATOS

São candidatos aos logares de intendentes,
os seguintes senhores :

Pel0 i" districto — Os srs.: Cândido «Men-
des de Almeida, Plácido 'Modesio Martins da
Mello. Celso 1-lorentino !Irnri<»urs de Souza,
Theodoro de Barros Machado da Silva. Anto-
nio Máximo Nogueira Pcnidb. Latayctte Ro-
drigues Pereira, João Mario Rangel, Antônio
Jayme de Alencar Araripe Filho. José Gonçal-
\es de Amorim. -Gabriel Osório de Almeida,
Ücoclecio Baptista de Carvalho. José Aive.,
Luiz August0 dc C. Miranda. Gastão de Al-
buquerque 'Maranhão. Euzcbio Martins da
Rocha, ilamücar Nelson Machado. Francisco
Antônio Marques da Silva. Luiz Augusto de
Almeida Ramos. Mario João von Doellíngcr,
Eduardo José Pereira Raboeir*. Eurico An
tonio Marinho, Domingos Antunes Ferreira,
Domingo^ Gomes dos Santos, 'Lindoipho Be
ckel de Collor. monsenhor Paulino Pctra da
Fontoura Santos, José de Azarem Furtado.
Antoni0 José da Silva Brandão. Pio Dutra da
Rocha, Kaul de Barros Madurei ra, Manoel
Joaquim Marinho. Frncslo Garcez Caldas Bar-
reto, Laurentino Pinto, Jacintíio Aivu da
Rceha,. Zoroas:ro Cunha, Gcttiiio Florentino
dos Santos. Bn-nno dos Sanios. Manoel Ro

drigues Alves, Jeronymo Btretia. Álvaro
Queiroz d0 Nascimí-nto, João Pinto de Souza
Vargas. Henrique José Teixeira Guimarães.
Luiz' Arthur Lopes, JuKão de Freíia* Atua
raí, Mhrio Limoeiro, Pereira Lima c Hj/p-to-
lito José da Costa.

Pelo 2* districto.— Os sr*. 1 conego Antônio
Jeronymo dc Carvalho Rodrigues, Pio Ben«^ii-
cio Ottoni, Nelson Jorge Range!, Ângelo Ta..
ícs, Alexandre Calara, Jorge Claudia,} de Oli
veira c Cruz, Ocla%-io Ribeiro de'Macedo Soí
ics, Asuonio Phiiaddpho Pereira de Almeida,
Manoel de «Macedo Costa, Fidclis José Mar
ques, Rodrigo Alves da Cunha, João Wiltoa
Mors-ado, João Lindolplio Câmara. José Mcn-
des Tavares, Honorio dos Santos Pimrntrl.
Joaquim Prdro de Oliveira Alcaniara, Arthur
Alfredo Corrêa dc Menezes, Henrique Tava*
res Lagden. Antônio Rodri«ucs Campos So-
bxinho. Alberico Dias de Moraes. Antonía
José Teixeira. Luiz Ramos. Bcnjamin Maga-
íhãrs. Antônio Mariano Garcia, Lindoipho Na-
vier, Francisco Pinto «Ja Fonseca Telles, Jaüi
Ceiario de Mello, Antoni^, <iere-narlo Telles
Dantas, Nestor Antenor «ie Paula Aréas, Fj-a.i-
cisco Cbavts Mendes "Dtniz, João Baptista de
Azevedo L-nia. Mario Ferreira Piragib* e A!-
berto Salema Garção Ribeiro.

O CANDIDATO ALDROVANDO DINIZ

O sr. Pedro Reis, ao fazer o sru accôrda
com os srs. Gamará c Aiistides Cairc. impo*
o nome do ex delegado Aldrovando «Mendes
Diniz. í>s civi!istas aceitaram, sob a condição,
porém, de ser incluída na chapa o nome do
sr. Nestor Arcas, auiamiense da Central do
Brazil. na Locomoção. O sr. .Pedro Reis 

"teci-
lou e o accordo foi firmado. Os «*peraríos da
Central, entretanto, que não p«MÍem suppor.ar
os candidatos do fallccid0 P. R. C, resolve-
ram aceitar a chapa com a exclusão, porém,
do nome do sr. Aldrovando.

Assim, em assembléa geral, resolveram apre
srntar. cm substituição aquelle, 0 nome do
operário do Engenho dc Deniro, sr. Rodriss
Alves da Cunha, que foi recebido cota gcraeisympatbias.

O sr. José Dias «ie CarvaJho. agitador de^sa
idéa, está convencido de «me a victoria dos
r-perarios será esmagadora.

Mas... são tantos o» candidatos !

A CABALA NO HOSPITAL DE ALIENA-
DOS

Recebemos denuncia de que, no Hospital
Nacional dc Alienados, os srs. Kugenio Ma:-
toso Maia e " iuão" Andrade, íunccionarids
subalternos <10 sr. Juliano Moreira, desenvolvem, naq.ic.ia repartição publica, a maisdesenfreada cabala em prol das candidaturas
dos srs. Azevedo Sodré e Madurrira.

E' claro, qne não reprovamos o gísto de«rses empregados públicos, sinão pela maneira
por que elle é executado. Com effeito. se-
gundo a dennacia. o sr. Mattoso, alistou até•ürangeiroí, o que importa em dizer que asCfrüdor-s foram falsificadas.

Xccre*er dizer, que o serviço, ali, «*«ti sm-00 preiud:cado, visio que os "cabos" dos sr*.SoJre c Madureira passam horas íníeira* rm
palestra, com duas senhoras, quc os procuramdiariamente, para... fins eleiioraes.

Não vá, agora, o dr. Juliano Moreira rept-«ir a phrase, visando molestar-nos: "Cá teesntro !"

JS«si**"r*t 4*i<«-Aa* te- -.-¦

parisiense »«»/ nu»- «
éSo feiicidaáe e.atteet o.

O olmiscar, a rhypre t 1
rompimentos, abandones, szi

A rioleta dã pensatnemi^ -'.
erenturas.

O âmbar travava « r&'f«*«:í, -
imra.

O fasmim c um odor emeí <»**
ttra e emaanas.

O patckouli e o cedro eamtitm
O crtna chamta sonhos marazilM-r,.-¦.

reses felizes realidades.
A rosa ojscgmra o trimupko, 0 ..

etária depats de resignação e f-v.:,'>;,
A cidra e o limão tr&esm ot .

lompiment^s graves.
O tWs, o trtagtfho eoatra jh

i*;«««i-«*s.
O «wr jíânzietíe dá fe/fn"* O luas consola.
O mimosa cham-a carit ias e : 1

mios d tas.
Htna

Pa-m boje a data natalic:-,» dc
Muníz Barri-to. .iltxHtre minisíi .
Tribunal Federal.

• .
O "joraal das Moças** r~- -1

Quinta -Ia Boa Vista, uma tatrt
cffcrcdda ás saas í« itoraa.

E* hoje. íínalasí:»:;. qae 
'- 11

ras da noite, no salio «sobre dr» \
Emprcjgados no CointRerei.-. a r«
srntação da joven e talenitwa ^,
•unhorita Mereêdés":.Mala«{at;:! -!-
cpula da professora d. Cariana Mij
Malajfutti.

O r< citai tertainari e -•-•
ca**, dc Carlos Cos:,-, rajisa.i
Mercedes e o icnor italiana "•-- •-. r .

O prograninia do recital ¦ -;
1* parte — Lcroax "L« 1

panbamcnto <Ic vioünu p
lio; a) Scli.im «:*.-» — "A
Saínt-Sacns — ** VAítentc "*; 1-:
miramide ".

2* p,-irte — Charpentier — Lou
jo Vianna — Pís^hiera alia p: »
Aratijo Vianna -— Rotnanza «drl d<." -
Milanez — - Descrença ** ; Gowaod
das joi.s.

3* parte —
16-31 canzoavt:
dies (171017.;.
I .a; Oswaldo -" Fosca ** — Cs

*> ~ Salvator R«j-m
«;¦ íi) Picíro Dotu>
, Arictta; OswalJ-;
- íMoni"; Carlos

1 cittá saúa, «I-:
tenor Numa Panizzi

Realisa-se ho/r. o enlai--- nsati
cctshecido advogado «Ir. Ja*p«s* de
loa. com a seahorila 1 >J.::« Càoaca
fi"ha «io ind-jstr;
sr. Gonçalves Ketto.

c capita'

Dr. Guaraná do SanrAnna
(ADVOGADO)

Formado pela Faculdade de Direlt0
da Haliia.—Da Assistência JudiciariaMilitar do BraziL —Escriptorio : Ave*
nida Rio Branco n. 1L57. 2- andar, sala
n. 37—Tel. "JCK.-D, 

C,

AO ELEITORADO
. PARA SENADO»

Dr. André Gustavo Paulo de Frontin.
a" DISTRICTO

PARA DEPUTADO
Coronel dr. Joio de Figueiredo Rocha (militar).

PARA INTENHENTES
Br. Gabri«*l Osório de Almeida (engenheiro <* industrial).¦CoroniM Manoel Rodrigues Alvos íphariniiceuík-o.
J)r. «iasifiu de Albuquer(]ue Maranhão (funceionario publico).
Corouíd Jeronymo Beretta (commerclo).
Lindoipho Leopoldo Bcckel Collor (jornalista).
Monsenhor PanHniv IVtra da Fontoura Santos Tsaccrdote).
Coronel Henrique Jos*"* T«-ixeira Guimarães (jornalista).
Coronel Jost* Gdngalves de Amorim (fnneclonarlo publico).

a" DISTRICTO
PARA DEPUTADO

Dr. Aristid*** Ferreira Cairc (medico).
PARA INTENDENTES

Dr. Eduardo Xavier (módico).
Dr. Francisco Pinto da Fonseca Telles (advogado).Dr. Júlio Cisario d<* Mello (medico).
i>r. Antônio Gemeinarlo Telles Iiantas (advogado).
Nestor Antenor «l«; Paifla Ar«"*as (funceionario publico).Dr. Francisco Chaves Mend««t Diniz <advogado).
Dr.'João Ilaptista de* Azevedo Lima (medico).Beujamin Magalhães (advogado e jornalista).

Fallícen hentrm. e teptiltoarse •*--«;¦
sra. d. <;••<::, Silva dn <J«-«*» -.;:.
sr. Bahbazar Conceição, «ct-pi-t-cado r »
iB-rcio desta capital.

•
Ct*I«*brou->«* hoje-, ao altarmãr <)j

triz dc N. S. «Ia Candelária, â*- 10 h
missa de i.»-tim«> «lia i«>r alma d„ «
A«hlll«*s Vrlloso I'«*il«*rii«ira>.. oiiij..».,
«Io a «ss«» acto religioso, «jih« f., ,x :
diiiariaitit-iitt* concorrido, lodo 0
uniii.i.» so-laL

CONSILTORSO

Arthurhia — O ti!iim<* Ueze dr JoSo ! >
é. - No tempo de Wencesláo **.

O. M. —- Velhtdo ou tetps A~ *v.F. .
i.ianja.

A". B. — Os 'janaos de lar, SS« o;; ?.
rím. «vão efíicaaes.

D. C. — Com os l>raço«t l>nc áíímgaíiüi. -
etn perfeito estado de tcasSo.

Amais ~~ O ariraic0 c de anu pattu , ,r -i
Lcacia contra es-e mal de qtie «me fala.

i». I ietor —. Caaiiaba-ír. s*e«nd!fi 3» t-t •..*
sempre danJo a soa direita á da.T.a»

Toda a correspoa-Jenc.a para Ç«ia %r: Zadeve ser cndeicçada á mnic. Nsaa Lopn as
ttdacção desic jotaai.

A próxima colheita ar-
gelatina

BUENOS AIRES, tp (A. A.) — A
Confederação do Commercio e Industria
esiã e-i.i •.«!•..;.. am plano tpic pretend*submetter a*o governo, para impedir queos lucros da próxima colheita, sejam ao*
sorvidos pelos altos fretes.

governo, eom 11-p.-íiKão. essa empresa ad-
organisada, que estabeleceraiilus bases uma liului brazileira de

A renião do Congresso
Econômico Portuguez
•LIisBOA, 15» (A. A.) — Terá l.,Sar pio-átiaiameiue a reunia., do Oongreisu Econonii-«co Nacional.

Reforma ministerial
portugueza

tilSBOA, 19 (A. A.) — O Congresso Na-
tíutiiíl discutirá brevemente a reforma do mi-
aiaterio dos Estrangeiros.

atirar-nos ã situação *'¦' InsoJwibUidade; for-i.'!iii«l.i-iius a unia segunda moratória."Pura avaliar dn extensão dessa calamidade
é preciso .saber que raros são os páizes qnetêm recorrido A medida e-tteema do "fim-
ilitiíf" è qii«- im-Fjm. eiimiiriiiil.i-o rigorosa-
monte, iliffiiil. U-nta e muito penosa é de-
liois a reconquista do seu primitivo credito:
os effeitos remotos e posteriores do desastre
São maiores i« mais perniciosos que os pro-
prios sacriOcios que elle acarreta no luomen-
to em que se impõe, ficando por muito tempo
marcado pelo ferrete «In desconfiança com
que o olham, stygma indelével do seu erro,
que fica, mesmo depois «Ia oxpiaqão.

Entretanto?—tal «> a inconsciencoa dos nos-
[ sos politicos profissionai-s—. nós. mesmo tle-

pois ilo 'segundo -"funding**, 
que aiudavnão

expirou o seu prazo, já pensamos em pruro-
gal-o, isto é. «tu não eiiiuprií-o integialmeii-
te. appellando para umu terceira moratória;
e. sà uào chegarmos ii pratica desse indigno
procedimento, basta u faeto «le havel-o ad-
iiiittid,, como álvitre aceitável para nos des-
moralisar irremeiliavelmeíite perante os nos-
sos credores, tanto mais que toda essa in-
consistência restrita da falta de preparo c** de competência dos homem* responsáveis pe-

Ilus 

destinos deste paiz.
Ahi esta a ultima mensagem presidencial

cm quo o governo se revela embaraçado pa-
ra resolver qual o destino a dar*aos recur-
sos ouro, no valor de três milhões esterlinos
que «'oat-esuiu aceumtilar, gra«*as á eseor
cliaut.- sui>ertributa«.-ão «pie nos opprime e
t-utorpeiv o nossu desenvolvimento eeonomi-
co.

I «Nâu sabem os ura, iWeacesláo e Csloseras

ato de sua frota. Pois

cuja

bem. qual f..i q resnltauo r'Deplorável simplesmente: o -£
sabe o que ha «le fazer des.ses navios
!-i'.-s.- disputou até "mauii-militare".

_Os que já lhe foram entregues na Europa,nao loeraram obter carga de retorno (cisaque .1 Companhia arrendante demonstrou sercapaz de fazer, iiuaiediatamentc. quando oUoyd qmz recambiar-lhe os navios que jáhavia recebido uu Ilavrel. e para encobrir0 fiasco, manda que estes navios partam dollavre para os Estados Fnidos. afim de alirpeeberein carvão a transportar, para o Bra-
«-.'ue prejuizo formidável representa logoeste primeiro fracasso: prejuizo financeiro

porque essa longa viagem vue custar um
preço tal que o frete do carvã.. que aqui che-
gar (si chegar!» ficará- por uma sommafabulosa; prejuizo de ordem econômica por-que a falta d-* aproveitamento da capacidadedo trafego dessas naves redunda em pro-fiiiida aggravação da-erise de transporte ma-ritinio que nos assoberba.

Eis os resultados a que nos conduzem os«I.satiaos de um governo que trouxe cOnua*-
programiua, entre outras ideas seduetoras,este pedacinho de ouro. da plataforma elei-toral «Io sr. lAVeuceshío. qUe «lle, Com gau-«uo. tem repetido nas suas mensagens an-miaosi "Ao r*»t*fii*-iisnH> «los Ubmeos «lelespoa^abilidade do Brazil se imp«5c iaillu-uivelmeute uma grande obra de constru-
ecão e resUuracão. Coustrueoão politica e
econômica e restauração fiuauc-eira.**

Pobre da sr. '"IVeneeslito ! Nao sabemos
que logar lhe reservara a historia.-ma*, deâ-
de já podemos tranquilliaol-o «iuanto ao queo espera no rciue «Jua céo$.

Pela Guarda Nacional
Por detomiinação dí> coronel Francís*

cisco A"r~*de -Mello*!? Sampaio, eom-
mandante da 4* brigada de infan-
tu ria da Guarda Nãeijtija.l (Lsta capital,
foi mauddo s«*rvlr A ilisposh.-ão <1«> li*
bntiiilião de Infantaria o e.ipitão Rli-anlo
Machado Júnior, que se achara, fi dis-
posição do estado-maior daquella bri-
gada.

0 sr. general commandaitte supfi-
rior da ('iiarilj. Nacional desta capital
mandou dispensar o tenente Francisco
Roberto de Almeida, conforme o mesmo
requereu, dos s*trvi$c*~ que vinha p.e*
stando no Io batalhão de Infantaria.

O sr. general «-Dmmaiidante supe*
rior da Guarda Nacional desta capital,
em offh-ios dirigidos aos commandantes
de brigadas e de corpos determinou ruir
•lidas enérgicas sobre promoções de in- jferiores. de accordo com o aviso ultima- j íl
mente «éxiwdido pelo sr. ministro da I (]Justiça.aquelle coinmiiudo superior.

PALCOS !

Mais roubos
Os ladrões penetraram, durante a

noite na residência do engenheiro
da Ligth dr. Joaquim Antônio Tico,
á rua Coronel Borja Reis n. 67, e
carrer-aram de lá grande quantidadede objectos de uso doméstico, no va-
lor de 300-?000.

O lesado queixou-se á policia do 20-
districto, que está em diligencias paraa descoberta dos autores do roubo.

J-*' 1

Bf^Er .-aalatm *>>4È*

E FITAS
disa no theatro Lyrico.

o festival cm !>e-
ii.-fieio dos orphãos
belgas.

A iniciativa desta
festa cabe ao ar-
tUta. sr. Zacliarins
Thomas, o **rei «los
<•.viubaji.-ji.as**, que
orgaiiisou um pro-
granMiuL coiejadoso
e attrahente.

Por certo o ve-
lho «.-.liiarSo do the-
atro Lyrico, será
pequeno paxá con-
ter a grande eon-
correneia que elic
terá hoje.

{gus**, é o palhaço da Embaixada T Náo, se-' nhor."Xiegiis"* é o "chanccller" da Embaixada,
e ninguém acredita «jue haja um "chance!-
ler" capaz de fingir de palhaço ou... maça-
co. O que significam a«pi--lU-s pulos acompa-
nhad >s das palavras: —"con so permisso**?Julgou o sr. Salvador, provocar a bilarieda-
de da platéa, mas, enganou-se.¦Provocou aborrecimentos e censuras as
suas palhaçadas.

Os demais deram aos senj papeis, todo o
desempenho possível e... ajtradaram."A viuva alegre" está montada com gran-d<* luxo e os s««us scenarios s4o optimos.
í>ob a regência do maestro Miguel Arte, a
orchestra manteve-se na linha «le s-*mpri*:
afiaada e attenta. Para terminar convéui «li-
zer que o ¦*paitto* de« homem ensejo a se
conhecer a sua bella voz. Oa 10" fila ouvia-se
üistiiietamente a sua voz harmoniosa e
doce.

Para hoje í

Vietima
cio xxrxx cão

Orlando dos Santos.de 12 annos. fi-
lho de Oaniet dos Santos, pintor, mo-
rador á rua da Constituição n 52 ao
passar hoje em Irente ao prédio n. 27
da mesma rua loi mordido por am
c:.o de propriedade da lamilia ahi re-
sidente.

A Assistência Publica medicou-o e
a policia do 4 districto tomoo conhe-
cimento do lacto.

0 sr. Zacharias Thomas
"A* VIUVA ALEGUE", XO REPUBLICA

, "A viuva alegre", a popular e festejada
opereta «le f raar. I.ihar. foi a est-olhida para
a representação de hontem. em "premiére",
no ."Hep.ibbVa.

Apezar da Pvit«* fria e chuvosa o thea-
tro -«Republica teve uma concorrência sota-
vel. concorrência essa que não hesitou em
applaudir os interpretes d'"A viuva Alegre".
e eom justiça o fez. Aida Aree. deu-aos uma"Anna «frlavray", ua_aliura dos seus meri-
tos. cheia de graça « encantos: Luz Barri-
laro. encarnou u contento geral. & "Valen-
tina**, podendo-se confrontal-a com as de-
mais "Valentinas" até hoje interpretadas no
.-¦--. meio theatral; Andréa Barrcta deu
ao "BarSo Minho Zeta". uma interpretação
digna, (nem outra <?oisa er* «Ie esperar do
ronstãencioso artista); José Cortês fui um""Danilo" impeccavel; fFebppe Pares, não
obstante ter ainda hontem "namorado" o
maestro, deu-nos um "Oamiuo Rosflloa" me-
fil-H-r.-. J.i daqui dissemos e hoje repetimos:
o artUta «luando em scena. nâo tem e direi-
to de fixar o olhar sobre certo e determinado
ponto, deve eniarar a platéa, sem entre-
tanto fixar ninguém.

O ar. Pares precisa, quanto .1 .!«•«. corri-
gir-se desse péssimo defeito. I:.-:.-, ; ..- Sal-
vador foi um "Niegus" .-..-..-¦ --.u.-.-^:- «dete^-
tarei.

O sr. Saivadv-r julga, tairei, qae o "Nie-1

THEATROS

CÜMEKLOS GCíMP*S —
(drama"», as 8 .*Í4.

PALAfE THEATRE

"As duas orphüs.
"Lo scoppio deIa guerra . (comedia» «* "Mala vit*t" (graud

giiignoli. e i.ttra •.«".--. ás 8 3)4.
1'HENIN — Espectaculo* da Companhia

Bell. As 8 e 1«> horas.
(REPUBLICA — «A seahorita de Traia-lâ". (opereta), ás S .14. *-^.»«

Ifi^i •*JOSE 
~~ "Áãi° " Era*' **** 7- 8 & e

TRL\NOX — A*s 8 e as 10, -Piore* desombra . p«*«.-a de costumes.
1UEUÍREIO — Fátima Miris. (transíor-mista 1. .1* S 3 4.

C ! h£MAS

Aív-l^íí^ .Ta";FeVrt<'•-tU*,• (drama».CINL PALAIS —"Mães franceza*-, (dra-mal.
PATHE" — "O enigma da mascara"*, ter-ceiro e ..nart.» episo<*iosl.
P.\*RLSIEXSE — "Os estranguladores deNova York , ou "O mjstcrio da mascaravermelha . (drama).
ODEOX — -Ciriltsaí-5«>, 

(drama).

A emancipação de Ala-
goas

Res resso d© deputados 6senadores
MACEIÓ', 19. (A. A.) — A com ia.

são central dos íe-tejos commemorativ m
do Centenário «Ia Emancipai-ão dsAt li»
tado, convocou uma reunião para 

'deli!.**-
rar solir-e diversos assumpto» imp-õrtãn*

 Rcífressarani aos seus manicipíot
os deputados e senadores estadoar-s.—— E' aqui cspcra«io„ na próxima
ptinda-ícira, o **overaador da Esudo,
regresso da sua excursão ao maníc
dc Maragogy.

Fieueiüos oe joenües de mm
DAS I"LTIMAS OltKAÇÕKS MI'M»IAI.''
REVISTAS ILLUSTRADAS E JOHNAí-5

DE TODO 0 MUNDO
Romanos (ranceze}, ingltues. hespaahoss •

portugueses
Tudo recebido dir^ctameate por t««d»« *»s

vapores
ACCEITAM-SE ASSICNATURAS OE

QUALQUER PUBLICAÇÃO

AVENIDARI^BPANCO N. 137
(JUNTO AO CINEMA ODEOXl

Te!?phone Central, 1.233

Proprietária : SORIA B BITFOM
•RIO DE JANEIRO

0 edifício ún Escoia
Normal da Parahyba

PARA1IYBA, te*. {A. A.) — O Pf«*'*
dente do Estado nonat-oa orna com*ni**Âf-
composta do engenheiro Mjitheu* de Oli-
veira. archhsctos Hert-oenegMo Laq».
Paschoal Fiorillo, drs. Azevedo M«ws,
iaspecSQt «sanitário e escolar, e FrortnoiO
Dantas, professor de pedagogia, para dar
parecer technico-pedagogico *a*>rc a
planta óo edüicto da Escola Xormal, ei*'
borada pelo dr. Ociavio Freire.

 Procedente de Umbus-eir-**, che*?oi»
o dr. Pcsosa Filho, preíeíso desta capusí*

f»Cofres "Berta
P.M PRESTAÇÚEí}141 Sua UrugTiayana 141

A guaruiçuo dos navio9
allemães no porto

de Recife foi mudada
RECIFE. 19 (- -Lanterna"i — TA t**r

dade hontem a guarniclo de offlcUe* d>
Exercito qu»j <-uv. a l>«.-d,, dos sarlom
allemães aac->.;ai.-j uo p<*TtO desU ç**»
piWl.

{
\
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X^AHTSBITA — Sabb«d«, lfr d» W**-» **te *a*?

ULTIM ^^***pk

^^bCT^^^BBBxWb HORA
5u|iiiido cíiché

oversio ainao
overno brazí teiro

£Unda o forpedeamenfo
do "Paraná"

*#•>

Um discurso da sr. Mauricio
de Lacerda

D sr. Wencesláo
pensa em recitar

Vão ser retirados
as gasardas ã® ssavios

tedescos ?
.•aa fuopcart**, *m op- a»*"» «•-> **p****M>l

«i míuí-trii da Hollanda, sr. Obermnl-

ler, entrega» ao ministro das Reiat-üo.s

I4xte**li>i-«s, dr. Xilo tv<:aub:i> um rola*

turio, recebido! do- governo aU«*mão, no

qual esse- governo" contesta, que o "Pa-

rauá" eenhá sido torpedeado por um
«ubmiiHno germânico.

Ô dr. Nilo Pe<;anhu, achando im»- o
relatório de Cherburgo 6 «K-ficieute, le-

vou-o ao dr. WcncesMo J-traz, que so
imwtn.u Im pressionado e vi\-ain<tti.t<* ar-
rependido dos actos de hostilidade com-
uieltblos eontaf». os navio* allcmiiesi,

Essa altitude do presidente da Repu-
lilíca tem sido comim-ntada .desagrada-
¦vehnerite. Cmista, até, que s. ex. vae mau-
ida:' retirar ti guarda militar «los navios

tedescos e reaffirmar o seu protcàtu dc

neutralidade.
tü ossíaojd o npunaiuf 'apaoza,*; ip u-j-a-ta*-*»",,Jl*LJ^.n.«r-jp-^«.-''»-»w*-*»»i i «—n mmmmmm —'

».» «-

EM NICTIffilatOY
Um nosso companheiro é

aggreâicto por ura
bandido protegido da po-

licia
ILkJe o nosso representiiiile na vlsl-

nha t*iifa*tU*- de Xleth'2a-oy, quando se dl*
rljfln «mim tomar o buuili- de "Cubuugo-

foiisfeu**, otílm de se entregar aos seus
traballios ('iiiitldlairos, nu Alameda de

IPhi veutntra. esituiii"» da rua S. Jas
uiiai-iii, !Yl Lnoptnadnmente niriíritditlo
{ioi- Lula Gronraaga «V Oítvèlàiai, morador
ii rua S. Josí* u. 3SX, no Ifon-seça, «íue
«i Hi-anuu petas ct/stus. coutundliido-o.

Iiuiiieiliutn.iiiente acurtlú o soldado
.bis."- do Carmo, que areudeu era Qa^rau-
te o covarik." ajoext-ssor.

ceiidiiultlos Unlm- ft Cl-rc-fatura d«« Po*
1. ia, abi «•• cupitíío Silveira.- SP suppleir
te de sub-delegado d<> -1° itlstcloto, «iu
*\.t'!xieio, reUxou a tui-iao do •aggri-.-wm*
Luís, iuaiulandu-o em paar.

lv assim, ficou impune mais esle crime
dc Luiz ijonzaga Silveira, que tem, uo
capitão SilS-eixa, um decidido ipxotoctor,
porque serve de seu capanga e guarda'
co At as.

Chamamos, .para o caso, a aítepção das
-riilaiíes superiores da vi/.iulia cidade,

; (!¦.• que não appellânuw em vão,
porque uão c crivei que nm indivíduo da

iv;i ãa Luiz Silveira, depois de ter de-
kir.uiu «luas moças, uma das. quaes £a-

íeceii uo Hospital de S. João Baptista.
Jiitiiu.; impune, e ainda aggrida jlc-rna-
stas pelo simples facto de cumprirem

i um o seu dever.
Ao .-r. Macedo Torres, especialmente,

'baníamos para o escandaloso caso a sua

CtimTfH-me noticiarão» honUm. o depu-
t-u!<» *KaÍ**uViCÍO ile i.a^v:ihi óccopOQ hoje
a tribuna da ("amara, para falar sobre
o caso do "1'arauíi".

Anterí «Je entrar no assumpto, porí-m,
8. ex. faz uma critica acerrima a pro-
ptoaàta «lu eondueta do *r. presldentt* da
GCepnblIca em relaçilo fl causa dos ope-
rarlos, du-d-tramlo que o cbeíe tbi NaçSo,
kfvndí> põe 

"•nuluutatjões «ie seu* intimoti,
se mantém uo pr«>yosit'V «le não attender
fl Rritii «b/s h«>UH*n^ tio trabalho, jior ser
rem «lie» eatraiigidros ra sua matoiia,
:u> pus.** qu« uertiflltou pktmettte uo tKr
ptthàttnia tle «íMtraiist-lriys, uo íminerito
procedido em Cherbnrgo, no caxo do
••ftirairfl". é

Critica, depois,

OS MYSTERIOS DO lTAaMARATY

affirmando que as «•hancellarias de to-
dos os pai-*>**3 primam, neste momento,
pòr excessos narf dlvnlgacõés doa seus
aetos, mtdíu.d*>-se com a Imprensa na
sua. febre de publicidiiilt', eimiiiauto que
a(|iil tudo se fazia fta tts«.-ui*as, da manei*
ra mais eónd-nmiavel.

Allutle. i;,m seguida,
A'S CONFRADlügõES DO COMMAN-

DANTE PEIXE

'que enviou para aqui. logo que se vori-
ficou o siulstro, telcgraminas vcnhulel-
rtimeute disparatados;
, À principio, 1'ebíe declarava que o
submarina que liavia torpuwlt-tula «> "l*u-

fiáná" *nt de uuci<>naliila<le estranha.
que «'He nilo soube «lisüujíiilr. Dtqiolv
mandava dizer que havia feri(l«>s a bordo.
lu, ufiual. mudando do qplnblo, passou a
recoiiliecor o submarino luimlgu *' 0 vul*
to* da caruatrophe, coiistatando ate a
morte de trçs dos seus companheiro»,

Q orador esta Informado de que o com-
mandante gosa «le mão nome entre os
mariiilvcdros, que o nccusàni «k*

MALFEITOR E TYRANNO

TJm mailtlin»-'. de nome Beireveuuto,
declarou ao»* seus companheiros que,
certa vez, O convidou para metter a pb*
que a "gaiola" "ilaudos", por cuja proo*
za. retícbertam 5O:ü00$000.

lieiieveuuto recusou a propttista. Pel-
Xf sef-iiia «tom a "i*:ii«.'lii" e. afinal, a
•• .Mundos" foi mesmo a pique.-.

— ICsse — exclama o orador — 6 o
homem, «ine prestou o pÉincl-jàl «Kipoi-
mento, no inquérito a que se procedeu
em 'Cberburgo!

O oratlor informu. ii Câmara tiue a
maioi-ia das companhias de seguros serjrr
prt* àii negou a segurar navlon couiman"
dados por ,Ios«* da

Ao correr da
penná... o uso mi «Pi!»'))!

íer-
sol-
33,
rua

O rompimento de relaçtãtts é, diz o
orador, um gesto leviano.

O sr. Mauricio de Lacerda aloaga-sc
em considcraçti-es de ordem internado-
nal, argumentando com factos, para, de-
pois, lamentar.

LM APARTE ELUCIDATIVO

O sr. Alberto Saraiento, procur-uido ela-
<-. ;.ii- a d:-¦ :i -e.n.' diz:

— A ruptura, de lera«-«>«»s com. a Allemanha
niío veia tolher o governo no iKreito de re-
clamar a indemuisagão dus prejuizos causa-
dos pe!" turpedeameuto.

O sr. Miiarii-io Ue Ltiecrda. agradecendo
o aparte. entPtuIc «pie elle véoi ferir em cheio
o governo. K euntiiiu'a a exp«'r :is razoes por
por «pie formulou o seu requerimento de

: informações.
I Tratando «ia» tímida-; repressüa-i do gover-

no. ao acto d*> barbüria di) governo allerfjflo,
torpedeando sem aviso girfvio iuoffpnaivos
navio-i mercanre-!. $¦ e"*. cita a "*oceupaçilo
fiscal" dos navios alleinae.* surtos em porto-;
brazileiro».

O ar. Alberto Sarmento «ba—«yn aparte
— «pu- esí*a. o«;etipa«:üo foi uma medida de
prott-eí-ão a eiies navios.

O ar. Maurício, eoHfiauamlo. :i:i.i'_.¦-:•. o dc-
creto de oc«.-upa<;ão desse» navuirt. uita mexei
d«*'Hii.s dc se ferem espalhado <m troalins de
«pie as f*iianji«:t*ies doj mesmo os estava de-
prt-«Iando.

Athtt o «Imputado fluiniacnse. que esse acto
de proteo-So devia ter 

"sido 
praticado ante*

da ruptura das rela«;t»ea e não depois.
1 "Praticado no uióuieuto em «tue o foi. esse
acto nAo [Wide deixar «le revestir-se do ca-
rai-tci- de represália que lhe emprestam to-
dos os «pie delle tiveram conhecimento.

Citu :'• v«»ntla Ue metae** feita X firma Bel-
liugrudth, para provar que os navios alie-
m.\es em nosso porto estavam de ha muito
tendo iuutilisados pelas rmaá guanii<;8es.com
o conhedmento jlos guardas da Alfândega
qu» uhi permaneciam, at-bamlo que nessa oc-
ritsiío fi que a fisiiilisie.-Ão p<dicial ae pode-
ria justificar.•Broseguindo. refere ila consi«lera«-5esfei-
tàí por um matutino (pie receiavn ir s. ex.
parra u tribuna da Cantara compiumetter as
nossas r«-la<:«">c-i "flternaefonaes, 

qnand» o
«iiic a. ex. foi «le Cacto fazer, foi pedir ao
governo que elucide A Nacflo sobre «> anda-
mt-nto dos negócios pubücos do paiz, espe-
cialmente no que diz respeito & eondncta da
nossa cliaucellaria. uo encaniiahami>nt«> ou
orientação da nossa política externa.

Foi medicado pela Assistência o
reiro- Wencesláo Braz, tio 20 annos,
telr«> e residente a rua Cláudio a.
que íoi victima «le ux»« quC-da, na
Dr. Mala Lacerda.

Outro a cair foi o bespauhoi JotiC*
Marins Aninda Filho, de 17 annc», sol*
teiro e r-t»ldente fl rua do Htwpiclo 333,
tende* o accidente oecorri'io na mesma
rua. *-.:.-

Me-licou-o a AssUtencria.
Quando saltava de um bomie. na

av«?nlda Pedro Ive. *-*qaina. da tw* H-
gueira de Mello, caiu,, r-ecebende/ vaxloa
ferimentos pelo eon>e. «>- *.r«-g-tt*lrt> Manoel
IVreira índio do Brazil. pardo, de õã au-
nos e solteiro.

Foi medicado pela As-dsteucla.

Na -Agricultura
A' cnlermeira da deHospedaria

Immigran.es da Ilha das nOres. Am-
brosína Penna. ioram concedidos 90
dias de licença, pa tórraa da lei, para
tratamento de aaude.
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O NOSSO ISOLAMENTO

Co in o se fora o re-
trato deElle'.-

O quadro caiu sobre o
couiiiiissario de policia
Aquelle retrato, iill, na delegacia do

-1* dtetrtctò, tinha aTgo de mysterioso,

parecendo a multa, «ente auí; ali havia
o míssmo gttrrmea que «luraute longo tem-
mo acompanhou a sombra d'" Eli-o". _

E «as 1'ommi-i.sario.s, sempre que olha*
vam para o quadro, nunca se esqueciam
de faz«-r 0 signa 1 da Cruz.

E o ctt:io é -lue hontem. á noite, quan*
do o commissario Ai mando I-aula Ua
mos, do 4" districto, coiiverts«va «-om <»
i>.ni eoilega Marinho, ali d< serviço, o
retrato <l0 dr. Belisarl.» Tayorá tTeaprétt-
tleu-*Vi da parede, apaiiliatido-o, ainila.
que raiiidtuiK-nte.

A rletlma, ou por outra, o commUsa-
rio Paula Bamoa f»l feliz, porque, al«''m
do susto, nada tsoffreu.

Por sua vez o retrato tauilH'm mio se
brou, sendo novamente colloeaâd na

Iva 1'elxe.

. O GOVERNO SUSPENDE
NOSSAS RELAÇÕES COM A
LEJMANHA

AS
AL-

O sr. Maurício i!e Lacerda,; por fim,
exclama:

— E' o governvo suspende as nossas
refavões com a Allimanlia!

Critica, esie gesto. L"ina vez que o go*
verno e-rtava ct»nvertcitlo da gravidade do
Ktct«>, deveria ir mais tongC.

Os mysterios. do Itamaraty, prosegue
tv oç-ulo» -- deixam o paiz numa grande
duvida. Uns asegüram que o tòrpèdea-
íiLento. se verificou. Outros têm opinião
contraria. Uma vez, porém, que o goy.e.**-*
no estava segur*» das suas informaçiSes,
devia agir também com .mais acceutua-
da energia.

Visto que o Brazil, divergindo dc todo* OS
j povos, escolheu, para si,, a situação mais diííi-

cil. K' sabido o nos?o entendimento cstrei'.o
com o* Estados Unidos. No entanto, aquelle
paia agiu, encrgic-jmtntf, dandrf o •troco

que devia e nós, «me sempre nos inspiramos
nos sen* «-Tcrmplos, ficamos, agora, no mais
deplorável isolamento. As «luas Republicas <l«e,
comnosco, farinavam o A. B. C, agiram como
deviam e como lhes convinha. Só uôs ainda
vacillamos.

'K é por isso nue o orador vem per-juntar ao
governo, t

PARA ONDE VAMOS ?

Todos esião vendo que o governo af***- sem
a menor r*****à*-**B***K Xingunn ainda sabe, ao
ctrto, como s* deu a tragédia do * ParaniV**,
\ ist0 «ine as peças, do i-aque-rito ainda esíãa
nas gavetas

0 Senado, sem voi discordan-
te, approva a attitude dogo-
verão, no tocante ao caso do
"Paraná* ', diz-nos o sr.
João Luiz Alves

Devendo, boje, se-r agrítado «a Câmara dos
Depu-ados, o caso do atuntlamrnto do " P»ra-
na" e, por i»io, devendo ser feitos es conimen-
tarios qne a attitude do governo provocará.
procurarão* ouvir a opinião do letudor J«ão
Lati Alve*:

 O Srnado, disse nos o illustre represen-
taate do Eípirito Santo, nâo agitará o caso
por ser dcs-Ktcessario. tanto in-d* 'l11"5 *** **-•'
nbece a opinião dc todos os ssnadores.

Sem -jma voz discordante todos a-rprova-
mos » modo co-n,» o governo resolveu a pro-
blc-roa, suscitado pelo afundamento *do, * Ça-
rani". Ao contrario da Câmara, pois, não te-
«r.os que tratar da case, neste «omento, peb)
rnenos... ** ¦

Transferencias
>ui a/ma de eavallaría:
O 1" tenente Edítard de MatUw Lima

foi trau-ferido «lo a* para o 5* regimeu-
to; do li* para o T corpo de trem, o V
tenente Joilo Propicio Mennu Barreto ;
do i:r tegimeiito para o 11*. o tenente
J-yflo IArreira Joliuson; do 2* corpo de
trem para <"» l-»\ o tenente Renato da
Veiga Abreu.

— Na nrma <le infantaria:
Do 2* ri'írlmeut<> jwra o 10*. o 1* te-

ueute Joü«> Uamasceiuí Marques Dia-?.
e do 8" para o Vd°, o V fcaieute Joa«itiim
CanâidO Pinheiro Iteg-

NO CATTETE Em *******
C«»nf*-r«*»«.-tara*a «**»ni o *r. presidente^ da

Republica, o* «rs. deputados Antônio Car-
los, ""leader" da maioria, e Álvaro de Cartra-
lho, "leader" da !;an«*ad*t paulista.

•

A'r* 14 hora», foi recebida pel*> tar. pre-
«dente da sltepubüt-a. a directoria. do Centro
Coaíiaercio e Industria^.

•
Ser!.* recebidos aoje, pelo dr. Wentes-

ia.» Km, os ara. deputado* Pedro Lago. dr.
Tavares Baüto^. dr. Olavo E-*idio, e depu-
tado Alaor Prata.

SENADO

¦líleíteraiu o pão" no
Marcoucles

O senbÉw enraneo-ae no tr&ctt
K:ij*a;$adv» e**tâ O fetihttr. O t"*ôv*t»

e*tã «ertt>.
Vae -lalil. « .-«'çniM** tnt* rioctttor. «t***

é um ám sócios -St** t«it..|-i»in ft roo Vlsr
t-i.iide de Itauna. timo Vtvfm, r»»<*«»*l*»
do jior doi* eaiprt-tfadi."-!, .a^sreiila. a
pâ«>, ao frejjues. «pie era «» naeienat Josué
Ma**«**t3*fttJcri da Silva, «1^ *.*::: aiuit*. -—oi-
teiro. cuaptegtttb» n« araiaz.-m friatjtrific-a.
do CaVtr*. do Porto «* -rtwltletite a rua «titã»
de I»eJtciubro a. -tal.

Mjr.-fnde> reeibeo- um íeriiueut»» »•
M-atO. tendo o» **eu* ass-v*-*--.*»*-- dadn* i*
de Villa. l»b»so#

A pt.db*la d«> w «Jb-rrieto. que a*ontn,s dk»
fa«*t«». abriu int-ut-rito. fazendo aie«Ik--M*
«/ ferido ua As-tisteneia. **

A nova sala da im-
0 primeiro discurso po- preasa no Iíaniaraíy

Hüco

O sr. Raymuiido Mirau-
da ataca o situaciouismo

üe Alagoas
Abre-se a sessão, á hora regimental.

E' Kda e approvada a acta.
Não ba pareceres. Xo «pediente, fala o

SENADOR RAVMUNDO
RANDA

DE MI-

«iut
parede, por cima das- cabeças
ml-s-^irlos do 4" districto.

(loii com-

y» It»maraty. Qhegãmas ao' iso-
lamento deplorável cm <|uc nos achamos, por
culpa do governo. O orador, por isso. acha.
muito cabivel interrogar da tribuna: "Para
i,uJ-.- vauio*?" S. ex; «>ucr saber para OBttè
vamos e como viemos parar até afytL E é só.

>E termina 0 seu discurso, assim i
— Xão aoffro de bysterâa pacaola d".

ser gecmanopliilo ou alUadophilo: — sirvo ao
nnru paiz : nio «»b<?tante a grande distancia fjue
me si-p.ir.-i d0 governo, estarei ao seu lado no
momento e-ii <tue as suas opiniões c a sua con-
dueta. na questão internacional, forem ac
cordes com o meu modo de pensar l

E sentou se.

Conilicto de lurisdic
ção improcedente

No juízo da 1" vara eivei Oeneroso Fran-
eiseo A1ÓBBO moveu ua» executí»o bypotli.'-
cario «.-outra Hermirria Bastos «ia SSvn,
aeliando-se o processo ua sua ultima pua-

Ao me^nio tempo, no juizo da 1* van» fe-
deral a xé movia contra o autor uma aetSo
de aniiuilai^ão «ia ^seriptui-a de hypoth«*ea «me
ailepiva baver sido asjágnaila por fafcio pro-
cnra«lor.

ilciiUudentlo baver e*umexio «la»A e»w«*«
vUto com» de uma «I«*peiidia a soUHíIlo da
outra: d. Ilerrainia Biiit.w da Silva Fiist:»-
tou om conüieto dc jn»i«<li>.ão <l<ie foi hoje
julgado iiixprocedeatc pelo Supremo
aal Federai.

A designação das ba-
íerias de Fortaleza,

Natal, Parahyba
e Maceió

O ministro da Guerra declarou aV>
Departamento da Guerra qua as baterias
«lest-iemlm era «Netul, HaeeI6 e Paraby-
ba deverão ter, re-íptfctlvamout»*. as- de-
sij;iui<;õth- de 1*. 'J*. 3* e 4", usaudo as
praças os ns. 1, -*, 'i «• 4, exa metal
awitrelto.

que inicia -o seu discurso di/endo qae, 
"a

bistoria das violências políticas registra,
Infelizmente, mais um attentado á Cou-
stituição."

Continua criticando acremente O adia-
mento das sessões ordinárias do Congres.
so de Alagoas, sem a iniciativa do pedido
da Câmara, o qne toma o adiarrento in-

? constitucional e dá uma prova viva da
situação anarchica imperaute no Estado
de Alagoas. m

Teriaiiia enviando á mesa um requeri-
mento, no qua! p;de que, por intermédio
do ministério da Justiça, sejam enviadas
informaç«T»es sobre a actual situação po-
litka de Alagoas. .

VcA approvado esse requerimento.
Não havendo numero para a votação da

ordem do dia, eucerra-sc a sessão.

Foi' boje definitivamente in*t*ilki«bt aV
.«abi da Imprensa, uo ltamaraijr.

Situada do pavlmeato Ktrre»» do pala-
J elo da rua Ixirita. na ata «llreita. tetai a
j nova dept-ndeiit-ia i«k1«» «» conforto, ba-

veado tn«!<m«> na sua lor-lalbtt-ão eert«»
Iii-to. pois ioda» a*s mlniM-ias foram lenv-
bradas

O «Ir. Nilo IV.-anba mandou também
imttallar «íoi» trfepbunes «a r*f«'ti*"*
gala. »Aiid«* um officiai e oitro «Ia U«bt.

Apenas u Rran.le tapete «iiu* «aarne-
et* a sala tia lmpre»t*ji nii,. ê lâ imra que
ae dlj-a multo prop.io do Itamaraiy...

Emflm... íerve.

Ti-ibu-

di.i di furtado a-

Uni grande roulbo
ein um trem de

Santa Oruz

O Palace-Theatre
e a policia

sàmà

ou i-hi.w-t.is ->«t e
-.4 ***B*f***H *>MB*f***»*-

¦'.' J rj p"~l .-**! iSSJH I*3| tM fgSoa i

¦Tfcaf 1

''.

ÔS AUSTRÍACOS SÃO BATIDOS NA RE-
GIÃO DE METEf?ODIA, AO SUL DE
(«RAZIRNA E A.0 NOROESTE DE
li 0 K I Z I A

ROAIA, i«> (E> — As tropas italianas
Vão batendo, com uma violência jamais
•Msta, C3 austrincos, na frente do Isonzo.

A offensiva do general Cadorna vae
de tuna actividade asstsmbrosa, demolrn-
do -i artilharia todas as fortificaçCes cOn.-
tr.nrias.

lia .joo baterias, com um total de
í.fitHi canhüc» de variados calibres, cm
um.t linha «Je 15 kiloinetro.s. collocatlos
110 Curso c no "platcau" di: Neniy.

Tcdo esse material torna aquclla rc-
sião inexpugnável, jíarautiiido a estra-
tei*ia do scaeral Cadorna, nas linhas do
tsünzo.

Os austríacos redobram de violência,
contra-atacando com furor, mas sem re-
Rultado. Nessa offensiva os itlianos já
fizeram 5.000 prisioneiros e avançam na
região de Monterodia, a«> sul tle tirazi-
1,'iia m a nuroéste de (iorizia.

As iiOísas tropas iniciaram um forte
bombardeio, com a> artilharia grossa, so-
bre Düino.

voluntários de
cosevelt

WASHlNCTiiX. ií> (A A.> — Ur-
O pttísitlettce da Republica, sr.

W '>"»íro\v Wilson, vetou a autorisuçlo
edida [>.'lo Congresso Nacional ao
Tbeodoro Rocsevelt, para recrutar

voluntário** afim de organlsar uma tüvi-
que deveria partir luiuieilUitutneiite

Para a Fianç-a.

S« abeas-corpus" pelademora de processo
En.m grau"Federal 

ecu
da Es

de recurso, <> Suprema Tribuna!
ixinou a decisão do juiz federa!

> Rio, concedendo " hsbeas-cor
t.l-.„. aíonio Pereira que. -processado pelot moeda fatsa, desde 1-- de jaaciro
trit» u t '-***-• i Preso seta que tivesic s-do•-S-U a £uíia9(-riQ ^ ^K

Onze contos, que 
"voaram

mysteriosâmente
Uut mysterioso roubo oceorreu boje, pela 

'

n-aniiã, em iim tecm de Santa Cruz, cm cpic 
J

foi lesada a Ê F. Central do Brazil.
A's so- boras. partiu do Mat.1ttos.1ro o trem

SS., chefiado pelo conduetor tuiz Thomaz
Dias, qne recebera nessa estação a importa:!-
cia dc 10.-9.1,0?, dinheiro cm papel, cpic collir
cou no cofre fechando o a chave

Ao chegar o comboi0 a estação de Santa
Crur, o cheíc recebeu ahi mais dinheiro da
ft ria da referida cs;a«-ão.

•Encaminhou-se para junto do cofre, e viu
com grande sorpreza que este havia sid0 abes-
to por meio dc chave falsa, c o dinheiro lá
não estava.

O faíetC foi ct.niiniuniciirio íi policia do

2*P" «listrh-ro. i|iie rica a poucos passos,
tendi» sido encetadas varias ¦Uligeneius

paru 11 d«s«-obert:t do 111.vs Por los o roubo;

Foi detido o indivíduo de ucnie Erna-

ni Moura Caldas, tine se tornou suspei"
to ii poíioiu. nòrq.né viajava no turro
onde estava, o cofre com o dinheiro.

As atmn-idades policia.es 
" 

procuram
também nm iiidividno, iMissagiflm «lo

mesmo carro, qae ilesai-parecera
foi detscobecta a faltu. do dinbeii-

/ o nr. delegado auxiliar, tendo scien-
1 ela de que -o Fulaee-Tiictitre ia levar ft

'i «scena peças livres, sob a. denominaçflo «le
CtjpeclaciuxJa alegres, mandou avisar fl
respectiva empresa, tiue nflo consentírfi
absoiutameute ,-eiu tliversfk-s que atten-
tem contra a moral

-«¦»">-

[Ia Recebedoría do
Thesouro

Mais um incidente em
torno da herança do

velho Ventura Pinto
Mais um incidente do celebre processo cm

forno d„ inventario do ricaço Manoel Ventura
Teixeira Piuto. íalkcido. ba temjtos, numa
agua-furtada da rua do Carmo. . _

O inventario foi processado perante o j:rz
da 4* vara cível, já se achando terminado com
o jiuganiento das prtV.ilhas.

Concomitamente dois filhos naíuraes do
morto iniciaram no juízo dai* vara federal
«tua ac«}ão de investigação de paternidade c
petição de herança, rc-picrendo, ao mesmo tem-
po a medida assecuratoria d0 seqüestro dos
bens. . • |

O seqüestro foi conced:d© o'deprecado con-
tra o juiz do inventario.

O inventariante suscitou então; «:n conflica
de jurisdicçSo por saber qual o juiz coatpe: n
te para conceder o seqüestro. ,

O conflicto foi hoje Julgado improcedente
pelo Supremo Tribunal Federa^

j-\S propostas para 1
arrendamento do

São Pedro
A'* 5 ht-Jrn-r da tarde, no Banco do

Brazil, foram hoj^, abertas as propostas
lie arrendamento do theatro S. Pedro
de Abantiirti.

Apresentaram propostas os srs. Frítn-
cisco .Serra«lor. Jo3i/ de Oliveira, Salva-
doe Borba (duas propostas). Canil"'
Gorra o Antouio- Slofokalo.

Gomt?uantt7~*nao :ipj>ure«:a o nome no
sr. Paselioal Segreto em nenhuma da*»
propostas apresentadas, dizia-se ter
maior eota<**"o uma daa propostas acima,
qnt» rt*-p-rt*-s<*uta vlrtualmenti» o nome des-
se conhecido e**as**£Sft**io theatral.

Exposição Darcylio
Machado

Dispensa na Guerra
O major Ftdro l"ret«**«at«- foi «li»pea*ia-l«-. •

pedido, do l«»i*ar d«* meadm» «Ia justa d*
lUtdsai) e Sõrteiu Jülit-u-, «it» jSaaca Cattlaa»

Requerimentos des
pacbaâos na Jusüça

O sr. iuii«N!rt, d«» lulerioT d«*»pa«-b«i*-S
os t-e«ultile-* retiuerimentor?:

De Carlos Femira Almeida, director**
presidente do JSuylo *>. í.ulz, p.tra a Ve-
Ihlee Ue.*a»mparada — Complete o sellt»
do tlocumeuto.

De Mm bens Tbeod«.Võ Ma.liado. p«r
«lindo a adiul>?ão tle nm seu fUb» no In-
stltnto Nacional de tfiir«l«>s-.M«i«ltíi*-. como

1 alumnti Interno gratuito - Aguarde 09-
ptyriuublade.

O joven Darcyüo Machado expõe no
saguão «ia Associação Gf-mmercia! um
curíCtso numero de aguarellas.

Posto que, a sua obra seja ainda bastan-
te deficiente em de5«iiho e o seu colori*
do muito indeciso, In joven artista, reve-
Ia-se, na diíficil arte da aguarella, uma das
liúas esi>eran<;a& para o futuro. O estylo
humorístico dos seus trabalhos c feito
cotn vcrda«leira gra«*a, o que lembra, aos
que conliecem o iiitcjligentc Darcylio, o
seu espirito fértil e delicado.

A exposição tem sido muito frequen-
tadx

*-?**-'

Mordido por uma
centopeia

Em sna. rct-ldenela. á rua Vls«Miide de
Itauua n. -7i>. na iiuidruxaiUi de boje.
quando dormiu, foi mordido por uma cen*
tòpeia. quelhie prodnzln voa ferimento na
região ingitinal '-'squerda. o nut-loiiai ller-
inilo Costa da Silva, de "J$ atino'*, soltei-
ro, rirat.ii tio -Corpo tle Bombeiros.

Silva procurou a Assistência, que o
mediecoi.

Cofres Leão
ajaBBBaaaj--aMa]---aj--^ JOMi- «• »i.'J*'. W^LSuW

Os mais fortes c resistentes
I()7 Rua da A.1 Ta 1» ti cg a lüí

"Rio-Chic"
E^tá ãímplcsmente admirável o nainero

de boje. do "Rio Chie". Na capa trás o
retrato de uwte. Gahy Coellioi Xetto.

\o te.\t<>, além «le ver.>os «le Tellei dc
Hetretfeá, Cassiauo Ricardo, chro«aicas
de Theo. Filho, Jean Gotts. Ruy de Vil-
lar, Eloy Ribeiro, traz vários cHcbés so-
bre a festa militar dk> Tiro 7, da F.sco!a
Normal de Nictlieroy. sobre os *toot-j
ballers" argentinos, a Exposição Pecna
ria. a festa do PSicnix. etc.

Um numero magnífico, o hoje dístri
buido ão "Rio^Chic".

0 "Cá lo espero" ue Pa-
rahyba vae ser

reformado
PAOAUYBA. IU (A. A.» |» **Ã".*ÍL*

nrillo dt» «HoHanda. prc*-*«leu'e «'<• r-»*-**»,
pri-tendentlo ref.«rma.- o IIo*-|>i«*i • de Abeua-
di>«, iK»r wr o acttwl inj«tt*iqo*»«t.' *«.«* toa
fi-is aolicitoa «Io dr. Jub«»o *M«reir«. «*-.«•-*-
lh*ts ttH-hoicau i»»ra levar,a eífeito a tom
«l»,iibe*-a<.-ão.

Nomeação na Gnerra
O i* tenente Manoel Corrêa dr Artadi («>i _

nomeado aaxilMr do canino ibroric-, ao Cone-
U-liUr. de**-, cat-it-tt «a» t»rcjai*.o dm

dc »ab*'Ci«*tarts «Íogso
iuncçô»*» «.t-e «-aeicc
•ao Coll«-g-«.

O secretario do director,
alam de imbecil, é

um grosseirão de marca
Um companheiro nosso teve, hoje, in-

declinavel necessidade de se entender
com o -sr. Elpidio Btoamarte, director da
Receheiloria do Thesouro Federal. Fene-
trando na ?ala que dá ingresso ao gabi-
nete do sr. Boamorte, na incerteza de o

-enconfrar, dirigiuse á mu cavalheiro que,
reprnipado numa cadeira, palestrava com
dois outros, e. pedindo desculpas, solici-
tou o» favor de o informar si o director
ali se achava ou não. O mocinho, amar-
rando a cara, voltou-se rapidamente c
vociferou:

Ksse ludlvlduo— disse o
do trem — C um jogador.

Foi aberto o necessário inquérito, tü-u-
do sido 'Muumuuieiub. o facto ft diiecto-
augmentái as stsspi-iltas da policia. —

ria «Ia Central.

Pergunte ao continuo.
quando ¦ Está claro que um energnmcno desse

i quilate devia receber a repulsa immedia-
ta, c foi o que 56 deu.-nardafreios . ^ tar(Jc scmbejaoà traíar.se de ífe%-e-

o que vem ; r;ano Cavalcanti, bacharel nalpüabeto e.
tlise incapaz de exercer a iprotissão. agar-
roti-sc â um emprego publico para não
morrer á fome.

Infelizmente, o sr. Elpidio Boanrc-rte,
tem essa cavalgadura como ícu secreta-
rio: não lhe damos parabéns por isso. _

Avisamos aos incautos para que o evi-
tem. afim dc não serem sorprehcndidos
com algum par «ie coices.

0 deputado Mauricio d@
Lacerda apresenta três

requerimentos á Câmara
¦9299 •

O TORPEDEAMENTO DO "PARANÁ"

Nâo houve jury
hoje

Tor Salta Ue numero legal de jura-';
dos. deixou de haver sessão hoje, no -|*jf .^|£|Sf^J*OÜCtaS 6 d0~Tribunal do Jury.

Os autos sobre as espor-
íezas do marqiiez de

Cavalcauti

slgnações na la-
strucção Publica

Olga Zeferino de Avellar. transferida para
f a 6* es«-o'*t ininta <l.> *>•* districto e d«'.signaiido
I Clara Iual tle Araujo. adjuiita de 3*1 classe
-: para a 9*1 luixta do 5* distrieto;

O dr. S? (Kdegado ainiliar envion hoje 1 ufc^ n,*igueiredo adjunta de *» classe,
ao juia da 4* vara criminal os autos «l«»! '
inqueriti» mandado «brir para apurar as ' P*1*** .* *** nsixtn do S*. c
••e-jertHT.uerit.-s"' do "maique-í" de Cavai- Laura Costa da Silva 'Moura para a 7»

4 canil. | mi**ta do Xi«

Sobre a cataStropne do "Paraná", o sr.
Mauricio de Lacerda formulou o seguin-
te requerimento:

* "Requeiro que, por intermédio da mesa,
o governo informe com a maior ilrgen-
cia:

a> — Quaes 05 termos, "verbum ad
verbum", do inquérito e ?i:as demais pc-
«;as, mandado proceder em Cherburgo. por
sua ordem, a respeito do lorpcdeanicmo
ou afundamento do vapor *" Paraná".

b) — si esse vapor fazia viagem, na
oceasião, entre porto nacipnal c estran-
gciro e qual a carga que levava;

c) — si antes tinha feito viagem a com--
mercio de outros pah*;s c o que transpor,
tou antes e s'ci> que bandeira;

d) — quantos tripulantes tinha a seu
bordo, nome e nacionalidade de cada um:
quantos brazileiros natos, quantos natu-
ralisados, quanvos estrangeiros;

e) — si os naturalisados. inclusive 0
capitão, tinham suas natura!isaç«5es visa-
das -pelos consulados dos respectivos
paizes de origem, nome dos que assim ti-
nham, como dos que uão tifiham titu'05 de
naturalisações;

í) — qual o valor da apólice do segura
feito para a viagem e si cs-e seguro com-
prehendia retorno; **

.g) — quaes os depoentes rro inquérito
de Cherburgo. seus nomes è. naturalidade;

•h) — si o capitão do "Paraná*' tem do-
micilio no paiz; ^

i) — qual a carta que posçúe para com-
mandar;

j) — si essí commandante já tem ti-
do naufrágio oa sinistros ^marítimos ou
fluviaes, ;ob a bandeira br-tziíeira;

k) — qua-s» os tcnao> dos tcicgrammas

pelo mesmo commandante passados, no-
ticiando aos armadores ou ato governo os
detalhc-s do torpedeamento ou "afunda-
mento ". — Mauricio de Lacerda."

OS NAVIOS ALLEMÃES SURTOS
EM NOSSOS PORTOS

"¦Requeiro que, por intermédio da me-
sa, o goverinto informe:

a) — quaes os guardas da Alfândega a
bordo ^o> navios allemães mercantes on
não, refugiados em portos brazileiros, an-
tes da "posse fiscal";

-b) — si essa ".posse" tem o caracter de
retenção ou represália ao torpedeamento
do "Paraná", ou é uma simples medida
de policia. — Mauricio de Lacerda."

0 "Jornal das Mo-
ças" e o "p!c ríc ' de

amanhã
Realisa-se, amanhã, o estro-itjoso pie"

nic promovido pe'o 
"Jornai das Moç*»s",

na Quinta da Bôa Vista.
Para -essa festa foram expedidos innu-

meros convites aos amig)0s e leitores do
"Jornal". A's 10 i",2 horas, partirão bon-
des especiaes da rua Sete de Setembro,
esquina/ da rua da Quitanda, que condu-
zirão os convidados a S. Christovão.

Uma banda de musica da Brigada Pc-li-
ciai animará os convivas durante a via-
gem e tocará, na Quinta da Boa Vista.

ü caso da Companhia
Luz Stearica

Contrafaeção de *t:ta qne ¥38
ao Supremo Tribunal

Dc ptw»e das iníomat-Set que haviam «ae*

pedida, ua ultima *e»*â«». *> &n#rem« Tfii.uaal
Fedcrat juloou hoje. o -b*beaj empa* xm-
rttrado era favor de Aaíoaso Go-tk* de iv»*-

tro -.ócio da firroa Castro & OUvwra. tjtie ae

acha proBtsiKiido pdo juí* da 5* "¦"» *"*"•?•¦"

nal pela contrafaeção de «ma marca tle \e'.a*
da Compaabia Uu Stearica.

\ duvida levantada na ultima ***?*« *»*«f* '

«asr «o *i-*fuin-e: a firma Ouro "fc Qli^ir».
¦«avia rtaisuatl*» ama vaaxc* dr \**l*w e a C«m- »
Ftnbia Lo« í>Tr-triea prouiove-.i a -.niuiiaçit»

desse rt**p*tni, drcísão qje Uu í*>» I*r«v**ireL ;
auis que ainda não *e ¦âbia *c htv»a pa*sad»
jclgado, da «jtt-il dependia a costeuio tw «f
dtnegaçao d0 - habe3»<»rp««"'.

Ptla* .inforniaçtíCj pfesiada» a uUiaia ******
ttoca anr.u'ilatoria do registro não havia*-**?
sado ainda rir, julgad-» tiuanda lat <U*i *
eneixacrÍT.e. procr-s,, eviientemenle mallt».* 

Xe«a eonft>M>idadc o S****«r<***t» contedea a
ordem contra o» voto* do* o»ini«raa Gt»d<»-»
fredo Üanha e Coelho Campo*.

OS NAVIOS BRAZILEIROS
PORTOS ESTRANGEIROS

EM

** Requeiro que, por intermédio da mesa,
o governo informe:

a) — O numero e nomes de navios que
estão em p*ortos estrangeiros ou se desti-
nando á elles, c quantos são coramlnda-
dos por brarüeiros natos e quantos por
brazileiros naturalisados.

4>) — quantos navios nacionaes já Se
empregaram, depois da guerra declarada,
em trafego estranho ao Brazil, seus nc-
me*, companhias a que pertencem, nomes
•e nacionalidades dos respectivos com-
mandantes; .

c) — qual o tempo em que assim esti-
verara c 0 numero de viagens íeitis;

d) — qnàntos foram vendidos, dep*c>:s
da {-ucrra o quantos têm pri-iposta de
compra ou venda. actual*nepte. -je Msuri-
cia de Lacerda. **¦

No silício da ma-
dmgafla

À parede desabou
Foi um momento dc pavor.
Feia madrugada, quando, os pin-

«os da chuva j.i n.lo mais se faziam
ouvir no telhad-, reinando, pois. ali.
completo silencio, tanto mais que to-' dos os moradores da casa já se ha-
viam recolhido, lueindo ao frio que
entjo lazia, um estrondo ecoou, um
barulho etqnisito se iez ouvir.

E, assustados, visivelmente alarma-
dos. os moradores da casa de com-
modos n. f>3 da rua Joaqnim Silva, de
propriedade dc Bcrnardino Benevides
despertaram, deixando cada qtxai.
apezar do Irio. a sua cama.

Depressa verificou-se o que havia
oceorrido.

Ue uma das paredes lateraes da
casa em conseqüência, talvez, das ul-
tiraas chuvas, uma grande parte ha-
via, Iragorosarnente. desabado.

Além do grande susto que raspa-
ram os respectivos moradoras, nada
mais houve a lamentar, pois no dc-
sastre ninguém licou ferido.

Do lacto teve conhecimento a po-
lida do 13- districto*

Communicados

A revista «Tiie (Juar-
teiiyi

O sr. Alfredo L. Morean Gotís-laTls,
cônsul -; .-.i". dos Estados Unidos da
America, gtr-ntilnoente uo* rrtnetteu u»
ext-mptar «Ia re-rrisU -Tlw gtiarteiijr 

"*.

numero e«*r»«<i*«il. d«*-dIead-> â ExposicS»
NaHonal A.:i P**í-narl*. cujo texto, lai*
pi- --:>., e r¦**,*ía,,** -*» --i-aíiüflc-oa.

t\0 ELEITORADO
PARA SENADOR

l»r "uidré Gix-ttaTo l'aulo de Frontin.
PARA DEPUTADOS

Ft-W l* ilbítrieto:
Corouel dr. Jt^io de FigutMrt-It» «i-ovI-A.
l**lo 3" di*-»ri«-t<»:
J>r. Arlílid-es Ferreira Caire.

ivia AlUant-a Bri«:bl!»*an*f»
Octacilio Carvalho de Camai-á.
Pt tiro Moutinha dos Rei».

PARA INTENDENTES MUNICIPAES
Felt» 1* «li-strlcto:
Dr. Oabrwl Osório oe Alm-Tla («*-?***

nhflro e indsxitrUli.
í-tJron^l .Manoel ttttluisw» Al*«*«

'jtharuirat-eullet»».
I»r. «;a-*t3"> d«* Albaqueraüe MasasuM» :

(t-mci•i«.»uan«i yubll -o*..
Coronel J*?r«jny»«> Ik-í»*tra (eotatatM*»

cio I
Hiitbdpb-» "t>»»peW«> B**<*it**i Collrf-t

(>TtiaII->tal.
ilon*-eubi>r Paullno Petra da roatacrv

Sant*» tíacerdotel.
Cort-tHd Hearlqu* J«a>e Teixeira «:ul-

marüen »jon*««Hslai.
Coronel J»»«> (*«*m*~al »*«?** de Am-stiam

(funecionario publico».
l*tlo *J* dUtricto:
l>r. Ktluardo Xarler ímtr-dico».
Dr. Francisco PUto da íVateca Ttat**

1<a«lvo(rado> 
.

Dr. Jullo Ce-sario de üMIo (mtüleo).
Dt. Aiittmio Geremario TeHes Da*ta«

(advogado). .
NV-.wr Antt-cor de Paula, Ar&ae t«sac-

eiouario *au*alko>. ... ..-"£-.
Dr. t*T»Bei»co Cbatr»*-« Me«l-f« D»i?**

(advogado). ' -
Dr. J-slo Baptista de Axevettlo lãiBat

(U; «li»-"'.
Dr. Mario Ft-treira I1ragib«i» «ajelieo).

Pela Alliança lt>pabHcaa«,
Or. Aatfe* Gustavo Paulo de Fi-ostaia»
Ociacilio «ie Carvalho Camarà.

. ato ôtf HMÜ l -is wb ** -**17--

'*¦

w



-

Sabbado, 19 da maio ae 1917

pata

"LANTERNA"
SPORTIVA

TURF

± A COBfJtPDA DE AMANHA

Realisa nmanbtí o Jockey Club a sua 4-
eorrido. piirn a «iual conseguiu orgamsarnn-
Co optimos pareôs, além do clássico. "Ls-
pcrança*" c "«Grande Premio Criteritim**.

Os palpites da "L.tiitcrna", para essa cor-
«rida sSo os seguintes:

Motor — Ilmenia — «Radiante.
íjolidngo — Espanador — Babina,
5f» Bcptch —- BuekleSs — On Ko.
íl. H>agíf-*v «¦— jMarvellous — Mastroqucf.
Itájnba — Bailarina — Sum-iae.
il*iii|ii{> — Mnrne — fi. Knight.
ffluiiiih — Ciiuit-lia'— Arauto.

FOOT-BALL
O SENSACIONAL EMBATE DE AMANHA"Terá 

inicio anian-ha o campeonato dc "foot-

fcsll" instítiii.lo pela Liga Metropolitana.
•O embate mais important.; será entre os va-

lorosos "tcams" do Flamengo c do Ameri-
ca, esle campeão do Rio de Janeiro.

Eis o " team " do America N
Álvaro

Paulino — De Paiva (cap.)
Nebulosa — Wktc — Paula Ramos

jjDscar— Pcdrinho — Gabriel — Arlindo —
Nelson.

Servirá de " referéc" o sr. De Maria, do
Anilar.-iliy.

O encontro será no "ground" da rua Cam-
.»o« Sttlles.

S. OHRISTOVAO X CARIOCA , -
O outro encontro será entre o S. Clirislo-

«.•So e o Carioca, no cxcellentc " field" da ma
Figueira dc Mello.

Correia Stanley
trnnsml-sáó, a melhor do fabricarão
i-icii-zi, liiipoitniloreu, Ag.wntos
Pereira, JTrctuJo 6- Comp.

I-riir. «Ic H. Pedro n. §7

Eleições Municipaes e
Fecleraes

1» DISTRICTO
Feço aos meus amigos seus votos e

apoio a favor dos seguintes candidatos;
Dr. Oscar Guarany Goulart.
Coronel Euzebk» Martins da Rocha.
Coronel Antônio José da Silva Brau-

dão.
Dr. Ernesto Garcez Caldas Barreto.
Major Manoel Joaquim Marinho.

• Dr. Gastão de Albuquerque Maranhão.
Manoel Rodrigues Alves.
Outrosim, peço para senador o sr. dr.

André Gustavo Paulo de Frontin, e depu-
tado pelo Io districto, dr. João Figueiredo
Rocha.

Aos meus amigos no 2° districto peço
os votos J>ara 

-a chapa do dr. Vicente
Piragibe e para deputado o dr, Aristides
Ferreira Caire.

MARIO JÚLIO DOS SANTOS.
Rio, 19 de maio de 1917.

-O Turf»
Este hebdomadário traz o seu ultimo

numero absolutamente excellontc. Alí-m
da* "AlfinetuilíiH", seci-ão humorística,
ha todo um.'variado noticiário' sobre o'nosso-*.•'¦' turf" social.

1'Muito «agradecidos ivc-io nnmerp que
nos foi'-enriadu. •" -i„-, ".

I* districto eleitoral
Não nos achando filiados a nenhum

partido politico e obedecendo sempre &
orientação do eminente e prestigioso
chefe político e nosso prezado amigo,
exmo. sr. «senador DR. IRINEU DE
MELLO MACHADO, «presentemente au*
sente do paiz, vimos fazer um appello
aos nossos amigos e leaes companheiros
de lutas políticas, pedindo a inclusão, em
suas chapas, do-nome do velho e leal
companheiro, o DR. OSCAR GUARANX

I GOULART, candidato que «3, no próximo'pleito 
de 20 do corrente," a uma cadei-

ra «le Intendente municipal pelo Io dis*
tricto.

O DR. OSCAR GUARANY GOULART,

que ora apresentamos, C vantajosamen-
té conhecido, quer como humanitário cli*

nico, qoer como velho político, bem me*
recedor do nosso apoio.

Declaramos,. outrosim, sustentar, para
senador, o nome do preetlmoso patri-
Cio DR. ANDRÉ' GUSTAVO FACLO DE
FRONTIN.

Districto Federal, 15 dè maio de 1917.
Tenente-coronel Pedro José de Oliveira.
Major Guilherme- Manoel Pereira dos

Santos.
Capitão Mario Júlio dos Santos.

Eleições Municipaes de
20 do corrente e o

coronel Carlos Thomaz
Pereira

Os abaixo assignados, pertencentes to-
doa ãs classes graphicas, de accordo
com outros elementos operários, tomam
a iniciativa de apresentar aos suffraglos
de sene companheiros de trabalho e de
arte, bem como das classes marítimas,
o nome do coronel Carlos Thomaz Pe-
reira, secretario geral o superintendente
da Liga Marítima Brazileira, como can*
didato ao cargo de intendente do Cou*
6ellio Municipal deste Districto, na pro*
xima, -eleição de 20 do' corrente mez.

O coronel Thomaz Pereira, não so pelo
seu coração bem formado, como por ou-
trás apreciáveis qualidades que o distin*
guem, bem merece de todos que o co-
nhecem .e dos que se empenham em ver
a administração do Districto Federal en*
tregue a pessoas de reconhecido mérito,
que e6 cuidem, com zelo e carinho, de
seu desenvolvimento material, infxilectual
e moral, sem essa baixa preoccupa<*ão
politiqueira com que «e procura asphy-
xiar a justa aspiração do povo em ver
a fortuna publica; municipal acautelada e
os impostos reduzidos ao minimo do que
fôr necessário ã vida do Districto, sem
esse arrocho da fome com que procuram
governai ò cs que só cuidam de seus in*
teresses puramente individuaes.

Os que votarem no nome honrado do

coronel Carlos Tliomaz PeTelra, prestam
grande serviço a sl mesmos, elegendo um
homem que, sem liamos partidários, pois,
si ÍGr eleito, «so devera esse facto a es*
forço© do operariado, sômentç buscará,
no exercício de suas funeções electivas,
fazer qne as leis do Conselho visem ape-
nas o interesse publico e não as gordas
propinas comique muitos jã contam au*
ferir, caso o eleitorado carioca venha a
desconhecer os sens deveres, deixrfndo
de «eleger os qne se íazem dignes de seus
suffraglos, pe!» sua capacidade e pelos
bons serviços que jâ tC-m prestado. «—
João Luiz, Ernesto Coutlnho, João Fer
relra, Carolino Arantes, Euretes Ramos,
Modesto Ferreira, Luiz Aguiar,* Álvaro
Gonzaga, Lnclano Ribeiro, Arthur -San*
tos, Álvaro de Almeida, JoSo Velloso,
Renato Paiva, c Roberto Miranda.

A Companhia Commercio
e Navegação.

AO PUBLICO
A "Noite*' estampou, hoje, sob os

titulos "A veada de navios mercantes —
Uma nova tentativa", a seguinte curiosa
noticia:

"Sabemioí, com absoluta seguran-
ça, ter o sr. ministro das Relações
Exteriores recebido um tclegramma
do sr. Rodrigues Alves, encarregado
de Negócios do Brazil em Stockolmo,
communicando uma nova tentativa
de venda de navios mercantes brazi-
leiros.

Nesse telcgramrna aíiirma o nos-
so representante na Suécia, que uma
firma desse paiz, recebera proposta
para a acquisiçíb de nove navios
mercantes, entre os quaes o "Ara-

guary", por cerca de 700.000 libras
esterlinas. O sr. Rodrigues A.vCs pe-
de a opinião do governo sobre essa
operação, que s. ex. julga inconve-
niente.

Podemos acerescentar que essa Im-', 
portante communicação íoi assum*
pto de conferências do sr. ministro

«3o Exterior eom os «rs. presidente
da Republica e ministro da Fazenda."

Os navios desta companhia, íurtos em
portos europeus, foram entregues ao go-
verno logo após a celebração do contrato
dc arrendamento de 11 do mez passado,
e, justamente o "Araguar**" presta ser-
vlços ao Lloyd Brfzileirc», [neste moj
mento.

O miniiterüo do Exterior, desde 1 de
fevereiro ultimo, tem sido informado pe-
Ia companhia do movimento de todos os
vapores com destino a portos europeus;
o ministério da Fazenda ha mais de mez
administra os navios, cuja venda nova-
mente se propala.

Ninguém, poi-*, melhor do que d go*
verno poderá aquilatar do nenhum funda-
mento dio novo boato.

Não será para admirar que amanhã se
noticie que a companhia está com nego-
cio fechado para a venda do ¦"Paratiá"
por preço phantastico...

Rio, 18 de maio de 1017,
A DIRECTORIA.

Companhia Commercio e
Navegação

^» " *-'
DIVIDENDO

Na sede da. Companhia, 6 avenida Rio
Branco n. 37, a partir de hoje, das 13
ds 16 horas, paga-se o dividendo cor
respondente ao segundo semestre de
191G, & razão de 12$ por acção.

Rio de Janeiro, 15 de maio de 1917.
—- E. Pereira Carneiro, direotor-thesou*
relro.

I
Lloyd Brazüeiro
ENSINO PROFISSIONAL

Continua aberta a inscrlpção para
os candidatos à matriculas no grupo
escolar «RAMOS DE AZEVEDO»
escola .MANUEL BUARQUE.

Os interessados devem dirigir-se i\
Secção do Ensino, contiguaao Almo-
xarifado, Rua do Rosário 2- andar,
onde terá as inlormaçoes necessa-
rias diariemente, de 10 horas da
manha ao 1*2 dia.

O SECRETA RIO, ~C MARQUES

Fnicfo prohibido...
Para noite
(J/'.jJfcÍXl *§§& 

£$$§
047 iOO 608

Para Segunda-feira

rf.*!fi f»
009 332 578

Bruxa

BANCO ROYAL
X.OTEK.1^ S

Quer ser lellz? Mande comprar bl-
lbetes nas casas Parames, travesssa
de S. Francisco n. 2o, Avenida Pas-
sos n. 23, rua Marechal Floriano n. 130
ma Lavradlo n. 133, em Nietheroy, â
rua Coronel Gomes Machado a. ó
Casa Forte.

ft "LANTERNA
Custa IOO réis

exemplar
Da varias pontos do íntariof te-

mos rec«bldo reclamações da asta-
rara sendo at-usivamente vandldos
•xemplaras da "Lanterna", a mais
da 100 réis.

Pedimas aos noisos agentes qua
assim precedem o obséquio de con-
aervarem o preço acima para qua
nio sejam sacrificados aquelles qua
nas dispensam a fineza do seu ac«-
Ihi mento.

UMA CASA FELIZ
X^ei'11-aiiclea .Ac O

CommissOes e descontos e fcil - ..
de loterias

( Rua do Ouvidor. 106
( Praça 1\ de Junho 51-52

Filiaes : Rua do Ouvidor, 181
5. Paulo :R. 15 de Novembro 15C

Oi prêmios sao> paços loco aeextrações.
Tolephone 11. SOXSI -*.*0)tl,

Aviso .* Nao fornecemos btll*
para o interior.

O LOPES
B* traem dft a ícrtuaa sr»:* rápida u» •¦

teriaa e oíferece toais <- •;- ao
MATRIZ: Raa do Oavlder. ISI

FILIAES
Roa da Quitanda a. 79.
Rea General Câmara n. õm.
Rua 1" de Marco ?. 53.
«Largo do Estado de Sá a. 89,

NOS ESTAOOS
6. PAULO

RUA S. BENTO, «,
E. do Rio. — Campos — Rua i3 de ajai-t,

•I.
Macahé — Av. R. Barkoia, 13.
Petropolls: — A»». 15 d» No.eiíiarc,

E. da Minas — Bailo Heríronta — An-.<«.
ta Affonso Penna, 592.

INDICADOR
SUBURBANO

Bârar Rio Branco — Rua N\ta D. r?3.
145, Cascadura. Ponto dos Boad.* - 3í-
carípanua, Semeotes «oras d« todaa «j
qualidades, grande sortimeuio dr '» ¦[*«
Talade, pregoa, dobtadiça*. e*pt«.í...». ,
em ferragens, e lou^e. I*te«:oa sem > .ü-
petidures- A. Carlos & Rodrigues.

Empresa Funerária — Eiu frt*it«* 4 c.***
Caca de CaSÁ-adura, fundada «*sa
tírande empório de artigo» para Ga»
1"h...*:. as de flores caiaficn e coroa,
•rdo Gaspar Ferreira. Rua Corooi-1 |
gel, 20, Cascadura (Antigo Cate*.
Tfleuhone Villa 1717.

Fabrica de Foaaes Confiança — Fi
serralheiro e bombeiro bjdraul. . ...

, se portas de aco, -caixa para água, -ütit
em cobre e ferro Concertos de fog«*><>« ga-
rantidox; colloca-se ujrdr.*m<Mro«* — Ar.
tonio Comia dc Alatio-*. Rua Car«liaa
Machado n. 208 — Madureira.

IKdígador
profissional

ADVOGADOS

DR. ÁLVARO NEVES — Escriplorio;' 
ruu do Rosário «.'79 — i° andar —

- Tel. Norte 2.216.
DR. ALFREDO MARIO BRAGA DB

ANDRADE — Etcriptorio : rua do
Rosário ii. 151.

VR. EI.YSEU CÉSAR — Escriplorio:
ruu dos Andradas 11. 1G1.

DRS. JAYME DE VASCONCEL-
LOS E NILO DE VASCONCEL-
LOS —' Escriplorio: rua do Rosar
rio 11. Ps, sobrado. Tel. 1.114 N.

DRS. SIMAO DA COSTA E JOHN-
STON MAGALHÃES — Escrip.
Jisti. üuviâor n. 191. Altos Café
"Java".

JRS. CARVALHO DE MENDONÇA'. ÍM. 1.) e SALGADO, FILHO — Ad-
vogados, rua General Cantara 11. 47,
1" and. Tel. -304¦--*«/.

VR. IO.ÍO PEDREIRA — F.seripl. mo
BUehüs A.ics u \£. Telephone 4130

. Noite.
T>R. 1'ICTOR MARKS — Advogado —

Tel. 11. 450 Av. Rio Branco n 13.
DR. MUCIO SCCEVÒLA CORDEIRO,

adfo/iado — Escriplorio: rua do Ro-
sario ii. So — 'IVlcph. 3.756, Norte.

VR. C.'U:TEI.L0 BRANCO — Rua ila
Assembléa n. 34. Com pratica dos
Hosp. de Paris, Vicnna e Berlim,

CLINICA MEDICA ~~

PELLE, SYPHILIS E MOLES-
TIAS VENEREAS

DR. BELMIRO VA7.VERDE — Doe.
da Fac, e da Acdm. de Medicina. Cui-
dados especiaes a ptlle. Trat. da le-
pra, syphilis e mols. venereas. Cons.
Andradas n. 52 Tel. 1.736 A*J 2 ás 4.""MOLÉSTIAS 

DOS OUVIDOS,
NARIZ E GARGANTA, BRON-
CHO-ESOPHAGOSCOPIA.

DR. F. CASTILHO MARCONDES —
Assist. da Fac. de Med. Ex assist. do
prof. Briege, (Breslau) e do prof.
KiliOn (Berlim). Cons. Uruguàyana,
t». ss, 1 às 3 i\a, Tel. 8.726 Central.

cTrIJRgToES DENTISTAS
DR. RAUL REIS — Espee em mols.

da bocea, cperações sem dar, obtura-
ções, a porcelana, ourn, coroas, e Ira-
balhos de Brtdge-lVorks. A's terças,
quintas e sahbados, de 1 ás 5. Tel.
5940 Central — T ^. Francisco.

DR. RAUL DE BARROS IIENKI-
QUÊS ¦— Cito. Dentista, diplomado
pela Fac, de Med. e Phar. do Rio de
Janeiro, com longa pratica. Preços
ao alcance de todos. Cons. r. da Pas-
sagem n. 59, joi!«, Das S «íi 17 horas,
nos dias úteis.

HYGIENE ALIMENTAR
SAL DE MACAU — Aos doentes ds

estoir.ogo ê só permitlido usar como I
ingrediente nos seus alimentos, pela j
íiiii pureza e especial confecção, o
"Sal de Macau", da Companhia Com-
mereio e Navegação.

VR. ADELINO PINTO — Chamados
o uualque. hora. Tel. 921 Villa. Re-
sid.: Maris e Barros 11. 415.

Di?. ÂNGELO TAVARES — Clinico
geral, partos c operações; Residência :
Rua Imperial 11. 37. Pharinacia N. S.
Apparci ida, Meyer.

VR. CIVIS GALVAO — Syphilis, vias
11 inurias — Exames de pús, escarros,
urina, ele. App. 606 <* 914. Cons. <?
resid. rua du Constituição n. 45, sob.
Tel. 2.111, Central.

VR. HENRIQUE DE ARAÚJO — Mo-
lestias internas, nervosas, das crean-
Çtts e das senhoias. Residência: rua
Senador Eusebio 11. 31.S. Consultório;
Rua Marechal Floriano n. 17.

t)R. DANIEL DE ALMEIDA — Cli;
nica cirúrgica. Cons. Rua do llospi-
cio 11. 63. Res.: Rita das Palmeiras
11. 59.

PHARMACIA MARANGUAPE—R. V.
MarOnguape n. 28., T. ». 364 C. Con-
sultas grátis a qualquer hora do dia,
sobre qwilquer especialidade. "Abre-
se ii noite", aceitando-sc lambem cha-
tnados médicos.

«'A. SUIw AME-íRlO A"
Companhia de Seguros de Vida

FUNDADA ELVI 1895)
Fundo de Garantia

4o mil contos do reis
Pag-amentos leitos aos segurados em 21 annos — 50 MIL

CONTOS DR KE'1S.
Relação das apólices de 5 contos de réls.que foram contem-

piadas no sorteio realisado em 16 de maio de 1917:
30.480 Álvaro Iirito Carvalhelra— Pernambuco.
30.725 Heitor Manente  Paraná.
33.433 Dr. José Francisco Brandão

Cavalcanti  Ceará.
33.589 Francisco Dias Sobrinho  Bahia.
33.871 Joaquim Fêlix Martins  Bahia
34.7.0 Antônio Alves Benjamln.... Minas Geraes.
35.352 Antônio Fernandes Clare... Capital Federal.
38.142 Raymundo Soares Azevedo. Minas Geraes.-•39.787-A Joaquim C«ar da Veiga  Pará.'•40.023-B Carlos Ribeiro Machado.... S. Paulo.

100.58S Raphael Abreu Sampaio fi
Vidal,  S. Paulo.

**101.432 Miguel Faustino do Monte.. Rio Grande do Norte
101.616 JoilD Manoel de Lima Mon-

teiro S. Paulo.-^ÍOS.SOS Manoel Misael da Silva Ta-
vares Bahia.

CLINICA DE MOLÉSTIAS
SENHORAS

DE

DA'. OCTAVIO DE ANDRADE —
CTtiru as mols. uterinOs e dos ovarios
sem operação. Evita a concepção nos
casos indicados. Cons,: 7 de Selem-
bre n, 186. 10 ás 11 c 1 ás 4.

DA'. MARQUES CANÁRIO — Cons.:
Res. Uruguàyana ». 11 r.

DA*. TEIXEIRA COIMBRA — Medico
e operador. Res.: Rua Pereira Nunes
«. 199- Cons. loiij 11 e 4 ás 5. .uia
Acre 11. 38. Pharmacia Acre. Dep.
do DER MI CURA e da LYSOLINA,'remédios applicdveis nàs mols. da pci-
le e venereas.

CIRURUIA EM GERAL — PAR-
TOS, MOLÉSTIAS DAS SENHO-
RAS E VIAS URINARÍAS.

DR. CARLOS DE FREITAS — Prof es-
sor da Faculdade da Bahia. Cons.
Uruguàyana ii. 21. Tel. 40, Central.
Res' Haddoce Lobo 11. 417? Tel.
j.727, Fi'//«i.

PR. CÂNDIDO BOTAFOGO — Com
pratica de hospttaes da Europa. Cura
rápida dos estreitamentos, ttretrite?
chronicas e prostatiies, por processo
fiiodcittc. Rua Buenos Aires n. 101,
de 1 ás 4."doenças 

DO ESTÔMAGO, IN-
TESTINOS, FÍGADO E NER-
VOSAS — EXAMES PELOS
RAIOS X.

VR. RENATO DE SOUZA LOPES —
Esp. Docente na F. dc Medicina: rua
S. José 11. 39, das 13 às 4 lis. (meuos
ás qiiart"s-feiras). — Grátis aos fo-
br es, ás 1-1 horas.

AS PRINCIPAES PENSÕES

MAiESTlC PENSÃO — /'. Botafogo
11. 384. Tel. 931, ,£. — Filial I.aran-
feiras 11. 318 — Tel. 5.43.-., C. Optimas
acccmmodações para famílias e ca-
valheiros de tratamento.

INSTITUTOS DE ENSINO
INSTITUTO MENEZES VIEIRA —

Av. Rio Branco 11. 183, (20 and). Prof.
• do Pedro II e das Escolas Superiores.

Mensalidades por maleria. Assidtti-
dade, ordem e disciplina. Direetores:
Drs. Paranhos da Silva, Abelardo de
Barros c Alphcu Portella.

Fabrica Especial de
Escadas

CASA FUNDADA EM 1880
Novo systema de lerragens pri-

vileüiado

(Èní uuu (St **»vit%

' Foram emittidas em 1916.
** Tem duas apólices sorteadas."* Tem 4 apólices sorteadas; loi contemplado cm 3 sor-

teios suecessivos.
Total das apólices da «SUL AMERICA» ja contempladas

nos sorteios até 16 de Maio de 1917:
«1841., no valor de «17.445 CONTOS DE REIS., («Inteira-

mente livres de pagamentos»).
Peçam prospectos ú Sede Social-

Rua do Ouvidor 80 e 82
RIO DE JANEIRO

ou üs suas Succursaes e Agencias

AVISOS MARÍTIMOS
Companhia Nacional de Nave-

gação Costeira
-)o(-

«ORTE
Serviço de passageiros

ITAIPAVA
-*? •."."*¦>':.¦< • .

Sae terça-leira 22 do corrente
às 5 horis da tarde, para
PONTA D'AREIA. quinta-leira

24 (Caravellasj
1LHEOS. sexta-lelra 25.
BAHIA, sabbado 26
ARACAJU', domingo 27.

N. B.—S6 recebe passageiros
em 1 • classe

N. B. — Recebe cargas para
Theophilo Ottoni c demais esta-
çòes da Estrada de Ferro Bahia
e Minas

.JNHA AMERICANA
O vapor americano

Pleiades
Esperado no dia 23 do cor-

rente
Sahira para

Nova York
depois de indispensável demor

Para cargas e mais inlorma-
ções com o sr. Ilunter.

LLOYD BRAZIL11H0
-)oC-

PRAÇA SERVULO DOURAD
(ENTRO OUVIDOR e ROSÁRIO)

*. —)oI—
ITATINGALINHA 00 NORTE

O piquete

Sahirft quarta-feira. 23 do cet-
rente, â-s 10 horas, para Tletoria.
Bahia. "Maceió. R«««*lí>, Cabedello, Na-
tal, C*an4, Tutoja, Maranhão, rarí,
SaJatarfui. Óbidos, Parintitfl, ltacoa-
ü&ra c Mauaos.

LINHA AMERICANA
O paqueto

Sahira co dia 21 do corrente, tis
14 horas, para Bahia, Beiáíe, IV. .V
S. Juan e Nora York..

írret!* it
Par>.: •« i.

r, Fia*
Sahira co dia '-'.'l «Jo

1-1 hora», paia H-.ntuI,
Autoniiia, S. Francia-i-o, Uajat.
;.».. ii ..-. Itio Gr atuía • Mw:t«»»i*l*«*^

K.-tt m«Hi! at- «ta. ao ai-s.. - - H
*»âr cede receba -M*aagei;cs e caraaa.

Sabirâ no «dia 23 «Io corres!-
para Oatao Frío;

¦Moriu. CaraVflÉla^ P. Ama. Dh«
.'i "•> horas»
¦!«•.-. Caral*. -

Bahia, Aracaju*, Penedo, M •
Itecife.

£
Este paqufte atraca ao ariaai-m s.

14. por onde recebe iu**.*,-.. • «
«.arjaa..

AVISO: —« Aa i -r.«u «jo* .¦-•-• vt
I bordo «e» paqatica i-tir «a « ««-"
yaiaagtlrot. «lavaria aoildtajr «trüu ar'

Goiiorrliéa
Impotência

CLINICA CIRÚRGICA E VIAS
URINARÍAS

«DA'. ESTE1.L1TA LINS — c7nsül!c-
rio: R. dos Andiadas n. $2. Tel.'1.736. bl Das 14 ás 17. Residência:
M. Floriano ti. 28. Tel. n. 6.119 .V.

MOLÊSTÍÃs" DE^Cr£ÍnçÃT
PELLE E SYPHILIS

T**nio*- sempre* j-Tande «stock«
de todos os formatos ; unicas que
obtiveram medalhas de curo na
Exposição Ncciopal de 1(X>8.

Raa da Constituição, 32
RIO DE JANEIRO

HOMCEOPATHIGOS VIDENTES
A todos que soltrem de qualquer jmoléstia, esta sociedade benefi- I

cieiUíi tornece GRATUITAMEN-;
TE, diagnostico da moléstia. Sp
mandar *? nome. edade, reslden-
cia e proíissilo. Caixa postal nu-
mero 1 027. Rio dejaneiro, Sello
para a resposta.

Por mais antigas e rebeldes qne se-
Jam, curam-se certa e rapidamente pormelo ds plantas inedicinues infaUiTeia
e inoffcnsivas.

\ Portanto, si o fsnhor soífro de qual-
quer destas moléstias ê porquo quer,
pois milhares de pessoas se têm curado
por intermédio destes uiediciunentoa,

FLOJRA BRAZIL
Largo do Rosário 3. Telephone 2.488.

DINHEIRO SOBRE PENHORES
— DE —

Jóias e cautelas do
«Monte Soccorro

CASA GONTHIER
Henri & Armando

RUA LUIZ DE CAMÕES 45 e 47
Casa lundada em 18ó7

Fabrica -tle «saccos de
papel e miudezas

Eapeclnlldada em aaccos -«'t- papei
lmj>crrneavel

RUA DO ROSÁRIO»; 135
l'nio Ventura .1* C

Telepbona 458. Nort«
RIO DE -JANEIRO

CASA ROCHA
FUNDADA EM 1898

E. M. ROCHA & C.
Importação directa e oflicina

especial de Instrumentos dc En-
genharia, Náutica e Óptica.-

Raa da Assembléa, 56*—
Rio de Janeiro

Telephone 2928 Central

A\"ISO — A Companhia reerbe carcas e íncomniendas até & v-spera da
saida dos sr-us paquetes, no armazém n. 13 do cães do Port0 (em frente á praça
da ll-irmonia). A entrega de «mercadorias será feita no mesmo armazém.

LLGYD NACIONAL
SOCIEDADE ANÔNIMA

Rua Ia de Março 29
Kio do Janeiro

Llnhã regular de navegação nacional entre o Brazil e o
Mediterrâneo

yii^aSíf^^a^N'

Vapores para o Mediíerraneo

CAMPISTA
Sahiu de Líis P«tlmas.

Os Cofres Leão
Kesisleni aos ladrões c

no maior calor.
Os melhores no mercado

Rua da Aliandega 107

LAPA
Chegou em Las Palmas.

RIO AMAZONAS
Entrou e sahira depois da in-

dispensável demora para Mar-
selha

1

CAMPEIRO
(Com telegrapho Marconi)

Sahiu de Pernambuco

Vapores para o Brazil
CAMPINAS

Esperado hoje 19 do cor-
rente.

BELÉM
(Com telegrapho Marconi)

Esperado no dia 23 do cor-
rente.

NEUQÜEN
Sahiu de Tenerilfe para oRio

Agentes no Rio de Janeiroe Santos:
SOCIEDADE ANONYMA

MARTINELLT

Loterias da Capital Federal
Coapanhia de Loterias Naoioai3i d> Briv.I

ExtnccBea pnbllcaa aob a fiaeaUaaclo do (Oferno federal, ia 2 H aoraa • ( <
aabbadoa ia 3 horaa, i ma TUconde da Itaborabj sit

311—oO*ooosooo
1-or 8SOO em Inteiros

SABBADO, 26~DO CORRENTE
A"«. 3 horaa da tarde - 3UO-41'

100:oOO*SOOO
foi- ««OOO on-i décimos)o(

Orando e extraordinária Loteria para São
João em três sorteios

SEXTA-FEIRA 22TsABBAD0 23 DE JUNHO
A's 3 horas da tarde 326—4* - A's 11 e á 1 da tardf
1- sorteio, lOO:O0O$000.

2- sorteio, 100:OOOQOOO
3 sorteio. 2OO:0O0SOO0

l'oial «loa tre» pretuioa maiores

«0 0:00 0^000
Preço do bilhete inteiro i6$ooo etn viceslmos dc «Soo reis

aji

Oa pedldoa da bilhete 8o Intarlir derem vir acompanüatüos as saia «01
rela. para o porte do Correio a dirigidoa aoa afentta atrasa NAZARETH A C.
I rua do Oovidar n. 94. Caixa B. 117. Ttltgr. LUSVEL t na esaa F Ostn>arÍ*Si
Soaarío. 71, «aonina do Btcco «áaa Csncellaa. Caias da CorrCorraio l.*«í73.

PR. TOI.OMEY JÚNIOR — Cons. 7
Setembro n. 116. de 1 ás 4. Tel 4.145
Central. Res. Conde Bomfim n. 20».
Tel. 1.584 V.

—— ".-
MOLÉSTIAS DAS SENHORAS,

PARTOS E DAS CREAN*
ÇAS.

PRA. M. DE MACEDO — com longo
pratica, trata todas as doenças inf.,
Jttnorrhagias, suspensões, «"**.-. Cha-.
.tado. Tel. 2.5-78 I-'., ás ouintas-feiras

çralis aos pobres. Cons. R. dó The0-
ir n. 7 — 2 ás.s.T, 5.87.1 ti. ....

A Cultura Physica
Prof. Enéas Campello

Quereis ser fortes e sadios?
Qnereis possuir o vosso busto des-

envolvido t- corrigir os vossos defei-
tos physieos?

Miitriciilai-vos uas aulas do Centro
de Cultura rhysien, â rua Barão dc
Ladurio, 38, ou escrevei pedindo ap
parelhos dc Gyinniistica ile Quarto,
«íue cuítauí 10$000 e 12$000, com
pesos de 1 « 2 kilos, aconselhados
por suiumidadcs médicas desta capi-
tal. _

Abi encontrar«tls também tabellaB
para fTmn&gtica suíça a 3$, alteres
modelo "Sandow", com 7 molas, a
14?, regras para exereicios, com pe-
t)uenos pesoB a 2$, c todos os meios

para a vossa cultura hj-sica. Ven-
dem se também nas casas Sportman,
Stamp e Itodrico Vianna. Remet
tem-se para o interior do pair. Nilo
esipievaes da 1 «uiserva.fi.> da vossa
aaude; pedi prospectos MASSAGENS
e cxerèkios também cm do-ni<dlio,-
attende-ae s drnuBadi-s, lal, <.4S2—
CeatraL - -

Ia Exposição Nacional de Gado
e Industrias Aanexas

Froiiiovida pela commissão permanente de
exposições sob os auspícios do

MINISTÉRIO OA AGRICULTURA,' INDUSTRIA E GOMMERGIO
13 a 28 do corrente

TRIANON -^"ffo0^:0.
HOJE - Sabbado, 19 de - HOJE

Maio de 1917

MATINEiE DA MODA
A's 4 horas

SOIRE*E - A's 8 e ás
10 horas

|0 grande exilo da acíualídade

FLORES DE
SOMBRA

Entiadas pela rua General Canabarro e peíâ Estação
de S. Christovam

Os bilhetes de ingresso serflo vendidos desde as 12 horas.
«•?-

A Exposição ficara* aberta desde 12 até üs 22 horas

Ingresso. U(XOO— Çreanças at»f 12 aonos. 500 rtàsz

Peça de costumes nacionaes
em 3 actos. original do talen<oso
escriptor Dr. Cláudio de Souza.

OSWALDO - Leopoldo Fróes
«»*««w—

Craade soecesso de toda a
co-opanhia

TODAS AS NOITES
Piores de «Sombra

Amanha •- Matinée familiar às 3
horas

Os louvores mais sincero** e en-
thusiasticos de um meio chie O
exigente têm recebido os pro*

gramrrta.-. do
Cabaret B-eatanrant

do
Internacional Club

Ea-Palace-anb
40, Rüá DO PASSEIO, 40

Sob a «Jireoção do ine^ualavel"«•abaretler A-XDRE* Dü-
MANOIR, nnk-o na America

do Sul
Não domina, impera o exilo crescente

da aetualidade
Sônia Matoscbcscha — Cantora inter-

nacional.
Fry Yanda — Etoile parisiense
Anselmiia — Cantora cosmopolita.
Lizzie Battle — Dansarrna Snfflerx
Aida Understone — C&niora internado

nal
Míís Kkty — Cantor» rnfr!eia.
Efieíla Roldan — Cantora bespanliola.

Orcbestra de prinreira ordtrm sob a
reges«-ia do symoaibico maestro E. AX-
DREOZ21, da qual fax parte o Rei des
Cymk-*list2«.

Thoma» Znckoriaa
Excelleate eor**o «k baile

E4a- «*ra«lo aerrico de restauram, sob* eutaptieotc gerencia de Mr. SoladCreapL
Ca-tliüa titfraaalttai

GINEMA-THEATRO S. JOSÉ'
EMi-RESA P/-SC1IQAL SECRETO

A mais completa victoria do thea-
tro popular

HWE-Sabbado, 19 de Maio-HOJE
ii - 8EM.1ÒK-. - a

As 7, 8 3|4 e 10 1*2«t3*. 44 e 45* representações da
Fantasia cm 2 actos e 10 qua-dro3. original do Dr. Avelino de
Andrade, musica do maestro JoséNunes¦APtÃO e ev-a
ADÃO* Atlredo Silva -EVA* C.

Saochez Bell
Bailados ensaiados pelo notável

artista G. Molasso
Mise-en-scéne do actor Eduardo

. Vieira-
«Scenarios completamente novos

A Empresa nao se poupou adespesas, atira de que esta peçasuba á scena com excepcional ri-
queza e hrilbantisrao.

Os especiaculos começam sem-
pre pela eihibição de films cine-matographJco«--Amanlia e todasai soltes: Adio e Eva.

THEATRO aRLOS GOMES
Çmprtsa pttschoal Segraio

Companhia Dramall«-a Bra».*: rs
Duecção ás Joio Barbosa

HOJE "Vec á5f HOJF
A'» » 3|-1 Espectaculo

onieo
Estréa do actor ALVES DA CUNHA
I* tt-preàcntat-ao do popular dr»n*a«*»

5 actos <*s<|j'd''3s da A. DEantry

As Duas Orphàs

Titulo do» quadro»:
IO rapto t 2- A orgia I 3* O

cadastro da policU! -K A cef»
mendiga I 5- A mansaTdaj 6
prisão de & Lázaro 1 7
Caim I 8* O perdão l

A
Abel e

Amanha - Soberba nwti-oíe *s
2 1-2 da tarde.

V


