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Milhares de colonos em greve,
no interior de S. Paul©

-oooa-
Os magnatasdo capitalismo negam-se a pagar-lhes os salários

? -—
A burla é a insufficiencia das legislações operárias

DUAS INTERROGAÇÕES QÜE MERECEM AFFIRMAÇÃO...
Telegrammas de S. P&ulo an-

nunciam-nos, no Interior do Es-
tado, uma greve de cerca de qua-
trov mil colonos. Greve pacifico,
acerescentam os despachos. Grí-
ve determinada pela falta de re-
cebimento dos salários. Ha vinte
e tres mezes não recebem elles
um vintém siquer! A firma con-
tratante desses milhares de bra-
f,-os* — a firma Guilherme Sch-

essa burrice de cepo de açougue
toda a assistência de que elle ne-
cessita.

Ao rude proletário, ao heróico
arado humano, ao braço semea*
dor da nossa energia econômica,
do nosso progresso material; ar,
que alevanta o arranha-céo, or-
gulho archltectonlco- da conscien-
cia côr de oca das cidades cyclo-
picas; ao que teco o fio, vaidade,
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nil.it, proprietária das fazendas de
Vassouras, Engenho Central, São
Miguel, Aymorés, Appnreolda o
Europa — não lhes paga um cel-

, tll em virtude de, uma pendência
judicial que contende num dos
juízos da capital paulista.

Paia fantástico este, em qu»
unia simples pendência judicial
ile uma firma cheia de tamanhas
-.•espoiisabllidades deixa íia mlse-
„*ia, na mais inexplicável miséria,
um troi;o formidável de colonos,
de amanliadorcH da terra, dq cul-
tivadores dessa terra que, reflo-
rindo em grãos e frutos, dft a
quem a usufrutua, riquezas'fabu-
losas, fortunus incalculáveis! Ahi

'está mais uma exhuberantissima
prova de que a questão social no
Brasil não í- unia simples ques-
tão de policia. E' uma questão
seríssima, que urge solução in-
telligentb. Seríssima, porque o
proletário, sem embargo das leis
prccai-issimas que possuimos, se-
Ja elle qual fôr, ainda não tem a
menor garantia.

Nas mesmas condições do ope-
rario industrial, o operário agri-
cola. Ainda não se tratou, nest<;

,palz, da iissegiiráçãò dos seus di-
rcitos. ü operário industrial, se
bem que de pura tapeaijão, tem
uma legislarão que lhe concede
certos direitos que os patrões, â
custa de subornos immorallssl*
mos, conseguem cercear.

O quadro juie ora se nos depa-
ra não fi InWito. Não 6 a pri-
meira voz que vemos milhares de
colonos cxjiloradoK no seu traba*
lho e ludibriados na sua boa fí-.
Vez por vez, noticias desta natu-
reza, com pequenas modificações
apenas, nos chegam na rheshin

' toada. Colunou "l.luffados" por
esta uu por aquella importante
firma, proprietária de taes e táeá
fazendas. .A exploração o o con-
sóqúenic calote' vêm sempre do
alto. dus senhores e donos dos
''tubos". São a.s firmas podem-
sas ãs que mais catoteiái*.. 10 o
calote (em que subsistir. Porque
aos caciques desta grande tuba,
nâo llies preóccupiini a sorte dos
pequenos e a fome dus famintos;

A suas çxceljehcias, o tempu ú
escasso, escassíssimo para trata*
rem d» próprio baudulho, do
aliysinnl ban d u lho, du insondn-
vel handiiltiu. Matheus, primeiro
os teus, fui ;i legenda máxima que
assaltou u pensamento do primei-
ru lieroe piiiitagrueliço, inaugura-
dor do povo regimen, que iria
substituir a obsoleta e rançòsissi-
nm fórmtí monarehiea. A le^en-
da foi uni achado magnífico. (Jo*
mo era um pouco escandalosa ..
vista dus últimos abeiicerragiiiis
3a Jornada Imperialista, resolveu-
ae, ruiu muita sagacidade e exito
magnífico, delxnl-a pôr baixo du
outra: "ordem e progresso". I3s-
tn, a décima í para us papalvos.
A outra, para cs proprietários da
Republica. Au mais infimo e im-
becil apadrinhado, cuja meilloeri-
Jade nlarmante e inctipnoldade ea-
lamltosn eslão replmpadas n i
còmmodn poltrona burocrática, o
Estado fornece-lho tadas as ga-
rantias, dá-lhe uni conforto rela-
tivo, proporciona-lhe meios de
bem viver .* vida. O listado, eom
uma solicitude irritante, presta u

', .ot/u cm «•>'. Paulo

i gloria o esplendor femininos, ou
I couraça macia contra a' navalha
I do frio — ao que sulca a terra,
abrlndo-a em mésses do frutos o
flores, mitigando a fome e perfu-

mando a vida, a esses nem uma*
só garantia! A esses, vedado o
direito de viver! A esses, o castl-
go dos "trabalhos forçados", pa-
ra felicidade e prosperidade dos
"caftens" da Republica! A esses,
sonegado o direito do appello, por-
que os grãos-senhores deste regi-
men de amphlcephalos não têm
ouvidos para ouvir os infortúnios
do povo! A esses, cassado o dl-
reito de protesto, porque o único
direito que lhes assiste é o de sc
deixarem amordaçar fi, força das
bayonetas de que dispõem as
"maffias" republicanas.

Essa greve, greve pacifica, a
quo proporções se reduz em face
da outra, da que ha vinte e tres
mezes vem sustentando a firma
Guilherme Schmidt contra os
seus colonos? E, dentro das Instl-
tuições do Estado, uma não lia-
vera que se manifeste contra es*

'te estado dc coisas? Pôde existir
Igualdade entre uma e outra gré-
ve? Estaremos em tal estado do
prlmitivlsmo social que não pos-

| samos enxergar estes problemas
que a cada passo nos assaltam os
olhos, desafiando a nossa clvili-
zação? Ou tudo quanto temoo
não passa de uma reverendissimo
"blague"?

Ambas as Interrogações mere-
cem affirmação.

Politica san gui n afia
O Sr. Luiz Silveira çondemna,
na Câmara, em nome da ban*
cada, o attentado contra a vida
do Sr. Costa Rego —

*m ' -

Um dos assassinos se exhibe impu-
dicamente nas ruas da capital - Novos
factos que corroboram as provas já
colhidas

Continua a desagradável impres-
sâú causada em todos os meios,
pela noticia da tentativa dc assas-
sinato do Dr. Costa Rego. pro-
movido por um grupo de seus
adversários politicos, sob a chefia
do Sr. Fernandes Lima.

A propósito desse facto. o Sr.
Luiz Silveira, "leader"' da banca-

Senador Mendonça. Martins leader
fernandista.... de, si próprio...

da alagou na, na Câmara dus Depu-
tados, pronunciou hontem, nessa
casa, o seguinte discurso:

"Sr. presidente — Não tendo
podido occüpai* antes esta tribu-
na, em virtude de inscripções an-
terlores. o faço lioje. para tra-
tar de facto muito grave, oceor-
rido, no Estado que aqui repre-
sento e ainda assim graças á bon-
dade do meu prezado collega e
amigo. Sr. Carvalho Netto, digno
representante de Sergipe, que me
cedeu a palavra, dando prova dos
sentimentos que existem entre os
dois Estados vizinhos e irmãos.

Houve como 6 notório, uma
tentativa, felizmente, frustada, de
assassinio do governador Costa
Rego. A simples enunciação des-
taá palavras, basta, Sr. presiden-
le, para corroborar, o meu asser-
to, A eliminação de uni chefe dc
governo 6 attentado do.s mais vio-
lentos contra a ordem, em seus
vários aspectos e das mais íierigo-
sas conseqüências. O assassinio
político, imi- honra nossa, rarissl*
mas vozes posto em pratica no
Brasil, merece a mais formal re-

! pulsa. Ultraja a civUisiiçãp- of-
1 tende a sensibilidade humana em'¦¦ 
qualquer parte qile se.la pratica-

j elo. Tão fora (le nossos costumes.
I constrange, magoa s6 o saber-se

qué ha ainda quem pense e pro-
! cure levar a. effeito tamanha.
í monstruosidade. V. dizer-se que a
j paixão politica. em Alagoas, torra

do gento bondosíssima c honesta,

arma o braço do sicario. para ma-
tar o governador ! Chega a ser in-
acceitavel que assim seja, tal a
brutalidade do innominavel crime:
Infelizmente, porém, é mister
rendermo-nos & evidencia, do fa-
cto.

Segundo o meu ponto de vista
—social e humano — nada justi-
fica, Sr. presidente, o assassinio
de um chefe dc governo por mo-
tivo político, mormente no regi-
men republicano, cm que elles têm
i-estricto e delimitado período pa-
ra governar.

Quanto ao governador Costa
Rego, então, não ha, sequer, o
mais simples motivo que justifi-
que o seu pretendido assassinio.
Espirito liberal, S. Ex. ha diri-
gldo Alagoas sem odlos e sem
prevenções. Enérgico, mas justo,
em seu governo, todos, correliglo-
narios e adversários, têm gozado
de justiça, direito e liberdade.
Consciente de sua elevada mis-
são de governar, tudo ha feito pe-
lo progresso moral c material do
listado. Em todos os departa-
mentos da administração lia im-
primido um perfeito norteamento
de disciplina e. de trabalho. Tom
remodelado e ampliado vários ser-
viços e o Estado, om muitos des-
ses serviços, tem sido apontado
como exemplo. O trabalhador in-
fatigavel que a Câmara tão bem
conhece, havendo desempenhado,
com singular capacidade, durante
tres legislaturas seguidas, varias
commlssões. entre cilas a de pri-
moiro «secretario, o governador
Costa Rego na administração de
Alagoas tem sido, apurando cada
vez mais as suas energias, um
dirigente de largo descortino, em-
pregando todos os seus esforços
para elevar e engrandecer o Es-
tado entre as demais unidades da
Republica. As suas longas e brl-
lhantes mensagens compendiam
tudo que em ampla escala tem
feito durante o decorrer do seu
mandato. Nas paginas desses do-
cumentos, percebem-se a inlelli-
gehcia e a sadia orientação repu-
bliéana do governador Costa Re-
go. Nâo (- elle um mero distri-
buidor dn. receita do Estado no
pagamento pontual a seus servi-
dores. Ataca e resolve os proble-
mas dc ordem politica e social o
econômica com precisão e bra-
vura. TC de tudo isso o Estado
vae colhendo frutos magníficos.

Traçado que ahi fica. embora
de modo perfu notório, o perfil do
administrador, vejamos o que ha
sido o governador Costa Rego,
como politieo, ou melhor como ho-
mem de partido. Valem os fuctos
que valem muito mais que as pa-
lavras. O Sr. Costa Rego tem
governado eom seu partido e não
fora assim, em memorável eon-
vetlfião realizada nos primeiros
dias do corrente anno — após
IS mezes de governo — nãu te-
ria sido s. I*.x. unanimemente
eleito membro da Commissão lixe-
cutiva do Partido Democrata, era.

Em verdade so diga, todo o
tempo 6 pouco para essa sor-
dida, essa dissolvente, essa poço-
r.henta politicagem, cujo princi*
pio básico está synthetizado na*-
quelle apophtegma raclonalissi-
mo, quando se trata do homens
de espinha de borracha o do ca-
racteres de lama: — "Matheus,

primeiro os teus"!

Grande pândega, esta lopesgon-
çallca Republica!
-»>tll»ltll->**.>l*«l*#M».lt.ltllt»t»<«»*»**»»»**»*Í»t**'«**«'**

virtude de vaga aborta com o
fallecimento do coronel Santos
Pacheco.

Agora mesmo S. Ex., em face
de tendenciosas noticias a respei-
to de sua condueta partidária, ap-
pellando, num gesto altamente
dignificante, para o julgamento
dos seus correligionários, fez es-
tampar, no "Diário Official", do
Estado, numero de 2 do corren-
te, a seguinte nota:

"Em alguns jornaes e revistas
do Rio do Janeiro, estão agora
apparecendo cortas insinuações,
de origem bem evidente^ sobre a
condueta do Sr. governador do
Estado, como membro, que é, do
Partido Democrata.

O Sr. governador não teme o
exame de aua condueta pelos or-
gãos da vontade collectiva de seu
partido. Politieo militante, ha de-
zesels annos, não ê hoje, como
nunca foi hontem. um valido de
ninguém. Suas relações pessoaes
com os homens que neste Esta-
do têm attlngldo ás melhores si-
tuações de evidencia e de com-
mando intçiaram-se, por assim
dizer, ná trincheira,' qutüT))o to-
dos combatiam por um Ideal com-
muni e quando não era possivel
estabelecer hierarchias para o es-
forço dos combatentes. Membro
do Partido Democrata, soube sem-
pre acatar a autoridade dos que
a tinham, nos momentos em que
a tinham. Por isto mesmo, não
abdica sua própria autoridade,
quando a possue agora, no (lu-
pio caracter de chefe do Estado
e de membro effectivo do directo-
rio do partido. .*'

Como governador, tem a certe-
za de haver até hoje, honrado a
indicação de seus correllgiona-
rios, da qual não desmereceu por
nenhum neto de sua funeção; co-
mo homem político, tem governa-
do dentro do Partido Democrata,
prostiglando-o e por elle prtsti-
giado.

Diz-lhe a consciência que sua
condueta ê irreprehensivel, mas,
quando não seja ella que lh'o di-
ga, que falem os amigos politi-
cos a quem o Sr. governador
sempre acatou e ao lado de quem
sempre timbra em permanecei-,
nas cireumstancias em que isto
é indispensável.

No momento precisamente em
que lhe foi transmittido o po-
der, disse o Sr. governador que,
como homem politieo recebia uma
situação politica que. haveria de
restitulr tão forte ou mais forte
do que ella jã era. Se hoje cn-
cerrasse o período de seu gover-
no, teria o Sr. governador a sa-
tlsfação de verificar que suas pro-
visões não haveriam falhado, vis-
lo (.-omo a situação actual, expim-
glda tios elemctitoH adversai-los
que lhe perturbavam a. inarc.lia, 6
incomparavelmente mais forte o
mais brilhante.

Sõ, pois. de seus oorreliglqria-
rios. c não de anonymos embu-

Poincaré, a pequena propriedade
agrícola e a luta de classes —

/m

"Não é licito, agora, pensar em conciliação.
A batalha econômica é, hoje, inevitável"

—-.  ': 
(Especial para a A MANHA)

Deputado Luiz Silveira "leader"
da bancada alagoana na ('amara

çados, podo ter o Sr. governador
o julgamento de sua. condueta de
homem politieo. Se chegou a ho-
ra desse julgamento, que venha.
— e o Sr. governador o espera
serenamente".

Sô as consciências tranquilltis,
Sr. presidente, prosegue o Sr.
Luiz Silveira — certas do dever
cumprido podem ter altitudes da
natureza, nue o documento que ve-
nho de ler definem e consubstan-
ciam. E o julgamento do Sr. Cos-
ta Rego, não se fe:'. esperar. Os
elementos mais representativos do
partido, fazendo honesta, fecunda
midnde, têm afflrmado, de publico,
que a condueta de S. Ex. no go-
verno dn Estado, o torna, cpda
vez mais digno dn confiança d-*
seus correligionários. Por quo,
pois. a eliminação violenta, cruel,
cobarde desse governador — que
governa com o seu pari ido —
que fortalece cada vez mais esse.
partido, faezndo honesta, fecunda
e republicana, jj^lminlsti-ação V ln-

(Continua-na 7* pauiun)

PARIS, 30 — 0 governo Poln-
caré esta empenhado, seria-
mento, na reconstrucção da
França. E' pelo menos o que
dizem os jornaes e o quo quasl
acreditamos nôs.

De facto, o "gabinete da sal-
vação" procura ressuscitar a
França de antes da guerra, Pre-
tende apoiar-se, para isso, na
classe media, afim de establll-
zar o seu governo.

Poincaré C bom o typo dc
françals moycn. Fica, habllldo-
samente, entre o proletário sof-
fredor e rebelde e o burguoz ca-
pitalista. Consegue o milagre de
equilibrar-se no poder em uma
opoca dolorosa para o paiz como
a de nossos dias, em que nin-
guem confia numa possivel in-
tervenção benéfica do parlamen-
to na economia nacional.

O fi-ancez médio quer como
toda a gente, a salvação eco-
nomica da França. Mas não to-
lera a therapeutlca violenta aliás,
quasi sempre sem efficacia, dos
impostos exorbitantes. Nada de
sacrlficios. O caminho é longo,
mas pratica vel.

A jornada é difficil, mas não
é interminável.

A. PROPRIEDADE AGRARIA

Os pequenos proprietários do
campo ainda lutam com gran-
des impostos. Poincaré não con-

seguiu nem conseguirá, allivlal-
os delles.

A pequena burguesia ida cl-
ciado teve a sua situação me-
lhornda, com a execução do
novo programma financeiro. Mus
a propriedade rural continuou
carregada de impostos.

E' justo que este estado de
coisas gere uma situação diffl-
cil para qualquer governo.; O
descontentamento, entre os la-
v radores, é o prenuncio de gra-
ves acontecimentos.

O OPERARIADO INDUSTRIAL

O operariado industrial atra*
vessa um periodo agudo de cri-
se. Os saiai-los baixos, insuffl-
cientes para fazer face ao custo
da vida, 110,0 tendem para uma
elevação muito próxima. Por
outro lado, o commercio, prè-
judicado pelo cambio ainda baixo,
faz a remarcação completa dos
stocks.

Está longe, pois, o dia cm
que se equilibrara o salário do
trabalhador industrial com o
custo da subsistência.

A LUTA QUE SE ANNUNCIA
Estamos ás portas, assim,

dum importante episódio da luta
de classes: a união da peque*
na burguezia agraria ao opera-
rlado das cidades, para o cum-
bate ao capitalismo, que sú con-
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Raymond Poinipdré

centra
lecendo

Essa

progressivamente,, forta-
•ae cada vez mais.
tendência revolucionaria
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0 grande prêmio da Lo-
teria de Hespanha

M.YDRID, 22 (A. A.) - 0
(|i*amlc premi» de Natal, da
Loteria de Hespanha, na im-
portancia dc quinze milhões
de pesetas, foi repartido entre
professores c funecionarios da
Academia de Bellas Artes.

Entre os aquinhoados eom
esse prêmio figura o conde dc
Komanones, antigo chefe do
governo.—?
0 Sr. Stresemann visitou
o príncipe de Bismarcjt

BERMM. 22. (Havas) — Está
correndo com insistência, nas ro-
<lns políticas que o Sr. Stresemann
visitou lioje o príncipe de Bis-
ir.nrck, delmtad.i nacionalista e so-
brinlio do chancellcr de Ferro, a
quem offereceii ein nome do mure-
cli.ttl Hinilenhui-g u pasta das He-
lnções Exteriores do novo gover-
no.

0 estado do imperador
do Japão

TOKtO. 22. (Havas) — O im-
penidoi- Yosliiliit.i passou a noite
muito mal, não conseguindo dor-
uiir mn instante. O Mikado ern,
poi vezes, acnmmettido de ala-
ques de tosse, lendo deliredn ul-
giimiiH vezes, IuIvdb devido ii alta
febre em ipie está ardendo.

0 regimen administra-
tivo da Alsacia e Lorena

PARIS, 22. (lluvns, -- Foi.
¦lioje publicado o debreto que 1110-
difícil o reginieii administrativo dos
Bòpiirtaiiientos o dns ('onimuii-iis
dn Alsaeia e da Lorena, amplia os
poderes das assenibléus eleitas o
¦uttriluie uos sub-prcfeitòs, o po-
('ei- de decisão, jièrmittiiido demo-
rui- ou npressiir ns soluções de
questões administrativas.

Pelo ledo da pobreza
A commissão de Finanças da Câmara, aceitando uma

suggestão do Sr. Henrique Dodsworth, ad-
optou uma nova emenda, consignando o dis*
positivo pleiteado pelos deputados cariocas. —
Determina essa emenda que fiquem suspensos,
até 15 de setembro de 1927, os effeitos das no
tificações para augmento de aluguer, previstas
no decreto 4403.

Deipois de rapetidas confe-
rencias com os Srs. Henrique
Dodsworth, Nogueira Penido,
Nicanor do Nascimento e outros
deputados cariocas, o Sr. Julio
Prestes, "leader" da maioria e
presidente da Commissão de Fi-
nanças da Câmara, convocou
hontem extraordinariamente, esse
órgão technico afim de estudar
as novas emendas ao projecto
que proropa a lei do inqul-
linato. Para esgo. fcimiilo
foram tambem convidados os
membros da Con.miRsào dc Jus*
tiça o a bunenda carioca, Desta,
compareceram todos og membros
excepto o Sr. Bittencourt Filho,
que, por motivo de saude, ne
acha ha mezns afastado da Ca-
mara.
0 DISCURSO DO ÍIR. JULIO

PRKSTES
O presidente explicou os fins

da reunião num pequeno diBcur-

0 MOMENTO INTER-
NACIONAL

PARIS, 22. (Huviis) — Nn con-
ferencia que leve hoje com o Sr.
Briiind. o embaixador da Allemu-
nlia explicou no -ministro dos Ne-
j*ocids, Estrangeiros, .. verdadeiro
sentido das negocinções itnloiille-
inilis, cuja sigiiificiK.-fto real, aeeres-
cfnloii Von Hoeseli. i* bem diffe*
rente ilu que lhe duo certos jor-
mies iillcmãcs e italianos.

»

Os bilhetes premiados da
Loteria da Hespanha

Í.tÀjr>ItlÍ>. 22. (Aniericanh) —
Cl grande prêmio du Loteria du
llespnnha, de quinze milhões de
peser-Hs. cerca de dezenove mil c
quinhentos contos em moeda lira-
sileira. coube no bilhete mimei*.
17.22'.'. adquirido pelos professo-
les, nluimios c porteiros du Açude-
min (le Bellas Artes dc Madrkl,
_—.  —

Ao redor da America
Chegada a Brovvnsville
BUOWKSVILt-B, T: — (Ha-

vas) — Chegaram hontem a esta
cidade os aviadores americanos
que estão tentando o "raid" ao
redor da America. A população
cm pes,i acclamou os intrépidos
raidmen que 1'01-uiri em corso pa-
r:i o hotel.

A partida esiã marcada paru
boja.

Sr. Henrique Dodsworth

so, de quo f°i tomado este re-
sumo:

"Ao ser votada na Câmara
a questão do inouilinato .susci-
tada pelo projecto do Senado,
prorpgahdò a l«i actual sobre a
matéria, prevaleceu critério con-
trario a quaesquer medidas que
pudessem alterar o caracter pro-
visurio dado á solução do pro-
blema, ja que nenhuma outra,
definitiva, cra aconselhável ado-
ptar-se no curto praso de que
ainda dispunha o Congresso pura
resolver o assumpto.

Sendo assim, a maioria jul-
«ou preferível não acceltar sub-
stitutivqs ou emendas que por
sua natureza ou pelos prusos
nella* coiisírnados pudessem evl*
lar o novo e mais detido exame
que o caso está a exigir. Com
este fundamento deixou de «ei-
approvada a emenda do Sr. Xo-
Riieirá Penido determinando que
atô «íl ih- ilezerbro do I?:í7 fi-
.-assem suspensas as notifica-
ções para despejo, uo Districto

Federal, por motivo de augnien-
tos de aluguel.

Conhecido o voto da Câmara,
que firmava a orientação cia
maioria, a este respeito, -V'
"leader" Sr. Julio Prestes, .foi
pelo Deputado Henriquo Doils-
worth siiBsei-ido alvltre tendeu-
te a resguardar os interesses da
população do Districto Federal
sem ser afastada a possibilidade
da, polo pronunciamento das
casas do Poder Legislativo, ro-
ceber, npportunamente, a lei do
inquillnato, a feição definitiva
que merece.

O alvltre entava cònsutistun-
cUdo em emenda, apresentada
em 3* discussão, c, além da
assiRiiatura do Sr. Henrique
Dodsworth Irazia igualmenle as
dos deputados cariocas Srs. A/.-
vedo Dlma, Nicánor Nascinu-n*
lo, Cesário dc Mello, Oscar l.ou-
reiro o Adolpho Bergamini. Con-
sistia em serem 'prohlhidas us
notificações para despejo até
31 de agosto de 1ÜIÍ7, praso que
não excluiria ¦>¦ iniciativa que o
Parlamento entendosso tomar
para aperfeiçoar os termus do
projecto.

Recebendo c.om sympathlá a
stiRgestão, que visava beneficiai:
a população do Districto Federal,
sem prejiilao da orientação jã
estabelecida pelu Câmara, deli-
berou o Sr. Julio Prestes con- i
vpcar extraordinariamente a
Commissão de Finanças paru.
com a «-ollubornçSo de* todos os
deputados cariocas, o tomando
por base a id.'a lembrada na
emenda do Sr. Henrique Uods
worth, verificar-se o melhor
praso a. ser Indicado para a sus-
pensão das acções de despejo,"'

FALA 0 SR. NOGUEIKA
PENIDO

Depois do presidente, falou o
Sr. Nog-ueli-.T. Penido, cujos es-
foi-ços em favor dos interesses
dos inquilinos são notórios. De-
nionstrou o orador que a sua
nova emenda, assignada tambem
por dois outros representantes
cariocas, satisfazia o.«j escrüpu-
Ios jurídicos de alguns membros
dus Comniissões dc Justiça de Fi-
iiunças. Dera-lhe uma redacção
que era exactamente a formula
su-jgerida, de passagem, pelo re-
lator, Sr. Tavares Cavalcante.

OUTROS ORADORES
Depois falou o Sr. Nicanor do

Nascimento, e, em seguida o Sr.
Henrique Dodsworth.

Surgiram vives debates sobro
o praso da suspensão dos effeltos
das notif!oaçc£.s. O Sr. Penido
achava que 'esse praso. — e ns-
sim redigira a sua emenda —
devia ser até 31 de dezembro de
BI27, porque era possivel que
antes disso, a.Câmara, tendo que
resolver sobre reconhecimentos
de poderes o outros assumptos,
talvez não tivesse tempo para
votar uma lei definitivo sobre o
assumpto. Os Srs. Nicunor do
.Nascimento <_. Henrique Dods-
worth explicaram que aceitavam

* unia reducção uo praso, cunio

dos pequenos proprietário! agrl-
colas e dos trabalhadores 6 in-
contestável. Mais tarde ou mal»
cedo, o cónClictp estallará. A
luta so aiinuiicia como um en*
contro violentíssimo entre dua».
forçai; Intelrantonte olpiioütat,
que muna se poderiam alliar, nt
defesa de interesses communs.

E esiía divergência de Inte-
resses entro as duas classes, ft
burguesia industrial, de um
lado, o operariado industrial e »
pequena burguesia agraria pro-
letarisMidá do outro, aecentua-se
dia a dia. Não é licito, agora,
pensar em conciliação. A bata-
lha econômica 6 hoje inevita-
vel.

N. JOUVIN.
?¦¦a-.»..#..t.-t..e..«--*|.¦¦!»¦>•¦->••#*-¦»•¦-«h».|.*|. i iiitm**-**

uma transigência necessária, por-
que de outro modo a emenda náo
lerla a appiovação da maioria.
Com um nraso mais curto — ar»
gumoiitou 9 Sr. Nloanot* Nasal-
mento — a maioria ficava n»

Sr, Julio Prestes

Obrigação moral o politica de
confeccionar, dentro desse perio-
do, a lei definitiva.

Ainda falaram, ligeiramente, os
Srs. Adolpho Bergamini e Ce-
sarlo de «Mello.

AINDA BEM....
•Por fim levantou-se o Sr. Ta-

vares Cavalcante. DeclarOu-se
disposto a acceltar ,uma solução
conciliatória, para que não pa-
recessé um espirito refracta-
rio á concórdia.

Achava que se devia adoptar
uma. emenda, suspendendo 03
effeitos das notificações. Mas
com um praso que não deveria ser
o m-oposto pelo Sr.- Nogueira Pe-
nido — 31 de dezembro — nem o
alvitrádo pelo Sr. Henrique
Dodsworth, Isto d; .1! de agosto.
Propunha uma conciliação. O
praso ficaria sendo até o dia ir, do
setembro. Ouviram-se applaúsòs*.
13 os membros da C de Finan-
ças, consultados, approyaíam a
suggestão do relator,

AFINALI

O Sr. Tavares Cavalcante fl-
cou, então, incumbido de redigir
a emenda, que será assignada
hoje de accordp com o vencido.

A redacção dessa emenda será
mais ou menos assim:— Ficam
suspensos até 15 de setembro da
11)27 os effeitos das notificações
com fundamento no art. 10 do
decreto *!103 dc 2- du dc-iombro
dt- 1924..
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Toda a correspondência com-
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AVISO
I'artle!pair.oy aos Srs. nnnun-

clalites quo nfio tÒnt valor oh re-
clbos pasiinõos min facturas.
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"Forsnnhi II. fl".
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dc Carvalho.
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Homens e coisas da actualidade mundial

ROMAIN ROLLAND!
Von Dr. Hans Wesemanri.

íi Cníritii

nreieii ioi
cangaceirói

0 gòvórnaçlòi' do Pernambu-
oo 'Cslá promovendo uma re-
união dos chefes do policia d ri
tidos os Galados nordcàlalíos.
para assentai' o plano do uni
combato systériíatieò an éun-
glacei cismo, A nossa siUiàçtio | 

'
de.adviirsttfips.dü Sr. lisiáoio »ciéi*nhihnult. Ocschicht
_Uqimni.il nos deixa a yon*tai(ü freion Geistcs im Kri
para apreciai' a lembrança. Sc den /-ejstlgen Duròlisclmltt einer
se- evidenciai' Sinceridade tm.-:' vorlòronon Zcit, in der alie po-
propósitos ila campanha, pm- j S'1" ""° wúeton. Auch sein ileiii
/aiiilo actos posIpriores qüeella não é apenas p preloxlo |
para perseguições a inimigos jdo governo, a augmcnlai', pelo j

Der Begriff Europnecr ist bis-
lrtng nm- cin geogrnpliischer, aber
kcin gcÍKligcr. Bs gibt Franzosen,
Bngluendcr, Deutsche, Itussen,
Itnliener und Spiiuier aber kcine
Ruropner. .Tedcr fuehlt sich nur
nis Angehocriger seinur eigenen
Nution kcinei* denkt nn dio'1 na-
tuorlielie Zjisammengclioerigkcit

der Kulturnationeii Europns. Dn-
her auch die beiupielose Zürsplit-
toíung iles heutigen Europns, der
WiderBtrcit der Ideen, dns Felilen
einesf gemcirísáiriom gròsscíii Ideais.
Aber immittcii dieses Cimos erhobt
ein ein/.elner und cinsiimei* Mcnsch
«eliie Stimme, dic zur Eintrnchl:
mui Verbriieilerinig der Nntionen
JOunípiis niiilint und iliesc Stimme—- wiis vielleiclit dns groossje
Wiindor i.st — wird gehocrt.

In Villeneuve nm Genfcrsce lebl
Ttomiiiu Itollnnd, der grasse
Franzpsc und Europner. Rr ist.
cine der wenigen mornlisclicn
Kruefte, die dns heutige. Euro-
pa kcnnt. Sein Nnme ist ullen
heilig, die füer dem Fricden und
die Freihcil: des ullen Europns uni*!
der gniizcn AVolt kneiiipfen. Sein
Prograiiim iat niicli dns nllcr der-
jenigen, denen dns Wort "Ge-
rcclitigkeite ftier Alie" nicht nur'Sclinll 

mui Bnucli bedeutet. Er
crhehtc seiue Stiniiii». fuer die
Iliingcriiden in Itiíssiánd, er weckt
dns scJilafüiúlei' Woltgcívifíscn fuer
den Krcilieilskiiinpf der Aegyptçr
und Indiqr, er protesliert gegen
die üíiteVdnieckling und Vérgcíynl-
tigung, wo imíner er siie in der
Wolt iinlriffi. Er hat den Mut
unpopulaer zu sein, wenn cr ge-
gen die Bcsctssiing des Uheinlnu-
des diirch seine òigciioii Inndsleiitc
protestiert. Und cs kuemmert ihn
\\*eiu_g, dnss seine Foinio und
Kritikcr ihn hinen Koinmiinlsten
oder Pncifisten ueririon. ".Tc suis
pacifique, Yiihík pus pacifiste"...
hnt er vo sich selher j;esngt. Und
venri er fuer dns Rocht der Ar-
men eintritt, so bedeutet dns noch
Iniigc nielit, dnss cr fuer die
Gewnltniethode- der heutigen Ge-
ivaltlinber in Mosknu sich einsetzt.
Donn er dienl nicht einer Partei
oder politischen Gruppe, sondem
dor ganzon Menschhoit.

Mitten im Kriege erhebt er seine
Stimme in eineni leiilensclinftliclien"Aufrnf nn die Iiingemordéten
Voelkei* Europns", Er klngt den
Kricgsgeist an. die TTndul(lsnmkeit,
die Inoblosiglcoite und den nlles
nerntoerenden Goist der Knche,
dei* iriiiiz Eiironn in Flniiimèii
nnruehcn Inessc und dic iicbrigê
\Velt in iliren Griindfesfcn
rsclHiotterl'. In •.-.cínem Koinnn

e i n e s
c" gibt er

contrasto, a hediomloz do am- I
paro oITicial a hònlás do mal- ]reitores camaradas, não lia co- I
mi) negar synípathia á bôh in- '¦
fíiiÇfiO. rn ¦ ¦ 

, jH¦'.*!!:*.. iMili-e.liinto, varificai is' ;i .-.'iiivão >:u prtitilema eslá Iüo simples combate aos .arii-;
|i".- d:* laciiioras, cujas banílei- 

',
:':•(.« i jroverna.dor poriiamlmca- iit' calcula eni niimero do qua- !
ti-ürenlas, n assolar as regiões Isertaneja.*-, flosdo a llaliíá ao IIMauliy. \ntonio Silvini) foi |duranie alguns luslros o ler-
r.pi' do Xordèste, () governo i\ò•-¦¦ ío1 ral Dantas Marreto dou*
Híè rar;;'. Sacrificou nlfruns
^fiititigenlos da sua pnlicianijlilar, mas acabou rocolhen-
do-o á ponitríiickiria. As popu-Uições das ciílades lillorarieas,
desconhecendo os c os t u m e sbárbaros do sorlão, suppuzo-
ram Qícatrizado aquelle cancro
da nossa retardada civilização.
O marechal "salvador" recebeu
a palma de unia victoria queInteressava au pai/, inteiro,
vislo como o livrara de um es-f.ygnia aviltante. Preso e pro-cessado o handidri-beróe, a•fiie a lenda emprestava uma
aureola de rasgos generosos— ahi temos ainda o mesmo
estado de intranquilíidado, as
mesmissisjnas Sbbiiasíló oulr'ora
aggravadas aqui e ali pelo ca-ractor de requiivLada porversi-dade da figura central ilo can-
faceirismo moderno. Abi le-
mos "'Lfímpeão", a quem iá soderam ató Toros de nobreza,
ímarrando-lhe sò peito a fita
•iwi-A-erde de uma cdmnieiHla,
e cnipreslando-lli.c á riamniula
do guerra o lemma de ordem .* progresso, escolliiilo arbitra-I 0
fiamonto por ideólogos dos A
fins do século passado. Qnan-!Wto? Antoiiios^ljoiiselbeiros, An-
^jnios Silviníis, Láiiipeões. "Ca-
rhisas 1'retas". "Meias Noiles-',"Dentes de Ouro', "Sele lis-
írül.las". appa-recerão ainda*?
Exterminando -os, conseguir-
se-á a pacificação do inleiiaml
irusileiro?

A nosso ver. u cangaço não
-¦ uma doença, mas um sym-
ploiua; não é unia causa, mas
uni el't'e.il.1), 0omba-l."l-o peluclrimiiianfio dos bandos conlio-
culos ú o mesmo que visar a
iSira da syphilis pelo trata-
nienlo local das uleerações.

O Sr. Costa Rogo, iocalizan-
do a questão em sua nioiísa-
g.-ni do anno passado, diz com
claroza o quo é o cangaceiro:"iPraliçado o primeiro crinVe-¦^ çscròyu o governador de
.Magoas -- houve quem oro-
Itóéàse o criiiiiuosn, oceultan-
do

der im uebertragcncii Sinne nin-
iiinnd niulers ais er seriier ist,
muss die Verwirrung seiner 7ifit
ernl niederkncmpfcn. ebc er seine
Aljfghbò erkennt. Er fuolirt deli
Kampf gngen eine Wélt von Fcin-
den, obwolll er von Natur nus
neugstlidi und schwnch ist Bi*

gcht seinen TVeg der Anklnge und
des Protestes bis zu Bndc, obwohl
er seinen Tod durch IMocrderhand
vorniisuhnt. Er tut ebcn, wus ihm
seine Gowisscn befichit. Das ist
dio ganze Doktrln von Romaln
Rolland. Und ln ullen seinen
Bticcliern und Schriften klingt dns
eine gresse Grundmotiv wider;

Üeberwindeng des Hasses
durch die Liebe.

In scinem Drama "Die Zeit
wird kinninen", cínem seiner
frtiehesteu. Wérkè, verVcíht der
sterbende Burc dem englischen
Soldutcu, der ihn und sein Ãrolk
brutal iieberfnllcn und gctoetet.
hnt. Aus den Grnbe der beiden
vcrsoqbntcu Feínde erhebt. sich die
Idce der kommcndcn Voelkcrve-
reinifuug

Romaiu UoIIand hat auch jirak-
tisch dic Konscqueuze nus seiner
Wcltansclinuung gezogen. Er ist
ais einer der crsten tuer die
Versoehnung von Frankrcich niit
Deulsclilnnd eingetreten. Er hnt
in eineni wiindcrvollen Buche
ueber Beethoven den deutsciièn
Genius der Musik gewucrdigt und
séincíii Wolkc geistig náehcrgc-
brnclit. Er hnt im "Mcister
Ohristopli" den deiitsclien Cha-
rnkter in itebcrrnsehend Ulnrer
Weiso erknnnt und dnrgestellt.

Abei* er hnt noch melij* getnii
«Is mu* Buéichér geschriebeií.
Wnehrend der Biihrbeset/.iing, zur
Zeit des groess ten Voclkerlins-
ses, hnt er in Frnnkreich eine
llilsorgnnisntion zu Giinsten der
liíihgérndcn deiitsclien Kinder er-
folgrcich diircligefiiclirt: Dns offi-
zielle Frankreich hnt ihm dièsu
edle Oeste der Nncclistcnliebe
sein* vcriiebelt, niidere luiben ihn
belaçchclt. — er hnt sich nm hei-
de nicht gckticmmort, sondem
dns getiin wns fnci- ihn cine
selbstverstnendlichc Pflieht war.
Dns soli ihm nicht vergessen wcr
dem!

Und so Ist sein ganzes Wesen:
hllfsboroit gegen jeden. Ob es.
cin armer junger Dichtcr i.st, der
ihn mu Bnt bittet, oder cin klei-
nes Bncuerlcin seines Schnweizei*
Wolinortes, dem ur grosszuegig
nus schwerèr Nòt hilft — ohne
selbor ueber irdischen Ueichtum
zu verftiegen, immer ist Romain
Rolland fuer dic Anderen da und
d»nkt an sich selbst zueletzt.

Er wpísk dnbei Selber nm hes-
ten. dnss sein Knmpf gegen eine
Weit von Feindsclinft und Dumm
heite sclnver, wenn nicht nus-
sichtlos ist. Er ist ein krnukcr
Mnnn, der sich in Dicnste der
Menselilioit verzeiirt, — ohne dnss
es ihm gcbiiehrend gednnkt. wird.
Aliei* wns tut das alies. Er nr-
licitei; jeden Tng uncrinuedlich und
unverziigt fuer seine Tdee — "en-
fin ii fnnt trnvailler" — "tut le
reste est fniblessn". Dicse Ma-
xime seines Lcbens hut er den
Verfnsser dieser Zeilon einst sei-
ber nls Vidmung in ein Bnch
gesehrieben — sie kopnntc nber
ebcnsogut tinserer gnnzen heuti-
gen Zeit nls Mottn dienen...

ROMAIN ROLLAND!
Do Dr. Hans Wesemann.

A noção de "Europeo" atfi ago- ] dum assassino. Elle faz justa-
ra só' é goographlca, mas não
Intellectual. Ha Francezes, In-
glezes, Allemães, Russos, Itália-
nos ,e_ Hespanhoes, mas não ha
Europeus. Cada um se sente só
como pertencente á sua própria
naqão, ninguém pensa no con-
junto das nações de alta cultura,
europeus. Dahi resulta a desunião
sem igual da Europa de hoje, o
conflicto das ideas, a falta dum
grande ideal commum. Mas no
meio 'deste chãos uni homem,
Isolado e solitário, ergue a sua
voz, que exhórta á concórdia e
frateíhízação das nações ouro-
peas, o estn voz — tnlvez é
isto o maior dos milagres — esta
voz é escutada.

Em VHleneuvo, no lago dc Ge-
nebra, vivo Romain Rolland,"o grande Francez o Euro-
peo. Elle é uma das poucas
forças moraes, que a Europa
actual possue. Sou nome e safera-
do a todos que lutam pela paz
e a liberdade da velha Europa e
do mundo inteiro. Seu program-
ma tambem 6 o de todos aquelles,
para on quaes a palavra "justiça
liara todos" não significa só um
som perdido. Elle ergue sua voz
em favor dos famintos na Rus-
sia, ello desperta a consciência
adormecida do inundo para a
luta libertadora dos Egypcios o
Indianos, elle protesta contra a
oppressão o a violação, onde elle
as encontra no mundo. Elle tem
a coragem de ser impopular,
quando protesta contra a oecupa-
ção da Rhcnania por seus pro-
prios patrícios. E pouco lhe im-
porta que os seus inimigos e cri-
tices o chamam de communista
ou pacifista. "Je suis pacifique,
mais pas paclfiste..." elle uma
vez disse de si mesmo. E so elle
Intercede para os direitos dos
pobres, isto não significa, quo ello
apoie os methodos violentos dos
que hoje estão no poder em
Moscou. Pois elle não serve a
um partido ou grupo politico,
mas d humanidade toda.

•..i..o>>i»i<>i--i>>f»t»i»(i>>ti>i>.|MO<-:>>*«i>i>-i->(>-i'>t»i>>«<«*i»i><f»i«t"«»«"l«t»«"i"«»«'>i
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DO BRASIL
Á MAIOR VARIEDADE,
0 MAIS APURADO GOS-

TO, OS MENORES
PREÇOS

CASA DE CONFIANÇA

No meio da guerra elle ergue
sua voz num vibrante "Mani-
festp aos Povos assassinados da
Europa". Elle aceusa o espirito
de guerra, a intolerância, a falta
de amor, e aquolle espirito des-
traidor da vingança, que incen-
dia a Europa toda e abala os
alicerces do mundo inteiro. No
seu livro "Clérambault, Histo-
ria dum espirito livre na guerra",
elle dá o perfil intellectual duma
época perdida, ha qual todos rai-
vam contra todos. Tambem o seu
heróe, no sentido figurado nin-
guem outro*' sinão elle mesmo,
deve supprimir esta confusão do
seu tempo, antes de reconhecer a
sua tarefa. Elle luta contra um
mundo de inimigos, apesar de
ser de natureza úmida e fraca..
Elle continua o seu caminho de
accusaçffes e protestos, apesar de
presentir sua morte pela mão

mento o que lhe manda sua
consciência. Esta é a doutrina
toda dc Romain Rolland. E em
todos os seus livros e outras
obras resoa este unico e srrande
motivo fundamental:

VENCIDO O ÓDIO PELO
AMOR

No seu drama. "Vira o tempo",
urna das suas obras mais antl-
gas, o Bôer ,morlbundo, perdoa
ao soldado inglez, que brutalnien-
te assaltaram a elle e sou povo.
Do túmulo dos dois inimigos, re-
conciliados, sc ergue a idéa da
vindoura união dos povos.

Romain Rolland tambem na
pratica tirou as conseqüências da
sua maneira de vêr o mundo.
Elle. como um dos primeiros,
lançou a idéa da reconciliação
entre a França e a Allemanha.
No seu livro maravilhoso sobre
Beethoven, elle apreciou o genlo
allemão de musica, approximan-
(lo-o ao seu povo. No "Mestre
Christovão". elle tem reconhecido
e descripto o caracter allemão,
com clareza sui-prehendente.

Mas elle fez mais de que só es-
crõvèr livras. Durante a oecupa-
ção do Ruhr, no tempo do ódio
profundo entro os povos, íol elle
quem organizou na França um
auxilio pnra as crianças famin-'
tas na Allemanha, o com pleno
suceesso. Este gesto nobre de
amor de próximo lhe foi levado
multo a mal pela França official,
outros sorriam-se delle, — elle
não se Importou com ambos,
mas fez o que para elle era um
dever, que se entende por Bi
mesmo. Isto não lhe ha de ser
esquecido!

E assim, é todo seu- ser: prom-
pto a ajudar a todos. Se é um
pobre joven poeta, que pede o seu
conselho, ou um pequeno lavra-
dor da localidade suissa, onde elle
mora, no qual elle generosamen-
te ajuda numa grande miséria —¦
sem mesmo dispor de grande ri-
queza, sempre Romain Rolland
está ahi para os outros, pensan-
do em si mesmo só em, ultimo
logar.

Comtudo elle sabe melhor, que
.*. sua luta contra um mundo de
Inimizade e eátupidez ê dura,
sinão sem esperança. E' um
homem doente, que se consome
no serviço da humanidade — sem
a devida gratidão. Mas o que
fnz tudo isto! Elle trabalha to-
dos os dins, incansável e com de-
nodo, para sua idéa. "Enfin il
faut travailler. — tout le reste
est faiblesse". Esta máxima da
sua vida. elle mesmo a escreveu
um dia num livro, como dedica-
toria ao autor destas linhas —
mas ella tanto poderia servir
como devisa a todo o tempo
actual...

TRAD. F. IIUHHMVNN

O projecto n. 450
O telegramma, pelo sou va-1 tas, uniformizando o quadro

lor jurídico, já consagrado na com o do in.spectqrcs e es
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Jogam 14 mil bilhetes
HOJE

imi i mns
Única no Brasil, que.HU

dislribue 80 c|o em f!
prêmios
Dia 28

m B §
num k-5 sorteio

por HO'.»

Só 18 milhares
í íienifu em ioda a psrie XOooooooooocy
Dr. Castro Araújo

Cirurgião. Dircctei* do II. Evnn-
gelico. Telephone, Villa, 2201

l:llá

Vantagens sob vantagenr,
Silo realmente dc muito mnis

vantagens os bilhetes de qualquer
loterin adquiridos no AO MI'N1>0
LOTEIUCO, ruu Ouvidor, 13!),
ncyrescido que, do janeiro ein
diiinte são ali offerecidos finues
nte o IO" prêmio. Hoje 21 contos
pnr L'.*?. meios l?, desenha a 20$,
mais -1Õ0 contos cm .'l prêmios qm>"anlieni branco!

Ninguém deve adquirir presentes para o
Natal e Anno Bom, sem visitar a

joalheria Oscar Machado
onde se acham em exposição, nos três pavimentos doseu edifício, o que ha de mais fino em jóias, reloqios
prataria, crystaes e objectos de arte que serão vendidos

na base de cambio a 7 1|2
101 -OUVIDOR-103 Tel. Norte, 2367

Agradecimento ü Policia
A JOALHERIA

O PORCO

j mui anlieni brancos e teem 5 fii nu c.Mlsi'1'vaililn-ii auinf.0- ! mies do mesmo dinheiro.saiuonle chi sua companhia. A
policia i|iiiz ir btisual-o. O pro
í cie"
I

Nada mais Idiota do que
as discussões pessoaes. So-
bretudo, quando a uni dos
contendorets falta eleuancia
moral, essa qualidade que,
como a intelliKoneia, não se
adquire depois de velho. Con-
ta o padre Vieira aquella his-
toria do estil«. Foi elle
o unico sujeito „e testa aper-
uulá a quem aconteceu lai
mllngró, Não lia noticia, po-
tem, de qualquer mudança,'
em relação ao Indivíduo cujo
enractor se tenha formado

cin aleooi.es.
Els porque não me presta-

rei ao ridículo de nm bate-
bocea deiiwragndo eom o sr.
Afrripino Nazareth. Mlle tem

!:':• os seus motivos paradesesperar! Ku. nâo. Não fui
pegado em falsidade, Nin-
íruom me aceusou como ca-
lumiiindor. Nunca procurei
vliigar-hie ile adversários, "
apòntando-os á policia. So
nljyum despeitado investe
e-inrtamimso.se vale de uma¦• arma — a ila injuria — cujos -
tiros suem sempre pola çulntra... Quer o sr. Nazareth "
esbravejar? A' vontade,
Agorü, se esperava troeo

na musiua moeda, enganou-
se çoiriniigo, pela terceira .vez. No terreno que os seus .toleganttíg pês conhecem tão >
bem, eü iria logo és do
cabo, Usaria da linguagem
pnrlri.nion.tar. em voga ainda
este anno. Máiidal-o-ia ás
favas, mas eom a expressão
que a terminologia de suanotn .le hontem autoriza,
Não o fnso, comtudo. Dei-so-o onde esta, que já está fem iogar aproprladlssiiiio "

Ma uniu espécie (\u bicho queRiQrr.or.li*. se fosse mettidonuma banhoirn e esfregado
tom .ssibào. ..
1'ÍBilri) MOITA MMA.

...•..•-a..c..«~«..«-»-«»»;.t..t..t.*»-^ >-•».«•»•...

0 Conselho em férias
Não se reuniu hontem, como

já o fizera na véspera e, segun-
do consta, fará amanhã e duran-
te muitos dias ainda, o Conse-
lho Municipal da Capital da Ro-
publica.

Isso so explica pelo facto dese acharem muitos intendentes
em desharrnonia Com 0 pi.efeitofino se manifestou contrario adiversos projectos em ândamen-
to.

O novo 1" vice-governador
do Acre

^'l Pasta dn .Ttlstirn r, c;,.

-mi* «-C;!oivv^vei;
nomeando par,, esse logar o DrLatitielíno Benigno. '

(t

..*...»,.«..*», r„ • <f.<U>>S> .li.p..Ji

lerior, baseada, no agrurisrrecloi" i*i'cnt*!*cii ao ülibfe poli- l "'' ' ll!1*'i''n,m n" nsnuMsmoj
i.co: A jdstioa pretendeu sub- '< *W ° domínio absoluto dos &•>-
iH'l.lcl-o ás penas da 1Y O- Ah.oreí> lalitundarios. O canga-m-ouci-o as p

Cliefé politico 1'ccoii'roü ao po-
verno. 0 governo, por meiós j
indi rocios, altendíiii an cliele
polilico, porque tinha a illusau j— e quantos ainda a continuam i
tendo! — de qtK: só lia uma í
fôrma de governai': iiondéscen- {
der com os abusos das influe-n-1 eom vizmlios
cia? Incaes para que estas ali-
nieníem a popiilaridtido -Io pn-
verno. O criminoso, assim am-
parado, 'recebo o estimulo pára

ceiro 6 o peão, e os bandos de"cabras", os .exercilos mercê-
nários da Edade Média - em
qne se apoiavam ns barona-
tos. 0 sonlioi* de'engenho, o fa-
zendeiro, o proprietário dc ler-
ras, nas suas continuas lulas

is suas pet|iin-
i nas guewas de cònquisla. nãn
dispensain o concurso i
soldados de alügjjel.

0 caminho a seguir

¦sses

O TEMPO
BOLETIM DA DIRECTORIA

DE METEOROLOGIA
Districto Pcrlcrnl e Nictheroy— Tempo: instável, chuvas e tro-

voada*.
Tuiniiçriiturn: nianter-se-á cie-

vada. com máxima entre .'!*.' e 3-1
griioi

LLOS"
UMA lÍBSCOBÉRTA 01.10 SR-
filIMDO CUSTOlf 200 CONTOS

A '•Lor.ão Brilhante" 6 o me-lhor especifico pnra as affeo"J.es
é H tum' $t "inta POr"»e "«oe tintuia. Nao queima porque nincontêm sáes nocivos. E' °
tancoSnGrnt^Ca ?° sSÍS:tatuco Dr. Ground, cujorol comprado por 200reis,

K' recomníendadà pelos r,rin-c.paes Institutos Sanitários doestrangeiro e analysada «- anto-rlzada pelos Departameiitos
Hyiílene do Brasil.

I naciono ff

Ainda e»tá bem vivo na lem-
brnsivn de (mios o aNNnlto ile quefoi vlctlsnn u conhecida joalhe-
rln "X .Nacional", sita íi Av. Kio
Dranco n. Í2«.

Om IndrOeM, num sexto andnclo-
«o, onlrnrnm pelo Club de Enge-
iilinrin, nrrelienlnram pnredeti e,
por fim, Ncrramlo sin grade* de
ferro do compartlinento xanltn-
rio, penetraram nn loja, onde fl-*
zeram umn colheita de mais de
cem contou dc réis, em Jotas.

A policia, entrando Immediata-
mente cm nuyfio, encaminhou numuis illliKeneliis de <nl forma, en-
In-unmln-oN n auxiliarei* preiitl-monos e liitolllKentcs, que, hoje,lemos o prji/.er de ver os culpa-dos presos e o vultuoso roubo
qne soffrcmos, npprehendlilo.

Isto dignifica iiisiu cnrp»ra«Ao,
tomuniln seus auxillnres credo-res dn grntldnn dc uma cidade.Cumprimos, pois, o nosso de-ver, apresentando nn DD. Dr.Chefe de 1'ollclu os nossos maiscffuslvo* agradecimentos, exten-sivos nos dedicados auxillnres,Mr. Canuto Moreira, Chefe daScccfln -it Investlurnçoes c Investi-«í-oor n. Sm, que tflo intelligen-Iiimnl. sc houveram.

I»c de Janeiro, 22 de dezem-'.V!,,^;'* 10-(1* — EJIJIASIJKL1U.OC1I .t FREMIE.

segredo
contos de

de

Coin t
Brllhaiit

1? '— Desappareceu, completa-mente as caspns o affecçõearas ita nas.
2° — Cessa

bello.
S* — Os cabellos brancos des-enr-mos ou gripamos voltai i

çOr 
natural primitiva, sem sereitingidos ou queimados,¦I" — Detém o nascimentonovos cahetlos brancos

n" — -Nos casos de calvlcle fazbrotar novos onbellos'.
d" — Os cabellos ganham vi-talidade, tornam-.-!., lindos

uso regular da "Loção

es pa-
a queda do ca-

de

so-Ventos: variáveis, sujeitos a rn
inflas. idosos e a cabeça limpa 

"o" 
fresca"Estudo do Kio — Tempo insta- "_v "1'0l-;'"> Brilhante" é usada

vel,_ chuvas o trovoadas. ! !.°'?Y a sociedade ile S. Paulo

PROMPTO ALLIVIO
NOS SOFFRIMENTOS
:: DAS SENHORAS

Â boa estrella.
de uma csírclla

A Senhora Victor Marti-
ni. estrella do Cinema Cen-
trai, reeem-chegada a esta
Capital, recebeu dos Srs.
Nazareth & C, á Rua do
Ouvidor, 94, a quantia de
20:062$000, prêmio do bi-
lhete n. 38S04, na extrac-
ção da Loteria Federal, rea-
Hsada a 20 do corrente.
EM 8 DE JANEIRO — FE-
DERAL — 200 CONTOS

POR 18S000

Temperatura — Mnnter-se-á
elevada.

Kstttdos do sul — Tempo per-turbado com chuvas e trovondns.
Temperatura — Estável
Ventos — Variáveis, sujeitos a

rajadas.

poi

e Rio.
A' venda em todas as Drogi.rias, Perfumarlas e Pharmacia(le primeira ordem. icfas

DR. JOSÉ' PACIFICO
PEREIRA

o seu seguiifio criine, e para o i o du morte ao agrarismo, quan-
tewòiro e os deniais". cio, evoluindo a nossa eco-

Essa, a origem :1o carigacei- j nomia. pesarem mais na poli-
ro e do cangaço. E' uma sobro- .'ira os induslriaes e a pecjuéna
vivência do regimen feudal, na burguozia dos núcleos adean-
feudalissima sociedade do in- > lados. j

Conferenciaram com o se-
nhor presidente da

Republica
Conferenciaram. hontem, com o

Sr. presidente da líepública, oí
ministros da Fazenda e da .Tusti-
ca, e o prefeito do Districto Fe- | metrópole o Dr. .lose Paclficõ"pe-
deral. reira. Ku, Pernambuco, sua ter-

Em audiência, o chefe da Xnção cfa.PnaÍft1' í? h^m 
c,linico 

fvae. lnlT
recebeu o Dr \lvnrn de C-irv-, ,> ul tlroc"ilo profissionaln-Loui o ui. Alyjio üe L-aivu-|tlue _.1(, proporcionará, sem du-"1U" Vida, os melhores triumphos.

VSo receber o aceresci-
mo de vencimentos

O Sr. presidente dn Republica
assignou umn mensagem ao Con-
gresso Nacional sobre n necossida-
do dn iiberturii do credito espe-
cinl de. 15:Bi.7$282, parn; pagámen-to. nté ."1 'do corrente) dn aecres- umas, dc problemáticos ròsucimo dp vencimentos, o nue fizeram ' 

fados o outras, visivelmente
fã^So^tTÈa?^ ! -"'-producentès, não 

'©

Nn.hhco de Freitas, Alfredo de Al-
meidn Russell. Alfredo ^i.-!..)volo
Giiimiirnes e Virgílio dc Sá Perei-
ra.

doutrina e na jurisprudência,
bem como, pelo seu inestima-
vel prostimo nas relações do
commercio de todo o gênero,
devia indicar aos poderes pu-
blic.çis a necessidade de um
melhor trato ao corpo de func-
cionarios que concorre paraa sua formação ( technica e
efficiencia pratica. Entretan-
to, assim não tem acontecido,'
talvez nâo sendo possivel es-
tabelecer razoável parallelo
entre o pessoal dos Telegra-
phos e o de qualquer outra
repartição publica, quer rela-
tivamente* ás vantagens pe-cuniarias e ás possibilidades
de accesso, quer na referen-
cia aos ônus e encargos quea funeção attribue.

E' clamorosa a iniqüidade,
pode-se mesmo dizer que a
differença de trato é dc tal
maneira aberrante da moral
politico-administrativa, que só
se acredita á luz da prova do-
cumenta! incontrastavel. Não
precisa, entretanto, muitos
exemplos para rcsaltar a re-
alidade flagrante. ,

Segundo o "Almanack do
Pessoal", publicado em 1923,
o telegraphista-cbefe n. Ri, o
ultimo promovido a essa cias-
se, em 16 dc março desse an-
no, iniciou a sua actividade
profissional em Io de agosto
de 1885, e o telegraphista de
1* classe n. 100, ultimo na or-
dem numérica, tambem pro-movido naquella'mesma data,
começou a sua vida profissio-nal em lo.de outubro dc 1889.
Preciso é accentuar que, «n-
tes de nomeados para o cargo
inicial, os teiegraphistas se
tôm de submetter a concurso
de humanidades, a um anno
de pratica gratuita e a um
exame pratico dc tólegraphia
electrica.

Pois bem, além <ie que, paraum total de cerca de três mil
serventuários, só lia 16 tele-
graphi-stas-chefes *e somente
100 de l" classe, aceresce que•aquelles vencem 800$ mensaes
e estes 600$, agora acepescidos
da gratificação Lyra, recente-
mente incorporada aos seus
honorários. Na secretaria das
casas do Congresso, por exem-
pio, uma tal remuneração só
era attribuida, pelas tabellas
anteriores, a serventuários decategoria subalterna, nos pri-meiros passos da escala func-
cional. Hoje, depois da ul-
tinva reforma, não sei se seria
possivel o parallelo. Por es-ses dois exemplos, de que re-saltam, não somente uma ini-
quidade, mas uma amoralida-
de, senão mesmo verdadeira
deshunmnidade, pode-se eva-
liar quanto vencem e quantasde.sillusões experimentam, no
seu tirocinio funccional, osíelegraphistas de 2*, de 3a, de•i' e de 5' classes e os auxilia-
res de estação, matoo inicial
da profissão.

Mas não ficam ahi os dis-
pauterios. Emquanto que osfunecionarios do Poder Legis-
lativo, bem como os de outros
dupartamentos burocráticos,
se ¦acham-em pleno gozo das
gratificações addicionaos, pro-
porcionaes ao tempo dc ser-
viço effectivo, nos Telegra-
phos, com o pessoal burocra-
tico da Administração Geral,
nem as classes propriamentetechnicas, de estação e de li-
nha, tôm direito a essa rega-
lia, desde 1912, suspensa me-
diante preceito da cauda or-
çamentaria.

Entretanto, quem trabalha
no expediente das secretarias,
nas curtas horas da aefivida-
de diária, dispõe de tempo
certo c sufficiente para satis-
fazer as exigências de sua vi-da domestica. O telegraphis-
ta, porém, não goza domingos,
dias santos, nem feriados e,sem hora certa de trabalho,
exerce sua actividade ao diae á noite, durante espaço detempo sempre maior e, ás ve-zes, muito maior do que o quese observa no expediente bu-rooratico. pnr- outro Indo,nunca pdde fixar residência
sujeito como é a remoções, de'um a outro extremo do paiz !
em geral, recebendo o ahonô;extraordinário de uma ajuda'de custo que, não raro,' não¦excede a minguadas dezenas i
de mil réis. Gomo acontece!
com o telegraphista, suecedp!
com o corpo de engenheiros-
chefes do Districto e de inspe-
dores de linha, todos egual-mente mal remunerados eidentieamente passíveis* dosmesmos prècalços funecionaes.

Afastado, largos annos, doserviço telegraphico, a cujodepartamento tenho a certezadc haver sacrificado o melhor
das minhas energias de moço,
é de avaliar quanto ms sintosatisfeito ao ver o apoio una-nime que, de toda a parte, temvindo ao projecto de lei quemelhora as condições oco-
nomicas dos meus ex-collegas.
Entretanto, nos termos em
que se acha a proposição, ai-terando os quadros, em sua
nomenclatura, para mais com-
plicar a trajetória funccional
e estabelecendo ihnovaçõcs,

cripturarios. Para conseguir a
ralucção, a mesma lei que vae
alterar ti tabeliã de vencimen-
tos, poderia supprimir os car-
gos , dc telcgraphistas de 5"
fiasse, de áúxiliares de esta-
ção e dc telegraphistas-chefes,
fundindorse ai duas primei-
ras com a 4' classe e a ultima
com a 1* classe.

Outra medida, realmente re-
clamada pelo interesse do ser-
viço, e como acto de repara-
ção á grave injustiça, seria o
restabelecimento do quadro de
guarda-fios, inaximó quando
recentie lei já restaurou o de
estafetaíi, uni. o outro, suppri-
niidos num impulso de irre-
flexfto administrativa.

Para a formação do tele-
gramma, como por vezes te-
nho repetido, tanto concorrem
os mais graduados funeciona-
rios l/echnicos e administrati-
vos do departamento, como os
humildes estafetas, fazendo a
distribuição da correspondeu-
cia eom lealdade, segurança e
presteza c, bem assim, os
guarda-fios, ao longo da vas-
ta rede de canalização electri-
ca, arrostando as intempéries,
no continuo serviço de vigi-
lancia- e conservação das li-
nhas, para garantir a efficien-
cia e a regularidade do tra-
fego.

São medidas que bem se
enquadram no texto da lei quealterar á tabeliã de venci-
mentos do pessoal dos Tele-
graphos, departamento que,sem duvida, exige urgen-
te e radical reforma no
soumechanismo interno. Isto,
porém, não deve ser projecta-do na ligeireza dos dias quefaltam para o termino da pre-sente legislatura.

Ao contrario, precisa sei
convenientemente meditado,
começando por modificar a
ilta administração*do serviço,
para dar-lhe uma feição me-
nos hurocratica, mais techni-
ca e menos accessivel a fitas,
que tanto têm prejudicado o
conceito em que já foi tido o
Telegrapho Nacional.

Não se deve o Congresso
atemorizar ante a inevitável
expansão da despesa com o
jiessoal em um serviço de pro-
gressivos:) 'deficits" annuaes,
porque semelhante desequili-
brio tenderá a desapparecer,
desde qub seja adoptada uma
tarifa mais racional e que o
trafego, quando do todo não
se normalize, perca ao me-
nos as. maiores fcaldades quetanto o entorpecem. Quer is-
to diz-er que, resolvendo-se o
Congresso a adoptar uma ta-
rifa menos inconveniente e
dando-se ao departamento a
merecida directriz technica c
administrativa, o "d'oficit",
dentro ieiri pouco, so começará
a comprimir até desapparecer,
porquanto é demasiado sabido
que, ao presente, nem GO".'* da
efficiencia technica das instai-
lações está sendo devidamente
aproveitada.

Seja como fòr, a tabeliã
de vencimentos, urgentomen-
le, precisa ser alterada, pro-videncia que é do ordem mo-
ral e de restricto interesse dn
próprio serviço. Não somente
á estipulação dos vencimen-
tos, mas tambem á proporcio-nalidade dc elementos, dsntro
a cada uma das diversas cias-
ses de cada quadro, deve ex-tender-se o acto legislativo.
Examinando o assumpto com
attenção, com intelligeneia ecom espirito de justiça e equi-
dade, as commissões perma-nentes não terão difficuldade
alguma em projectar vantajo-
so substitui ivo á proposiçãoinicial, melhor corresponden-
do aos interesses que se de-
seja prover.

PEDRO LIDORIO

VIDA POLÍTICA
A CHECADA DO BR.

IRJNEU

A hordo do "Julio César" dova
chegar, na próxima segunda-fel-
ra, a esta capital, o Sr; lrineu
Machado, possivel candidato 4
senatoria pelo Districto Federal.

Os amigos e admiradores do co.
nhecido politico preparam-lhe íea.
tiva recepção,

QUE SERÁ' DO SR. LEO.
POLDINOt

Até agora, não se sabe o que o
Sr. Antônio Carlos, presidente de
Minas, terá. resolvido sobre o Sr.
Leopoldino de Oliveira, unico
deputado opposicionist.i que exis-
to na bancada mineira.

Ao que parece, o Sr. Antônio
Carlos acha que o principio de rc-
presentação da minoria deve ser
respeitado... pelos outros. Sendo
assim, é de esperar que a sort*
do Sr. Leopoldino não seja inve-
javel.

Todavia, como o presidente mU
neiro já. se manifestou favorável,
mente á reeleição completa da
bancada, é de esperar que essa
beneficio attinja tambem ao ba-
talhador representante do Triaiv.
guio.

Crente, aliás, de que assim
aconteça, o Sr. Leopoldino, nesta
momento, anda em viagem da
propaganda pelos municípios do
seu districto, dando conta ao eleU
torado da sua acção parlamentar
na legislação que termina esta
anno.

Prowera a Deus que os outroa
todos tivessem igual proceder.

Ca \m "

CURA COMPLETA COM

li Homesíica
©MERO DE NATAL
¦*- t.

Depois de um tirocinio bri-Ihante, em que revelou as mnisnellas qualidades de Intelligen-ein e de devotamento aos estu-rios, acaba de so diplomar emmedicina pela Faculdade desta
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víme. Marosini Mele?
VESTIDOS OE SOIRE'E I

PASSEIO, ETC. f
VI li mos modelo* de rnrls *

Preço convidativo l
PRAÇA FLORIA.VO IV. 80 i
(Esq, rua 13 de Maio) í
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ce de bom aviso leval-a „exilo.
Preciso se faz, antes, sim-

plificar, do que complicar os
quadros do pessoal, aliás como
decorre de recentes providen-cias de cauda orçamentaria,
supprimindo categorias infe-riores, para reduzir 0 numero
de classes de accesso. No qua-dro dos Telegraphos, medida
que se impõe imprescindível
é a de reduzir a quatro as se-
te categorias de telegraphis-

*" 11 im..»

A' venda Hoje. K> um na-
mero mn.itnifleo. incompnra-
vel, no <|iiiil Ne encontra de
tutlot nrte, literatura, repor-
t.-iceiiH photiiffrnphlcas, etc.
E", emfim, mnls ant trlam-
pho.de "VIOA DOMESTICA"

Kai«. Gomes de Mattos
Olavo Canavarro Pereira

ADVOGADOS
lloMnrlo. III*;. *i,,i,._Tei. Korte 2.103

ESCOLA I)E DANÇA

BUENO MACHADO
Ensina com n íiinxlmn des-crlpviio i-m ntiltiN collectivim
e partlculnreK ilnn 18 An 10 haTodos os illiis dim 23 n 1

da noite
(AS QUINTAS E SAUDADOS

THAI.VNING ÜANSANTE)
DAS 17 A'S 19 HOHAS

Rua Gonçalves Dias, 75
2° nmlnr — Tel.i Norte 2406 j

PR|£*AOoeVENTRE^

\ 60 an nos de existência '

A PERFÍDIA DO SU.
MARCELLINO

O Sr. Marcelllno Machado é
um cidadão de tal forma ingrato,
que não ifêrdôa, siquer, aquelles
que lhe prestaram serviços. E' o
caso, ainda agora, do Sr. Her-
culano Parga, indicado pela oppo-
slção maranhense para pleitear
pelo terço uma das cadeiras da
representação.

O Sr. Herculano, que foi presi.
dente do Estado, tem os seus ele-
mentos áli, e sempre poz esses
elementos ao lado do Sr. Mareei-
Uno, dando-lhe 80 "l" dos eleitores
com que este disputou o governo
estudoal, e igual proporção quan-
do o Sr. Achilles Lisboa foi can»
didato ao Senado. Agora, o Sr.
Herculano é candidato; e que faa
o Sr. Marcelllno? Anda de jornal
em jornal a insinuar que o seu
antigo bemfeitor não tem eleito»
rado nenhum, e que elle, Mareei*
Uno, é que é o seu chefe eleitora!!!

Tudo isso, porém, já sc sab»
para que 6: 6 para que so pensa
Ili. no Estado, que elle, Marcelll-
no, tem algum apoio na politica
nacional, na qual, entretanto, ei!»
entra como cachorro entra iu*i
igreja: por debaixo da perna da
gente...

POLÍTICA PARAXã* 
'

EN8E
I

Segundo noticias proveniente*
do Paraná, organizou-se ali um
partido opposiclonista, que pre-
tende entrar em acção no prosl»
mo anno, pleiteando alguns loga-
res na representação federal.

A efficiencia da nova agpreml»
ação £• uma coisa perfeitamente
discutível.

Ultimamente, ao que se diz, o
Sr. Plínio Marques, pensando
poder contar com o Dr. Arnolfo
Azevedo, anda a fazer uns arre»
ganhos para o lado do Sr. Mu-
nhoz, pelo facto de não ter sida
este favorável á candidatura do
Ulustre Chico Boia á futura pre-
sidencia do Estado.

Vne dahi, murmura-se que o
Sr. Plinio, zangado com esse pou-
co caso pela sua gorda importán-
cia, terii*. tido um entendimento
com os diminutos opposiclonista*
paranaenses, visando quebrar a
força e a cohesão do partido do-
minante. ^

Que o Sr. Affoniro de Camargo
tome nota...

UM CATECIII8TA ri«-
RIVEL

O senador Euripedes Aguiar,
chefe acatado da opposiçao piau-
hyense, já regressou da ilha d*
Paquetá, onde fora preparar o en-
tendimento de que resultou rn-
unirem-se os politicos do Piauhy
para dar combate ao Sr. Pache-
co. Aquclle congressista acha-so
agora hospedado no Hgtel Suisso
de onde já era hospede o depu-
tado Ribeiro Gonçalves, tambem
da terra do Corisco. E ha quem
affirme que o fito que o mantém
ali é a catechização do represen*
tante do Piauhy na Câmara baixa.

A propósito, interpellamos, na
Câmara, o Sr. Ribeiro Gonçalves,
que nos respondeu:

— Eu sou Incatechizavel. E
além do mais, já estou muito ex-
perimentado para ainda pegar
em rabo de raposa...

Mas apesar disso a cateches»
continua...

O DIRECTORIO DPI
RODEIO

Realizou-se, domingo ultimo,
em Rodeio, 6o districto do muni-
clpio de Vassouras, a reunião de
poljticos fluminenses, que apoiam
a candidatura do Dr. Alfredo
Backer, á presidência do Estado
do Rio.

Organizado o directorio polltl-
co daquella localidade, foi accla-
mado seu presidente, o Sr. João
Cancio da Costa.

A' reunião compareceu elevado
numero de eleitores, tendo sido
erguidos vivas ao Dr. Alfredo
Backer eU MANHA.

•*%
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fpysrlieir
A' fal tu de melhor diversão,

(fui, um dia destes, assistir alima sessão du Câmara.
Logo á entrada, talvez paraJue ir acostumando iio resto,

notei o ar de profunda estu-
pidez. que ha ,i\a face dos con-
Unuos, pobres diabos alacaia-
cios, tão flexiveis de espinha
dinnte dos paredros e tão ar-'
rogantes diantes dos simples
contribuintes, dos pacíficosanimaes votantes que somos
nós.

Lá fora, fazia um bello dia
,pè sol e não foi seni pezar queine aboletei numa das galerias,ao lado de um cidadão que tos-
sia c de oulro que remexia nonariz, competindo como abba-. de Moss no fabrico de pilulus,dc grossas pílulas que depu-
nha sobre o rebordo de mar-
more, feliz por estar sujando
CQ*sa tão cara.
¦ Como c natural, passei logo
ò.s olhos — quanto estes dois
feurótos se diverlinm 1 — pelo

^rôcintd glorioso, ondc, escapa-
çados beatificameute nas ca-
deiras confortáveis,- modorra^•Vam os pães da pátria. Quebicharada feia! Os ineninoles
que visitam o Jardim das
Plantas, de Paris, não se di-•: vertem mais com os. macacos eas girafas de lá. Quanta ca-

faça entre, o simio, o suíno e.o homem! Diz-se-ia. a série« «Te esboços de um artista dia-
bolico no sentido dé organi-
zar uma nova humanidade.
Qualquer coisa tambem dc um

: zoólogo maluco — tal qual odo romance de Gastão Cruls— que, á força de enxertos
. nas varias categorias animaes,

obtivesse os exemplares maiscomplicados, mais disparata-
dos.'Ventre, queixos e caré-
cas horríveis. Ànnelões, ca-
deias de relógio e demais or-natos da quinquilharia pro-•• vinciana. Um,álbum de cari-

i cahjras de Sem ou Forain...
Aqui, era a petulância bar-

riguda do paranaense Plinio,
envolvendo a sua rotundidade
falstaffiana em ternos bran-
Cos tesamente amítfonados.-"Chauffeur" honorário, o re-
presentante da terra dos pi-¦ nheiraes resolve o problemada carestia da vida pela sup-
pressão methodica dos pedes-tres: Quando, porém, cansado
de atropelar os transeuntes
por conta própria, toma unitaxi, faz o desespero dos "chaf-

1 feurs" profissionaes, que, ao
, vcl-o entrar no carro, mur-muram, desolados: "Ao invés'. dc cobrar por kilohietro, fora

;; melhor cobrar por kUògram-
iiui ..."

Ali. qual selvagem que pas-sou pela ácádémiã e trocou a« •••¦iitfa pela. beca, Tavares Ca-
i vancanli, tendo do cavalgar.alguém, para obedecer ao so-.,1'iM.nome, cavalga a si mesmo.

Acolá, o velho Elyseu Gui-
Ihorliiè, veterano da tolice.enrrega 0 pe:;o dc uma intelli-
«entiu fraca, com setenta
aunos de cansaço.

. . Quanto a Juvenal Lamarti-
ne, indiffcrcntc ao nomec aosobrenome, não é poeta sati-rico nem poeta lyrico. E tam-

. bem o risonho Afranio, sem.querer imitar o seu antigo
hompnymo, mostra possuiro talento das caricias, des-mancha-se todo em arrulhos
turturinos, desfaz-se eni do-
curas de normalista, dístilla• .phrases e termos como asmatronas suburbanas distil-
Iam licor de cacáo para ossaráos burguezes.

Em vésperas de fazer-se
vestal do direito militar, Pin-
to da Rocha, sempre vacillan-
te entre o churrasco á moda
gaúcha c o bacalháo á moda
portugueza, acha mais pru-
dente silenciar cm varias lin-
guas, a do Rio Grande in-
clusive, privando-nos assim da
«lua deliciosa algaravia cosmo-
polita.

Simões Filho e Ccsario de
Mello... Duas figuras deco-
rativas. duas bellas barbas
para um grupo photographi-
co. Cabeças formosas assim
estão até dispensadas do de-
ver — penoso dever — de
ser intclligentes...

;. -Alcides Bahia, homem con-
servador, continua governis-
ta e... preto."César ou nada!" diziam os
romanos.. César dc Maga-
lháes prova que é possível ser
césar e ser nada.

- Junto á batina do conego
Yitlóis negreja a batina do

¦«- conego Walfrcdo> a eloquen-
cia, sacra ou profana, de ani-
bos estagnou-se ha muito
tempo e ambos fazem hoje do

..silencio a melhor fonte de
renda.

Horácio dc Magalhães re-
corda um Buddha ventrudo
cm louça vermelha. Do per-
nambucano Bianor de Mcdei-
ros nada direi: não quero to-
car num dos pratos predile-
ctos do meu querido Osório
Borba.

Manoel Duarte, sempre de
olhos baixos, tem, por traz
dos óculos, um ar de pífifici-
cia offendida, umas suscepti-
bilidadcs de Sninte-Nitouche
parlamentar.

Aitino Arantes: eis um que
estuda muito a arte de pare-
cer simples.

Pobre Camàrai Quantos ca-
sos, ali, de plethora de pa-
lavras e de lacuna dé idéas.
Este suppôc-se um çonductòr
de acontecimentos, quando é
apenas um bravo rln iccta-
guarda. Prega ujiia tiieru-.j
pcutica civica que só serve |
para matar o.s doentes e eon- \
taníinar os são.s. Aquelle Iraz
sempre um livro debaixo do i
braço, fazendo cultura peln
axiila. Aquelles dois. além,
sempre juntos, muito unidos
n:i mesma exploração poli-
lie."., são metades do mcuuo
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zero, vai vas da mesma, ostra
sem pérola,'e podem ser uti-
lisados como modelos para a
imagem da tolice bicephala.
H quasi Iodos, no fundo, achn-rão que a Câmara é um cxcel-
lente logar pura digerir o ai-
moço...

Um dos poucos que pare-cem tomar aquillo a serio —
e terá as suas razões secre-
Ins — co austero Arnolpho
Azevedo, filho de umn Lore-
lia que os allemães não terium
nenhum Interesse eni confis-
car. Arnolpho, com' seus
óculos e suas roupas negras,
possue algo dc um "quakcr"
catholico e faz pensar num
coche fúnebre de segunda
classe. SeU queixo avantaja-
do tem sido o regalo dos hu-
moristas, que o converteram
em verdadeira queixada bi-
blica. Mas; o presidente da
Câmara consolar-se-á intima-
mente pensando que ò queixolongo é um indicio dc autori-
dade innatii e que entre os"qucixudos" de notoriedade
universal figuram um Dante
e uii| Wagner. E tanto elle
já so suppõc "queixudo" his-
lorico que mandou o eseul-
pior Pinto do Couto busto-
fical-o em bronze num dos
salões da casa...

•
» •

A certa altura, o joven
deputado Miranda Rosa, ca-
cuia da casa, entrou a rea-
lizar a sua estréa, desandando
a íer da tribuna um vasto car-
tapado em que dava explica-
ções quanto a trapaças dc que
o haviam aceusado quando
secretario da assembléa do Es-
tadõ do Rio. O homenzinho
lê certidões trechos dc jor-
naes, cartas dc amigos, o dia-
bp, para provar a .sua angeli-
ca innoccncia. Infeliz Rosa!"Rosa, rosa de amor, purpú-
rea e bella..." Em frente, a
bancada fluminense fíiz com
a cabeça que sim, que elle
Miranda não era, nunca fora
ladrão. E Miranda, vermelho,
abdominoso, com um ar de
quem vacilla entre a indiges-
tão e a congestão, con-
ti min a mascar as suas
phrases e é como se mas-
casse balas de puxa puxa. A
bancada, naturalmente, conti-
núu a applaudir e a hoste so-
drésisla, onde ha os typos
mais Curiosos, sujeitos, que
lembram eavallos marinhos
ou bodes tosquiados, vibra de
commovida solidariedade. Os
óculos de Manoel Duarte fais-
cam de approváção domestica.-Mcllinho sorri, melloso, e o
decano do grupo, com a sua
nuca dc gavião pellado, treme
de emoção ainda mais que os
outros, de emoção, ou de...
senectude. Estimulado pelosda sua grei, Miranda não se
mostra disposto a terminar
tâo cedo, lendo, lendo, lendo,
lendo....

: Deixei Miranda lendo c cor-
ri para a rua. ancioso por en-
contrar cá fora uma criatu-
ra bella, uma criatura intelli-
gente, que me rcst.ituisse á
alegria da vida...

AGUIITINO GniKCO
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Sim & i
LIBERDADE DE OPINIÃO

Esta folha que nasceu com um
programma de absoluto, radical li-beralismo, afrirmou aos seus co|.laboradores, em geral, a ma.'»
completa liberdade para se mani-
testarem em suas rolumnas. Assim,
uniforme de orientação na sua
parte editorial, é uma tribuna onde
todas as opiniões encontram aco»
Ihida franca, sem censura, ainda
as fundamentalmente contrarias aos
nossos pontos de vista.

Convém reiterar esta declaração,
afim ia aue não se dêem mal en-
tondidos.

Jncolilnlxmo c brimllltlnilc
Quando as sereias políticas en-

toaram os seus cânticos de se-
dueção ao general Potyguara, S.
Exu.- declarou-se apenas mill-
tar. Nilo; queria saber de car-
gos electlvos. Depois, resolveu
tomar posse da sua cadeira de
deputado. E deu para apparecer
na Câmara, mantendo, entretan-
to, uma attitude de espectador
panorâmico no selo da família
republicana. Um bello dia, po-
rém, ensaiou um aparte dlscre-
to. Tomou gosto pela coisa.
Passou a ouvir, muito perto
da tribuna, todos os discursos,
até mesmo aquellas xaropudas,
gênero "divagações trinchantes",
que o professor Austregesllo
produz, tendo como unlco ou-
vinte —- por uma questão de
solidariedade acadêmica — o Sr.
Augusto de Lima...

Agora, ao apagar das luzes, o
general deputado está ao que
parece, accommettldo de um
verdadeiro delirio de actividade
parlamentar. Está desenvolven-
do uma offenslva de projectos.
O ultimo, prohibimlo de funecio-
nar dentro do território brasi-
K-iro jornal ou revista tratando
de assumptos políticos ou so-
ciaes, que nüo seja de proprleda-
de o direcçáo de brasileiros natos,
merece, sem duvida, alguns ro-
pViros. E' umn Idéa reuna dos
passados tempos do jacobinismo
quo não se compadece com a
mentalidade actual. O naciona-
Ilsriio dc visão larga — a brasi-
lidade, emfim — não se propõe
a guerreai- as nctlvidados dos
estrangeiros em nosso território.
A Idéa é integrulizaí-os todos
dentro do pensamento nacional.
Absurvel-os c não os isolar com
o couir.o sanitário das medidas
defensivas des fracos. O grando
riiasil dè hoje, qúe se prepara
paru s?r o Brasil ainda muis
fort - de amanhã, nüo pode tomar
altitudes dc caboclo imbecil, com
medo do estrangeiro. A época

dessas medrosas attitudes Já pas-
sou. Estamos, agora, na alvo-
rada de-uni grande futuro. Com-
pete-noí olhar para frente, niar-
char, resolutos, animados pela'
Idéa nova, vlsarçdo o nosso lo-
gar no sol. Bom militar,' o Sr.
goneral Potyguara u8o quererá,
por certo, ficar na rectaguarda,
distanciado dos que se empe-
nham no bom combato.

S. Exa. n&o jiensou nessas
coisas ao apresentar o seu pro-
Jecto...

I*6dem, emfim, respirar o*
Inquilino» t
A commlssão do finanças da

Câmara, convocada extraordlna-
rlamente, hontem, para tratar da
questão do Inquilináto, teve' uma
sessão ugitudisslmu. Os deputados
cariocas, chamados a participar
dos debates, deram a essa reunião
um caracter Inédito. Encontra-
ram-se na arena os políticos
que ptcltcam eada um para si o
titulo do bénbmérènólâ: a prio-
ridade ou a ".leadèrançà? da
campanha cm favor dos Inqui-
Unos, em vésperas dc eleição...
Deste modo, a reunião daquelle
órgão technico, sempre .sereno c
plácido, esteve tumultuosa. Era
uma.rlnha buliçoso, ou, como a
definiu pittoríseumente, um espe-
ctador: "uma bisea em família'.'.
Como havia cm discussão varias
emendas, os autores de. cada ume.
empenhavam-se em ver vlctoriosa
a sua formula. Os representantes
do Districto não disfarçavam, o
seu afan e os hostilidades reci-
próeas: entreolhavam-se quasl
ferozmente, disputavam a sua vez
de falar, esgrimiam com um fu-
ror que o bom tom mal disslmu-
lava. Quando um dos oradores
historiou a legislação sobre o ln-
quilinato, o Sr. Nlcan,or Nasci-
mento defendeu pressurosamente
o seu papel histórico de autor do
primeiro projecto sobre constru-
cção Ue casas...

E quando se ia resolver sobre
a adopção de uma nova emenda,
a "bisea" uniinou-se extraordi-
narlamente. No meio do tümut-
to, surgiu, uma formula concilia-
toria, em torno de um detalhe mi-
nlmo como se se tratasse de ac-
comodar crianças birrentas. Pa-
ra que não fosse acceita nen-
huma dus emondns, Integralmen-
te. ficando um dos defensores do
Inquilináto com as i-.orlns do
triumpho, modlficou-se o prazo da
annullaçâo das notificações do
augmento do aluguel: de 81 de
agosto esse prazo foi ampliudo
até 15 de setembro.

O tneto do presidente dirimiu
todas as rivalidades. Mesmo por-
que o Sr. Júlio Prestes, parece,
já estava arrependido de ter sol-
tado nu. comtniasao.ps "enfalitH
terribhis" da política, do Distri-
cto. Como, depois de tudo resol-
vido, continuassem as altcrca-
ções, o presidente levantou-se e,
tocando a campainha, deu umà
solução enérgica:

Não precisamos continuar a
discutir uma questão ja vencida.
Está levantada a sessão !

Em meio ás competições e
disputas, ao zelo mais ou menos
fingido, pela sorte dos inqulll-
nos, registrou-se um rasgo to-,
cante de sinceridade. Ó Sr. Al-
berlco de Moraes, que se conser-
vava até então silencioso, deu em
certa altura este aparte:

Quanto a mim, sou contra
tudo Isto. A Constituição garan-
te.o direito dc propriedade. E eu
acho que devia ficar tudo como
estava. Quem não tivesse casa
tratasse de construil-a.

Mas, de qualquer modo, com in-
tenções eleitoraes ou não, com
ou sem sinceridade, os deputados
que se bateram pela . solução do
problema, principalmente os Srs,
Nogueira Penido e Henrique
Dodsworth, merecem todos os
louvores, pelo serviço que acabam
de prestar á collectlvldade pobre,
concorrendo para livral-a do es-
pantalho dos despejos em massa.

D. QUIXOTE
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Política nanKnlnarla

Um matutino publicou hontem,
em sua primeira pagina c no
logar de maior destaque, um
"suelto" procurando explicar a
tentativa de assassinato de que
escapou illeso o governador de
Alagoas.

A gazeta em questão se mani-
festa contraria ao plano de eli-
minaçüo do Sr. Costa Rego.
Pal-o, porém, em termos que
mas parecem uma defesa dos as-
sasáinos, allegando que o Sr.
Costa Rego se rebellára, antes
contra o chefe do complot si-
nistro, a quem elle devia as po-
sições.

Isso ê falso. O Sr. Costa Rego
nada deve, em politica, como
no mais, ao ex-chefe, do partido
democrata. O governador de
Alagoas sô exerceu, até hoje,
tres cargos e alcançou todos
elles contra a vontade do Sr.
Fernandes Lima. E nfio foi outro
sinão o senador amigo da ga-
zeta quem creou para. o secre-
tario da Agricultura do governo
Clodoaldo uma situação insus-
tentável.

VCem ahi os defensores do Sr.
Lima que elle não è absoluta-
mente credor da gratidão que
inundou cobrar pelas armas.

Agora, não queremos contra-
riur o nosso collega matutino
na süa utíirmaçito de que a
criatura se rebellà Constante-
mente contra o croador.

Isso (¦ verdade." Querem ver?
Fernandes Lima Filho, sócio do
pao nu ompreltada sinistra, exer-

ce os cargos do sub-prcfelto de
Maceió e deputado cstadoal.
Para o primeiro foi ello indicado
pelo' partido,' por suggostào do
Sr.' Coeta Rego. E, se exerce o
segundo, 6 porque o Sr. Costa
Rego candidatou-o com a sua
responsabilidade a um dos qua-
tro logares para os quaes lhe
oabla escolher candidatos...

A publicação do "suelto" fernan-
dista Coincide com a de tele-
grammas enviados ao senador
Mendonça Martins, que todas as
circumstanclas apontam como
participante do plano. Fernandes
Lima commiinicn num dos tele-
grammas ao digno companheiro
que o governador está tomando
medidas vexatórias. O outro . é
do Sr. Costa Rego e desmente a
perfídia, informando que'nin-
guem se acha preso, nem mesmo
o filho de Fernandes Lima, cujas
immunidudes parlamentares o go-
verno respeitou — as Immunl-
dades com que o Sr. Costa Rego
o presentear» lia inenos de dois
annos...
<¦ um nn
CONVERSA ENTRE DOIS AML

GOS DEANTE DA CASA
BRANDÃO

Ma dc facto dkstiiicçSo na dis-
tribulçào dos seus' artigos uos
mostruirios; reconhece-se que a
qualidade e ng preços são convi-
dstivos Note aquella bella coi-
lecçêo de casemiras- inglexas e
como é delicada a confecção dos
pyjamas... e observe a linha ele-
gante dns chàpéí». E tudo se
obteni pôr prcç,ia sem competido-
res, iftelusivc um turno sou me-
«lide feito por habillssimo contra-
mestre.

RUA DO OUVIDOR N. 130

IUporaM» uma injantl^a
O Sr. Antonino Freiro íoi vi-

ctima ,ha dias, de uma injustiça
que nos apressamos em reparar.
Tendo apparecido. no Pinuhy o
manifesto do direçtorio do purtl-
do, lançando a candidatura do
Sr. José Felix Alves Pacheco e
figurando nesse documento, assl-
gnando-o, o seu nome, nada mais
natural do que concluir que o Sr.
Antonino havia capitulado, entre-
gando-sc dlscreclonariamente á-
quelles que lhe acabavam de In-
fllglr a maior das humilhações.
Informações posteriores esclare-
ceram, porém, a situação. A sua
atfslgnatura e a do Sr. Euripedes
de Aguiar, no manifesto do parti-
do recommendando can-didiiturns
que elles haviam repellldo, era
mais um abuso criminoso do Sr.
Mathins, em quen\ se e3tá revê-
lando.uma das vocações políticas
mais perigosas dc que se tem tido
noticia nos últimos tempos, no
Brasil.

Deante dessa felonla, o Rr. An-
tonfno Freire nada mnis podia
esperar dos seus antlgòè compa-
nheiros, e rompeu. E esse rom-
pimento foi o passo mais acerta-
do que Já deu na sua vlda.

O Sr. Jtathlas, de quem tanto
se falou quando olle por nqul pas-
sou esgaravatando o nariz, é um
desses sujeitinhos siibldlsslmos,
cuja espertezn se precisa travar.
Manhoso como os caboclos do seu
sertão, faz-se ás vezes de tolo pa-
ra melhor chegar aos seus fins.
O seu acto, falsificando assigna-
turas alheias, é de um criminoso,
ao mesmo tempo que as suas
justificativas sõ não são Indica-
das porque são supinamente
Idiotas.

Enfrente-o o Sr. Antônio Frei-
re. Creação sua como é o Sr. Ma-
thlas Olymplo, deve elle ser an-
niquillndo politicamente, com to-
dos os seus cúmplices, pela mão,
que o créou.

Coma é Iwant
A próxima sessão da Conferên-

cia Parlamentar Internacional do
Commercio se realizará em Setem-
bro. no Rio de Janeiro. Então,
para corresponder á honra da c..
colha da nossa cidade pnra sede
<íe tão importante coisa, votam-se
créditos vultosos.

E informa o relator dessa ma-
teria no Senado que os/creditou
são grandes porque temos de pa-
gar, além da hospedagem, as pro-
prias passagens dos delegados es-
trangelros. Ahi é que pega o car-
ro. Para que pagar as passagens?
Que venha cada um á sua custa
ou á custa do respectivo paiz! Os
nossos delegados- tiveram verba
ouro para a viagem.

Af firmam, entretanto, que. as
outras nações pagaram a passa-
gem dos nossos representantes,
embora alguns qúe lá foram des-
mintam tal asserção...

Nestas condições, fica-se sem
sn ber a verdade, a menos que se
entre em Indagações sérias, a tes-
peito.

Se, entretanto, ns passagens fo-
ram gentilmente pagns pelos pai-
zes, que têm servido de sédc da
referida Conferência, que fize-
ram os nossos congressistas do"cobre" que receberam para es-
sas despesas de locomoção?

.Devolveram-n'o ao Thezouro?...
Tenhnm a palavra...

I'n Ul |,|,,,,

FRAGOL O melhor ttlco pefumii-
do. Mlli burilo t me-
Vior que qualquer pú
dtrroi. Próprio pajri

creinçm 3$000
'^'*^-*¦^*^¦^ • '* "-tt'tt Ml ¦'¦¦«!

O Oncnrxlnho
O Sr. Oscnr Loureiro, que era

apenas funccionnrto de terceira
categoria do Thesouro Nacional,
quando o titio assumiu a presl-
riencla desta Republica, foi tran-,
sformado em deputado federal.
Representando o eleitorado cario-
ca, felizmente teve elle o bom
senso de nunca dizer coisa nen-
huma. Era um verdadeiro mias-
ma...

Agora, o sobrinho do homem
apresentou um importante ro-
auerimento de informações, inter-

es pn*ÍISÍDIPS
0 que acaba dè acontecer sobre os venci-

mentos militares, elevados de uma parte pelo
Congresso, revela a carência de espirito de jus-
tiça que assignala as deliberações legislativas
no paiz. 0 Congresso achou que as classes ar-
madas mereciam uma retribuição de accordo
com os phçnomenos da carestia de vida, etc,
etc. Nesse sentido, aliás, começou por aggra-
var os mesmos phenomenos, estabilizando o
cambio numa taxa Ínfima. Grandes archite-
ctos os nossos legisladores e os nossos estadis-
tas 1 Nasceu, assim, o projecto de qüe teriam
de beneficiar os homens de farda graduados,
no Exercito e na Marinha. A favor desses não
havia reservas nas liberalidades dos pródigos
que dispõem de nosso dinheiro. De certo, se-
ria justa a medida, se não fosse mais justa
unia providencia de ordem geral, estabeleceu-
do um regimen de direitos iguaes, associan-
do todos os brasileiros nas mesmas vantagens
ou nos mesmos sacrifícios, sem o absurdo dos
privilégios de classes, entre as angustias do
povo. Mas a proposição, assim mesmo, ex-
cluia das mercês concedidas importantes ele-
mentos das forças armadas. Os de préstimos
effectivos, os dè acção constante, os de peren-
nes esforços como os da Policia e do Corpo
de Bombeiros, ficavam de lado, esquecidos de
DeUs.

Eis se não quando surgiu quem corrigisse,
nesse ponto, o triste olvido. Uma emenda de
ultima hora, garantiu aos officiaes e inferio-
res dos corpos de Policia e Bombeiros, o au-
gmento dos do Exercito e da Marinha, mas
as praças de pret nada obtiveram. Não sei de
maior iniqüidade. Não sei de injustiça tama-
nha. Em relação á existência de trabalho qüasi
indormido da Policia, posso dar testemunho.
Durante o anno da minha pena no processo do
collar, assisti, do meu cubículo, a azafama
eterna e ingrata do quartel dos Barbonos.
Aquella gente não dormia e talvez não co-
messe, tal qual no consulado de Caninio. Mos-
trava-se, no entanto, de uma abnegação, de
uma dedicação sem limites. Nunca ouvi a
praça, através do tresdobro commum de ser-
viço, um lamento sequer. Então se abusava do
systema de promptidões, das formaturas de
guerra, onerando mais a vida dos soldados que
se distraiam para innumeros encargos exter-
dos, a Ioda hora, a qualquer pretexto. E de
mim para mim, eu dizia sempre: estes, sim,
estes é que merecem viver. Quanto aos Bom-
beiros, o testemunho se alarga; a população in-
teira conhece-lhes a galhardia stoica, no meio
de terríveis vicissitudes. Nelles se consagram
os heroes authenticos. Pois a lei que o Con-
gresso acaba de rematar não cogita de uns,
nem de outros.

Esta Republica, esta megera, torce-se de
goso, de sadismo, toda vez que tortura os seus
melhores servidores. Para ella, só os inúteis
ou deletérios obrigam a graças.

Diz-se que vae apparecer novo projecto,
sanando a iniqüidade. Vale a pena crer num
fulgor de bom senso dos nossos troca-tintas ?

MARIO RODRIGUES

A CAPITAL com o seu bom gosto tradicional,
que o publico tem sabido comprehcndcr e recom-
pensar com tanta sympalria, mandou vir para as
Fcslas de Natal e Anno-Jhm, um riquíssimo sorti-
mento de objectos para presente, qne pagou a cam-
bio vantajosissimo. Essa círcumslancia faz com que
as vitrines das suas duas casas da Avenida, sejam
a mais sumptuosa exposição de artigos de gosto que
se possa imaginar, e tudo isso por um preço que
desafia qualquer competição, Nos seus mostruarios
ricos, diante dos qnaes o publico estaca diariamen-
te para admirar, ê sempre encontrado o mimo apro-
priado e que se deseja: a boneca para a filha, o brin-
quedo para o filho, a gravata para o amigo, a bolsa
para a esposa, o leque oii a perfumaria para a noi-
va, as mil pequeninas lembranças, em summa, va-
liosas pela originalidade, accessiveis pelo custo, en-
contadoras pela significação.

Antes dc adquirir um. mimo, passae, pois, pela
A CAPITAL.
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pellando o governo. Quer saber
qual o movimento financeiro' da
Guarda Nocturna, da "zona" de
Santo Chrlsto dos Milagres...

Todos aquelles negócios, (e fo-
ram muitos e fantásticos) do
tempo das vaccas gordas, não lhe
causaram a menor impressão
nem lhe inspiraram a menor at-
titmle legislativa.

As guardas-nocturnas, institui-
ções mantidas unicamente pelo
povo, sem a menor relação com
as verbas officiaes, ainda soffrem
de quando em quando as inter-
venções violentas-, em beneficio
dos políticos sem eleitores...

Como se vi-, o sobrinho do titio
fus feio na hora da salda.., tíunto

'Chrlsto dos Milagres que lhe re-
leve esse peccado contra a guarda
da sua histórica parochla..«

Amen...

Coincidência*...
O Sr. Fernandes Lima, senador

por Alagoas, 0 o freqüentador
mais assíduo, quando está no Rio,
do gabinete do Sr. Mendonça
Martins, 1° secretario do Senado,
Nesse gabinete, o velho pugé pas-
sa ns primeiras horas da tarde, as
primeiras, porque ns ultimas,
quando o sol começa a descambar
no horizonte, o mesmo gabinete se
enche ds creaturas muito mais
interessantes do que o filho da
Mão Preta.

O Sr. Fernandes Lima escreve

cartas, remette jornaes, põe em
dia toda a sua correspondência,
eervlndo-se da franquia do 1» se-
cretário do Senado e não gaetan-
do, pois, um vintém em sello.

De pansagem, convém chamar
a attenç&o paro este abuso, afim
de se arranjar um melo de cohl-
bil-o.

Embarca o Sr. Fernandes LI-
ma para Alagoas, a cuja capital
chega, dando-se logo cm seguida,
o attentado contra o Sr, Costa
Rego. Este facto foi k noite dc
quinta-feira.

O Sr. Mendonça Martins não
comparece ao Senado na sexta-
(elra; não comparece no sabbado;
domingo, não saiu de casa.

Nisto votn a noticia de que o at-
tentado fracassara.

Agora, o Sr. Mendonça Martins
Jã apparece; já dà as caras...

Café-sóANDALUZA
m nnturn « im ninn nin

ColeMea te ouro...
Não assombra mais tudo quan-

to se vier a saber do governo que
sé foi. -

São tão formidáveis os faotos
JA conhecidos, que os que surgi-
rem ainda não produzirão mais
admiração. A Nação já bo ha-
bltuou ás coisns mais notáveis.

O dever profissional, no ontan-
to, nos impõe a que façamos do
.conhecimento do paiz mais uma
historieta da administração pas-
sada.

Colhemol-a no Ministério da
Fazenda.

Está pendente de despacho do
Sr. Getúlio Vargas um curioso
processo. ,

Em concorrência publica, reali-
zada no Ministério da Guerra, pa-
ra fornecimentos de colchões ás
unidades militares, determinada
firma desta praça ficou cokn a
incumbência do fornecimento.. E
iBso.por ter proposto os colchões
ao preço de éJOOO, cada tim. Era
a proposta tnals vantajosa.

Feito o (tornecimonto, o Sr. Se-
tembrino, á ultima hora, em avi-
so que dirigiu ao seu collega da
Fazenda, pediu fosse adquirida
do Banco do Brasil uma cam-
blal ouro, para pagamento k fe-
llzarda firma, pelo fornecimento
nlludldo!

Pois então, paga-se em ouro a
mercadoria que, além de nacio-
nal, foi adquirida aqui mosmo, na
praça V

Afinal, a que preço sairá cuda
um dos colchões fornecidos ?

Vé-se que absolutamente a fir-
ma não podia fornecer - toes coi-
chfles ao preç<t de etOOOiYoàda
um. Esse preço não foi sinão
um melo de que ella se serviu
Mira obter o fornecimento.

Obtido este, porém, não lhe foi
difficil conseguir que o titular da
pasta da Guerra lhe mandasse
pagar em ouro, ou seja quatro
vezes mais do que o devido !

No Thesouro, íoi levantada a
lebre. O Sr. Getullo Vargas, con-
firmará esse "negociozlnho"?

A dehnndada iIok Tatow
Entre os actos recentes do novo

governo pernambucano, figura a
demissão de Sérgio Loreto Filho,
de um emprego nus Docas. e

Essa demissão revelou uma coi-'
sa de que niguem suspeitara: que
o filho do ex-honesto' Juiz federal
e, Já hoje, ex-governador, mama-
va por varias tetas do Thesou-
ro, além da sucção clandestina e
indlrecta du advocacia admlnis-
trntiva.

O que toda gente sabia era que
Sérgio Loreto Filho, professor da
Faculdade, (sem concurso) rece-
bera do pue do governador, como
uma achega á sua economia par-
tlcular então anêmica, o logar de
director do jornal official, com
um ordenado prlnclpesco. •

Mas ninguém descobrira ê que,
além dessa mamata, o rapaz nin-
da ferrava os dentes agudos no
queijo gordo das Docas.,,

Que fome I

Pregos sem cabeça
Embarcou ante-hònUfm pnra o

Recife, onde foi trabalhar pela
sua reeleição, o deputado Pessoa
dc Queirós, ou antes, como toda
a gente o trata, o sunipathlco
Chico Pessoa. No cries, despediu-
do-o, pouca gente: apenas alguns,
parentes e, entra os estranhos,
Islo c, entre as pessoas que não
eram. "Pessoas", alguns indivi-
duos que tinham carta dc cneom-
mcnilàs para Pernambuco,

Nâo tendo multo a quan. oifcit-
der, q estimado viajante cneamU
nhou-íc para um grupo em. quo
se viam, entre outros, o senador
Eloy de Souza c o ex-ministro
Tavares tle Lyra.

Eu suppus, Chico, — prin.-.
cipiou este, cocando a biqueira
do sapato num cano de ferro qua
havia ao lado, — cu sitppu,- quo
você embarcasse agora pura a Eu} 

'

ropa.
iJra esse o meu desejo, dou-

tor, ma» não pude, — informou *
sobrinho do ex-presidente. ¦—
Alias, eu sempre tive uma gran-
d paixão pela França. A primei'
ra ves que cheguei d Paris, gos-
tai tanto, que pensei nunoa- mais
saísse de lá.

Vocô chegou o aprender 0)
francês ? — indagou, Indiscreto,
o senador Eloy de Souza.

Chico Pessoa sorriu, d-isplic.cn-
lc. Afinal, confessou.

Homem'; a falar verdade, en
não . aprendi ¦ 'completanu-ntv o
francez; cheguei, qutlsi, tt. aprcit-
der. Eu não consegui, porém,
nunca, fazer com que os franco-
«cs me entendessem, nem pude
entender o que clUs ma diziam;
ma»..:

E desembu.rando:
Cheguei a entender, perfeita-

mente, aquillo que cu próprio tli-
elat

MARTELLO & CIA.
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Saneando o ambiente
Tanto se tinha infiltrado na

administração do paiz a toleran-
cia da corrupção que era neces-
parlo viesse do alto os exem-
pios dc moralidade publica. Foi,
naturalmente, por assim enten-
<ler, que o Sr. Washington Luis
resolveu não conservar em seu
poder, a despeito de lhe terem
sido espontaneamente offereci-
dos, um cartão de ouro, brinde da
colônia syrla de S. Paulo o a
miniatura em ouro, com pedras
preciosas, do mappa do Rio
Grande do Sul, offerta de todos
os municípios desse Estado, bem
como o "Relicarlo dc Portugal''
— "Relicarlo de Saudade", en-
tregue a S. Ex. na data comme-
moratlva do segundo anniversa:
rio da morte do aviador Sacadu-
ra Cabral. Os presentes foram
enviados para o Museu Histo-
rico.

Que dirá desta "ingenuidade" o
homem dos collares 11...

PonltivlNino An ruçam*...
O Sr. Maciel Junlor fez revê-

loções em verdade impresslo-
nantes sobre o ambiente actual
do Rio Grande.

Póde-se — c deve-se — fazer
restrlcções quanto á sinceridade
com que aquelle grande ventoi-
nha da política riograndehse for-
mula taes llbellos contra ò bor-
gismo.

Mas não é licito negar á sua
exposição, feita hontem • na Ca-
mara, o caracter de um depoimen-

to flagrante e minucioso du ac.tua-
lidade gaúcha.

Entre ns violências que o Sr.
Maciel Junlor uttribuiu á poli-
cia do Papa Verde, ha um epl-
sodlo absolutamente inédito. E'
aquella intimução feita aos seis
componentes da Junta Liberta-
dora de Pelotas. Disse-lhes a au-
toridade positivista "que esta-
vam prohibldas us suas reu-
niões, que estava prohlblda. a sua
convivência.,, que lhes estava ve-
dado visitarem-se uns aos outro."
e juntos apparccerem nos ruas.
etc".

Em matéria de liberalismo posl-
tivolde, nunca- apparece maravl-
lha igual.

Na terra da liberdade dc pro-
fissão, e de outras liberdades mais
ou menos hypotheticas, ha, como
se vé, uma "legislação" que re-
gula até as relações de câmara-
dageni entro os que não vão à
missa de Clotllde de A''uux, nem
aos sermões do Papa Verde..j

1 /

J5a^giBfi-'ftS(<tó5jW,î vSrai_fc- '--,- 
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DlKcnriiOM ncndcmlcon
A Academia Brasileira do Le-

trás recebeu, ante-hontem, solo-
mnemente, um novo acadêmico, o
Sr. Luiz Carlos. Para dar-lhe a»
boas-vindas, em nome da Compa-
nhia, subiu á tribuna o Sr. Osório
Duque Estrada, que se desobrigou
da incumbência.

Quem acompanhou a vida da
Academia, desde a sua alvorada,
não pôde fugir a um sentimento
de tristeza ao assistir ás sessões
solõmnes de agora. Falando ou
escrevendo com isenção de. animo,
não se pôde dizer- que as portas
da Immortulldade sô so éscanca-
rem ao appello dos incompetentes,
dos nullos, dos incapazes, filhos
adulterlnos da Felicidade; e tanto
é assim, que, na sua maioria, são
bons, e até excellentes, os discur-
sos daquelles que são recebidos,
em contraste «clamoroso com os
dos acadêmicos que os recebem.

Foi o que suecedeu ante-hon-
tem.

O que parece haver na Acado-
mia é, assim, uma política de vai-
dade, em que disputam a honra
da figuração, exactamente aquel-
les que menos se impõem no do-
minlo das letras. Nullo pelos
seus livros, desconhecido pelas
suas obras, o acadêmico menos
capaz é justamente o que mais
fnz questão de falar diante do
publico das.sessões especiaes, met-
tido no seu fardão ou na sua ca-
saca, para que se saiba que elle
tambem faz parte da casa.

Essa vaidade tola é mais' uma
demonstração da inépcia de quem
a patenteia. A solemnldade do
sceharlo é do acto constitue um
fundo luminoso que põe em maior
destaque ainda a mediocridade do
orador.

De qualquer modo, a casa de
Machado do Assis, hoje casa de
Francisco Alves, precisa levar
mais a sério as suas sessões so- -
lemnes. Para fornecer ao publi-
co discursos soporiferos, quo mais
parecem relatorioi; do que dis-
cursos, melhor é que a Academia
receba os seus novos membros
em reuniões de pura intimidade.
A nâo ser, como no caso de ante-
hontem, que o dlacurso do reci-
piendurio valha, sozinho, pur si
e pelo outro.
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ARRANCANDO A

IX
MASCARA

FOOTBALL
ERNE8T0 FLORES FILHO
Deixou hontom de existir Br-

nesto Flores Filho, um doe maia
antigos chronistas sporttvoa da
cidade.

"Serio Creta'» —* esse o pseu-
-donymo com o qual, Ernesto

Ao roíerlrmo-nos ao diabólico plano do Banco Francez e Ita-
Mano, e a. «ua iria e Infame execução com que enguliu a firma F.
Binaldi &' Cia., sô podemos fiizel-o em grandes linhas, pondo de
parte mui lus detalhes, episódios, que, por si sós, fariam arrepiar
cabellfH.

Nestas publicações, que promettem ir longe, só podemos passar
sm resenha rápida, só podemos tratar por alto o Banco Francez
e Italiano, os seus directores o as faganhas de ambos, ligados, na
ílnalidade commum de saquearem a firma Rinaldi.

1*.- no grosso volume, próximo a sair, que tratamos amplamente,
e baseados em documentos incontestáveis; do "UM GRANDE
ESCÂNDALO BANCÁRIO", que, actualmente, esta empolgando
o Paiz, de Norte a Sul, despertando o mais vivo interesse junto
tio Commercio, das Industrias e da Lavoura, e, conseguindo ap
mesmo tempo, electrizar a opinião publica, indignada, revoltada
contra cs contínuos assaltos <3o*i judeus francezes ao ouro e ao brio
do nodto Puiz.

Pela documentação cerra la e valiosa, e pelos depoimentos de
dignos cavalheiros, temos provado, á saciedade, que o Banco
.Francez e Italiano ê uma organização de espertalhões judeus de
É*uris, som capital nenhum cm nosso Paiz, e com o único fito
•Jo encampar o dinheiro brasileiro, que canalizam em parte para a
¦frança, e com o resto escravizam o Commercio, as Industrias o a
i-avouia, ao mesmo tempo que os seus directores daqu! como Vi-
$onte Frontlnl, se tornam facilmente millionários, quando não pro-
furam insinuar na politica do Paiz, ou quando não fazem obra de
•suborno com o nosso próprio dinheiro. ,

Os dados, os documentos, os factos ignominiosos, que, até aqui
iemos produzido, são tão eloqüentes, assim irretorquiveis que le-
vantaram, na consciência de todos, uma justificada indigna-
gãn contra o Banco Francez e Italiano. Todas as classes, a grande
alína do generoso povo vibraram; ergueram-se como paladinos para
esmagarem, com o sou silencio maiB significativo protesto, o
pseudo banco que, em logar dfc vir cooperar em nosso surto,
como parasita, como vampiro que é, suga dinheiro vde todas as
Classes, em beneficio dos judeu." nababos de Paris, o do benemo-
rito «lijcctor, Vicente Frontini, cuja fortuna de funecionario
supera 20 mil contos de réis.

E, comtudo, a exóticos bajuladores, assalariados de reconhe-
cida t notória deficiência mora), que não hesitam de cantar em
prosa vil e paga, os merecimentos de Vicente Frontini, de enaltecer-
Jl'.fi os grandes serviços prestados durante trinta e seis annos, ao
üstado de São Paulo, ao Brasil, á Pátria e íi Humanidade.

Ninguém se admira dessas elogios pagos a um tanto á linha,
e quo aó têm a virtude de pretender curar o cancro com o panno
quente. O cancro extirpa-se, para não affectar mais o organismo
ijocial."Vicente Frontini 6 um benemérito por ter levado o Banco
Frnucez e Italiano a altura de um dos maiores estabelecimentos de
credito no Brasil, e por ter desempenhado cargos relevantes no
niesmo banco". E' este o estribilho delle, Frontini, e dos seus
assecitfs

Efóá affirmatjão gratuita e generosa não resiste fi. menor e
mnis levo critica. De íacto, de uma- perfunetoria analyse. resulta
que a obra do Vicente Frontini, a serviço do Banco Francez e
Italiano, pôde ter sido, foi mesmo valiosa para o banco, valloslsslma
para os judeus de Paris, e para a si mesmo, mas deletéria, nefasta
para o Brasil o para todos quantos, em" magnífico esforço, labutam
jura o progr.esso geral do Paiz.

Vli'1 nte Frontini, ao. deixar o presidio na Itália, aportou a
esta {,«nnde pátria generosa e hospitaleira. Aqui, depois de vários
amos de aventuras e de interessantes façanhas — que constl-
tuem 1 ndos capítulos de nosjo grosso volume — entrou a serviços
lio judeus estrangeiros, dos espertalhões judeus de Paris. Durante

longo periodo- de vinte e seis annos de sua actívidade nesta ca-
pitai, h5 tuvo uma única míseão* qúe cumpriu religiosamente:
retirai* da circulação — o mais possível —dinheiro brasileiro. Só se
pioocoupou em encampar, em monopolizar o dinheiro de brasileiros,
liii.ia w s, portugueses, aUeixnes, hespanhoes, etc. para entregal-o
nas parras do desconhecidos agiotas de Paris, para pôl-o dentro das
arcas de usurarios o scroCs. As conseqüências disso?

A encampação, o monopólio do ouro brasileiro servia de corda
para enforcar os próprios brasileiros, para enforcar o Commercio,' as Industrias e a Lavoura do Paiz, que de dinheiro precisavam,
e precisam para poder incrementar e prosperar.

Desfarte, Frontlnl, durante o referido longo periodo, trabalhou
sempre em iiiRldlsr o canttal brasileiro, para entregal-o a serviço
do abutres judeu-e; trabalhou aumpre em insidiar o Commercio, as
Industrias e Lavojura para accotrental-os e entregal«os as depen-
dencias e à discreção dos' mííititw^iteUlí.íde Pa*pi-";é: do piüprio
Fronttril.

Não lin quem possa pensar o contrario da actuação deletéria,
rofusln e antipatriotlca de Vicente Frontini, em trinta e seis
anno? cie sua perniciosa residerafei no Brasil.'Oiiuitiv destes factos positivos, depois destas razões graniticas,
«'• forçoso concluir que toda a ae.tuaqíío desse homem no Brasil foi
sórdida, nefasta; contraria o h«stil aos interesses do nosso Paiz.

d millionarlò Frontini, muna modéstia nada commum, faz
.-.laiilc «lo ter desempenhado carajoe de alta confiança em impor-
iiiili-" estabelecimento banca.'io.

Com a sua própria orgulfiosaafíirma-gão, Frontini corrobora o
que tedo o mundo p-en-sa, isto é: Frontini desenvolveu neste Brasil
otim nefasto e contraria aos mtei-esiiee e ao progresso do Paiz.

Tem mais: o habitual sangue frio, a sua seraphlca serenidade,
a suu celebre TOragem (estamos usando euphemismos) levam o
monumental Jft-on-trai a publiesi* no jornal a "Folha da Manhã"
«Ria pyramidal, e, ao mesmo tempo, olympica prova de excesso de
modéstia, que daria para hrrmíirtBMaal-o: "...e merecendo pelo
meu procedimento o respeito e a consldera-çáo de todos".

Mano;! do -C-ihi-f-Br! "ru és um calumniado!...
Frontini a dizer que mereve*» o respeito e a consideração de

l-ndfls, polo seu procedimento! E* assombroso, mas não original.
— Jlais unia doile. que nos tinha habituado a tudo.

Neste ponto calha maravilhosamente uma pergunta, que
dirigimos ao extinoto no seu túmulo: So tú, Frontini, eras consi-
(ionulD e respeitado por todo'*!, para que, então, apertado pelos
documentos por nós publicados, recorreste a esmolar attestados
humilhantes sobro tua idoneidade moral? Para que enfrentar
fliiueüi triste o humilhante enecenaçao no Consulado da Itallà, que
mnls st* pareceu com uma 3essão fúnebre, com o ritual do "Requl-
escaí1'; sessão em que o benemérito commendador J. B. Dolfini of-
ficiou no seu bonito e costumado papel?

Vicente Frontlnl bem sabe, e sabem-no até os habitantes de
clóm tumulo, foi sempre temido e odiado, tolerado. A força e o
prestigio do ouro, confiado ao banco, deram-lhe a illusão de tratar-se
do íoi*ça e prestigio próprios, pessoaes. Vã illusão!

A prova provada esta clara aos olhos de todos, desde que não e
móis director gorai do Banco Francez e Italiano pela America do Sul:
Como por encanto, tornou-se logo um cadáver galvanizado, aban-
Qonndo íi sua putrefação, sem uma flor e sem uma lagrima.

Não se pfea impunemente uma sociedade, não se offendem im-
punemente oa deyeres, à moral e os sentimentos hospitaleiros dc*
um povo!

O quo toda nação civilizada tem de mais sagrado, o que consti-
tuo a maior conquista no progresso moral de um povo, o quu
forma o orgulho do um governo constituído, a base em que assenta

íi toda estabilidade e progresso humano ê a JUSTIÇA.
Prin bòm. Viconto Frontini, o ex-presidlario que a nossa Pátria

acolheu om sou seio, dando-lhe milhões, dando-lhe tudo, Vicente' Frcnlini. depois de trinta e seis annos de sua resideneia neste Paiz,
em documento por elle assignado, «Jespresa o que nós brasileiros
temos tio mais sagrado: despresa a Jusfiça do Brasil!

A plmntasia. a fabulosa, quantia de quasi um miHião de contos
dp réis. de dinheiro brasileiro deporitod» nesse pseudo banco, não
••• iibMolntamenté o equtoalent-e do credito que a arapuca diz inspi-
r;u-; mas é tão somente a prove, o documento da boa fé dos depo-
:-iit.uU*'s quo se deixam facilmente illudir pela ardilosa ensceiia-
ção com que são illaqueados, pela fachada, e pelo frontespido; nfto

¦; menos «iue com o fausto dos nababos de luvas amarellas e cravo
/ vermelho.

Mim) no dia em qne os mtsmos deposltantes abrirem bem o.i
olhos, e. em logar da exteriorid8.de da fachada e de toda a "mise-
en-scene", fitarem bem o qu* se a-gHa por dentro, por traz dos

' bastidores; no dia em <rue os deposltantes tiverem a consci-
cia exatta e nitida de f*ue os seus depósitos não estão absoluta-

[ n-into garantidos', que nio ««tio ao abrigo -de surpresas, oh, então,
nesse era o Banco Franeoz e Italiano, se quizer continuar a ser'banco, e não arapuca, ha de faner veltar de Parte os milhões de
ouro orasileiro que, durante tantos annos, para lâ se canalizaram.

; Ni-s-se cia os espertalh«3ei» judens h&o de rometter capitães próprio:-;' 
para que o chsmado banco po*«a funecionar legalmente com ca-

! pitaes francezes, pondo-se, assim, em igualdade de condições aos
. cutros bancos extrangeiros.' Enquanto os ^ndeus não se' decidirem a isso, e até aquelle dia,

. i-o. Bnwo Franc-ez e Itnlisino não se deve espantar com as Inevita-
^*»«fe precauções qne os dep*>S!tfintes
ifttpritta deposttoB.

vao tomando na defesa

(Continua)

dos

eôt>"P*t**»o,¦•it de tteíembro de l!>2«.

FA*ÍCISCO BE NLX>REIROS RINALDT

Asa«nio*i»5»»>sponsal»ilidadG do presente artigo e autorizo a su«
-**á?tiencSiD m. '"TFollia da Mánhr,"e na "Folha da_ Noite'

Data trapra. •-"--••>**"« ¦"«Fram-hoo ie Negreires Rinaldi.

^CRAVOS
-SARDAS ? Pm» Si SABONETE

llnaugeroa-se a "Confei-

taria Avenida"
Uma «mfeitaria n chie tem ti

• nossa principal Avenida. Os Srs.
Bouças, Martíness & G inaugura-
iam, no odificio ondo esteve u
CiBfliiiu Avenida, a "Confeitaria
Avenida", estabelecimento que
liijnrn a nossa cidade, polo esmero
«• capricho com que foi montado.

No neto da inauguração, que foi
(•i>neoiT)ilis.-.imo. trociivnm-sc bri"-
(!..s. sondo muilo felicitados os Srs.
Bouças, Martiuez «t C.

*f&Il)
Quem nunca usou cxpcrim«3n-
lando, iião mais usará outro*

A VENDA EM TODAS AS

miWmil l DR06ÃRIAS
Cúixa 3$000

Ernesto Flores Filho
Flores Filho, por muito tempo
escondeu a sua individualidade.
Flores foi por muitos annos
redactor sportivo do "O Impar-
ciai". Fundou com outros, a
"Vida Sportiva", o "Esporte" e
"Sport" o a todos esses or-
gãos sportivos elle deixou a sua
operosa actívidade mental.

"Serio Creta" tinha o Bingular
condão de prender os seus ami-
gos, tornando-os admiradores doe
seus bellos dotes de coração e
espirito.

Bra, sobretudo um apaixona-
do pela profissão que abraçou,
dedicando-lhe o arrebatamento
próprio de um enthusiasmo.

A sua jovialidade- espiritual —
Ernesto Flores Filho aluava uma
competência provada durante o
longo tempo que passou na vida
jornalística, abordando sempre
as questões de mais alto inte--
resse sportivo com a sua' com-
provada fleugma criteriosa e jus-
ticeira.

A justiça e a imparcialidade
jornalística sempre existiu mas
aplical-as é o que não esta. ao
alcance de qualquer ' clironista.
E aquelle .que sabe utillsar-se
dessas grandes virtudes merece
a consagração dos posteros.

E' por isso que não podemos
olvidar nunca o nosso saudoso
collega que acaba de fallecer dei-
xando profundamente pezarosos o
nosso mundo sportivo.

Ernesto Flores Filho, era ir-
mão do nosso presado collega
Luiz Flores e deixa viuva, D.
Carmen Flores e dois filninhos:
Ruy do 5 annos' e Ruth de 4
annos. Deixa ainda, desoladis-
Bima com o seu prematuro: fai-
lecimento, a sUa progenitora
I). Leonor Caldas da Silveira.
ASSOCIAÇÃO DE CHRONISTAS

. DESPORTIVOS
Concurso de palpites

Não havendo expediente nesta
Associação no dia 25 do corrente,
por ser feriado, Natal, são prevê-nidos os concurreutés dos roncar-
sos de palpites, Taça Olival Cos-
ta c mensal, de ordem do presi-dente da commissão de desportos
hippicos, que as listas de palpites
para a corrida do dia 26 deverio
ser apresentadas até sexta-feira,
24 dp corrente, ns 20 horas, nio
sendo aceitas as listas que forem
apresentadas depois desse dia.

INDEPENDÊNCIA F. C.
Os Srs. amadores abaixo por-tencentes ao Independência F. O.

estão convidados a comparecerem
com urgência, no campo do ' club
afim j de devolverem o material
sportivo ora cm poder dos mes-
mos:

Floriano Oid Mnia. Francisco de
Oliveira, Adliemar Silva, Floriano
Freitas, Bárnabé Camlhaes, Be-
nevenuto Pereira. Juvenal, Rodri-
gues, Francisco Soares. .Túlio A.
Tagliasachi c Hamilton dos An-
jos. — A. Maciel, director sporti-
vo.

Sports nos Subúrbios
.

O GRANDE FESTIVAL SPOR-
. TIVO, DE DOMINGO, NO

CAMPO DO RUPTURITA
FOOTBALL CLUB

Domingo, terá logar no campo
do Rupturitii F. O., na estação de
Merity, o grande festival do Com-
binado Leão do Matto, cujo pro-
gramma damos abaixo:

1.» prova — 11 horas — Com-
binado Birunga x Salctte F. C.— Patrono: Cornelio de Brito.

2.* provn — 12 horas — Com-
binado S. João Baptista x Viuva
Garcia —' Manoel Lopes.

3.» prova — 13 horas — S. C.
Farias x Franco-Brarileir». — Pe-
dro Gonçalves.

4." prova — 14 horas — Corri-
das para moças — Prêmios offere-
ciflo8 pelas senhoritas Ziilnasia
Meira, Irene Goulart, Adalgisa Ro-
cha c Rachel Bárcellos.

5." prova — 15 horas — Lu-
tns de box ¦— Indomável x Mão de
Ferro — Pesos leve. Luvas de 6
onças.

6." prova — Principal — 15 1|2
horas — Augusto TpTIps, Paulista,
56 kilos e João Bonifácio, Pernam-
buco, 53 kilos. — Peso penna — 8
roíiiid-s. — Lnvas dc 6 onças —-
Medalhas ao vencedor.

7.* prova — Honra — Rupturi-
ta x Barroso F. 0. — Patrono:
Álvaro Oalixto.

A's 18 horas, em um bello cure-
to, haverá leilão de ricas prendas;
abrilhantará este festival o Grupo
Musical da Ponha.

Entradas, tíjíOOO.
MARMORISTA F. C.

O prosidente convida os Srs. di-
notores a se reunirem no proxi-
mo domingo, din 26 do corrente,
ás 8 liorns, para resolverem a-s-

i suniptos urgentes, de inferesse-s
. sociaes.

0 FESTIVAL SPORTIVO DO
COMBINADO "TYPO 7", EM
COMMEMORAÇÃO AO l.° AN-
NIVERSARIO DE SUA FUN-

DAÇÃO, NA PRAÇA DE
SPORTS DO FIDALGO

FOOTBALL CLUB
Promovido pelo Combinado Ty-

po 7, realiza-se no dia *2ti do cor-
rente, nu praça dc sports do Fi-
dalgo F, C, em Madureira, um
iitti-iilieiiti. festival sportivo, cujo
programnin é o seguinte:

L* prom — A's 11 íioais —

Dedicada m Sr, Oetevio Gabriel
de Sousa — Conserva <tk' Mariti-
ma F. 0. x Tinta Vermelka F. 0.

2.» proTa — A'a 12,20 ta. —
Dedicada á directoria do Combina-
âo Typo 7 —• 8. O. DelWa x
S. G. Paranei.

3.» prova — A's 13,40 ha. —
Deditrada ao Sr. B4m*nt«io Joa* da
Silva —- Maraorista F. 0. x S.
0. Aymoré. -

4.» proTa — A's 15 ¦ horas —
Dedicada ao Dr. Alberto Beau-
ment — Vargem Grande F. G. x
S. C. Gomes Serpa.

Honra — A's 16,20 horas -—
Dedicada ao Bamo. Sr. Antônio
Faria de Siqueira — Aluados de
Madureira (Fidalgo F. 0.) x S.
C. America.

«.* prova —¦ (Extra) — De-
•âjeada aos distinetos auxiliares do
capitão Alberto Amorim — Dispu-
ta de uma riquiasima taça "Sym-
pathia", a qual caberá ao club que
maior numero de enteadas pasaar.

— Òs clubg convidados decerno
estar com os seus teams unifor-
minados 15 minutos antes da hora
marcada neste profraram», por nao
haver tempo de tolerância.

Outrosim oa dabs convidados de-
verão prestar contas antes de ini-
ciadas a« provas cm que estive»
rem inscrlptos.

DELIBERAÇÕES TOMADAS
PELA DIRECTORIA DO COR*
COVADO F. C. EM SUA UL-

TIMA REUNIÃO
a) Approvar a acta da. scsuuò

anterior* •'¦ , .
b) Resolver lavoravelmente, o

pedido do eonsocio Martiniano Sal-
"fado; '

c) Excluir do quadro social, dè
accôrdo com o art. 12 dos Esta-
tutos, o Sr. Paulo Q. Duarte;

d) Suspender, temporariamente,
a admissão de novos sócios, regei-
tando, por esta razão, duas pro-
postas que constavam do expedi-
ente;

e) Considerar vago o cargo de
director-sportivo;

f) Convocar uma araembléa ge-
ral ordinária para o dia • de ja-
neiro p. v., de a-ccordo com o ar,-
tigo 24 dos Estatutos. — Atfr-tde

¦Steffan Juntar, secretario.

Sports em Nictheroy

QuietacSo, 50 ., , . -. . . . 30
Reliqnia, 49 30
Rafks, 51 ... 40

Prêmio Clássico J. Calmon —
2.1100 metros

Kilos CotacOes
Nassau, 57 ... .14
Danúbio, 57 ....... . 40
Tritão, 53 .  . . .. 30
Fantasia, 50  35
Cigarra, 58 . «30
Sans Tache,'52 ....... 60

Prêmio Caravana — 1.600 me*
tros ,;

Kilos Cotações
Braxroial, 54 . ..... . . 30
Ohuna, 56 '. . no
Tymbira, 52 ....... . 50
Kruf, 54 . . 40
Canfiance, 55 ....... . 30
Zorro,* 55 .......... 35
Patrício, 56 ... 50
Trampolim, 53 30
Poesia, 53  . .40
Solnio, 51......... . 60
Batteur d'Or, 46 00

Prêmio Mouro — 1.600 metros
Kilos CotacOes

Cocquidan, 53 ........ 30
Tupy, 50 . . . . ... . .v 40
F|dler, 56 ...... . .',. 18
Serio, 40 .....' '40
Carovy, 53 ... .,. . *. . . 59

Prêmio Boreas — 1.000 me-
tros ¦

Kilos. CotaçCes
Sultana, 5L . ....'.... 35
Hruce?.56 ,. , .'-. 40
Gavarni, 54
Patiisco, 53 . . .
Cnmoronette, B01-.
Libertador, 54 . .

2o
40
no
30

Prêmio' Fragoso — 1.600 me-
tros ¦• - - '¦'¦ ¦ •

CotaçõesKilos
Valete, 48 .
Boreas, 52 ,
Verona, 50 *.
Quirato, 52
Florão, 54 .

*••••• 35
30
35

0 FESTIVAL SPORTIVO DO
URUGUAY A. C, SABBADO
Sabbado, feriado nacional, levará

a effeito, no campo dá rua Vis-
conde de Sepetiba, um festival
sportivo, o Uruguay A. C, cam-
peão da extineta 2.* Divisão, o
qual affastado das Bdes snortivas
da actual temporada, fará a sna"reprise,, á 25 do «orreate, en-
frentando na prova princiaj*al o
Ferreira Pinto F. C,-filiado í
Liga Brasileira.

A preliminar ainda não está
elaborada.
O SARAO DANSANTE DO ARA-

RIGBOIA, SABBADO
O' Araigboia F. C, veterano

grêmio da vizinha capital, offer.e-
cera no dia 25 do corrente, stb-
bado, um attrahente saráo daa-
sante, em sua sede social,, sendo
incumbida de a organizar, a deste-
mida "Turma dos PeriquitosV, fi-
liada aquelle club. _•'.

Está portanto,'assegurado ii esta
reunião dansante, um sgoèesso
ruidoso, pois os seus organizado-
fes são a garahtia da festa do club
de WaKrido.Tose dn Silva.

Deste distineto moço recebemos
amável convite. - Gratos.
O PRÓXIMO FESTIVAL SPOR-

TIVO DO VERDE E
AMARELLO

No campo do Fluminense A. C,
promove no próximo* dia 2 «le ja-
neiro vndouro, um festival spor-
tiro o Combinado Verde e Ama-
rello.

Disputarão a prova de honra o
Rio Branco e Palmeiras, campeão
e vice-camneão da.A. S. N.
A FUTURA ADMINISTRAÇÃO

DO ARARIGBOIA F. C.
. Reune-se, hoje, os assockdog do
Ararigboia F. C, em asserhb)ea
geral ordinária, afim de elegerem
a nova directoria, que dirigirá os
destinos do.club no anno vindouro.

Com o' apppio da maioria, é cer-
to triumphár a seguinte chapa:

Presidente,1 WaWrido José da
Silva; vice-presidente, Felippe
Carlon; 1.» secretario, Jair Viei-
ra da Silva; 2.°;8eerítario„ Oswal-
do Roque; 1." thesoureiro, AgoRti-
nho Coelho; 2.* thesoureiro, An-
tonio Botto de Almeida; directores
dè sports: Joaquim M. de O. Ju-
nior; Ping-Pong. Adinarbe Vieira
da Silva; Athhjtismo: Octavio Pe-'.reira. . .
FALTOU "OUORUM,, NA C. F.

DA A. S. N. ,
Deixou dè se reunir, por falta

de numero a C. de F.. du A. S.
N„ tendo, o presidente escalado os
juizes e representantes para os
jogos de domingo.
DEUSA DA VICTORIA X VASCO

(IC MiM-fo)
Campo da rua Professor Oeta-

cilio. Juises do Rio Branco.
VASCO x PALMEIRAS

(Joga Milo)
Campo da rua Professor. Oeta-

ciiio. Juis do Rio Branco; i«eprc-
sentante: João Ribeiro, dó Guana-
bara F. C.

TURF
COTAÇÕES PARA A CORRIDA

DE DOMINGO NO HIPPO.
DROMO DA GÁVEA

fl FABRICA
das MEIAS;:
CONTINUA A SUA !!

FORMIDÁVEL venda;;
Meias para presentes!!

MEIAS FRAN*
CEZAS, para
senhora, ma*
lha 44, -í....

Meias para se*
nhoras, Jésflc

Rua 7 de Setembro, 133$'' — )C— <f
'Ripa Ramalho Ortigão, 6< >
¦Trazendo o presente an-1 í

núncio, terá 10 °j° \ \
de desconto . J [

o
<>
o< >
«»

22$000o
o

i*5#j;

VOLLEYBALL

Prêmio Loulou ¦*— 1.000 mt-tros
Kilos Còta(;0-.s

Sonifl, 4c. ........ . 40
Tagalie, 52 ........ 25
Danaide, 47.. 40
Mosquito, 55 ......... 61)
Good Star, 51 50
Diplomata, 51  . 22
Fascita, 54 40

Prêmio T.eblim — 1.500 metros
Kilos Cotasiii*'**

Queixada, 40 . . . ... . .. 25
Gardênia, 48 . . . .... 35
Tijuca, 49 ......... 50
Mac. 48 50
AVild Eyc, 54 . . . . . . . . 25
Danúbio. 54';¦';:. ....... m
Titiann, 40 .. . . . , . . .,',85
OfníIUIlI.V, II . a , . . a , |U

Prêmio Mico — 1.300 metros
Kilos Cotaijões

Mocetão, 52  . 22
Iley- 53  41)
Verinoutii, 50 70
Menuza, 52  60
Miarkn. 52 ........ . 40
Princezinha, 52 .25
Sultana II, 51  H5
Humaytá, 55 H,*>
B. d'Or. 40 ,51)
Milfort. 51.. .' .. 50

Prêmio HorailcE.
tros

Kilos
Oid. 52 . . . ... .
Miki, 52
Ancora. 50 ....
Pcrseus. 54 . . .
Rhodesia, 55 . . ;
Übcüüco, 52 . i ¦

1.600 me-

CotiigSes
. ." ,30
. . 

' 
50

..;.-*. 50
. . 25
. . 30

. .. . 50

A COMPETIÇÃO, HOJE, ENTRE
O VASCO DA GAMA E 0

FLUMINENSE F. C.- Devido ao mão tempo, deixou
dc ser realizado, no dia 17 do
corrente; , a primeira partida da
competiqãó' dc volleyball entre o
C. /"Rv. Vasco da Gama e o Flu-
minetise F. ,C.., (segundos qua-
droe), sen(lo a mesma marcada pa-
ra'''se'r cffectuada, em caso de ser
nfcessaria, pura decisão, hoje, no
campo do America F. C, á rua
Dr.' Campos Salles, para ter ini-
cio - As 21 horas. O juic será o
mesmo já anteriormente designado,
Sr* João Klawa, do S. O. Man-
gueira, e,o representante, o Sr.
Orlando Pnreto Torres, do Ame-
ricaF. C*
BILHAR

UM DESAFIO AO CAMPEÃO
BRASILEIRO

•O campeão brasileiro Luiz Ma-
dn reira, .veucedor'do torneio dé
bilhar-nacional, acaba de ser des-
afiado pêlo campeão portuguez
Jóeé Monteiro.

Sabemos que* o nosso campeão•acceitou o desafio, ficando a luta•marcada pára o dia 1." de janeiro
próximo, por oceasião da inaugu-

.ração da casa de bilhar "Jahú", á
ma do Cattetc n. 289.

. Ha grande ansiedade nos nossos•meios sportivos, pelq desfecho des-
sa emocionante partida, qne, dadas
*s :condiçpes dos dois contendore-s,
prométto. sér renhida. .

Foi instituido uni prêmio vnlio-
so ào vencedor, pela "Ciiniisarin
da'Moda".
¦ Esse sport, que tanto interesse
desperta nos sportmem, vae-se of-
ficiilizando dia a dia e em breve
teremos campeonato regulares de
bilhar.
ESGRlMA
tfmtr~^'--^***mmnmmÊmmimmW

CAMPEONATO DE ESGRIMA
, Realizar-se-á hoje, 23 do cor-

rente, na. sala d'armas do Club
MiHtar, ás 20 horas, a prova
claaaioa da.-liigja de Sports do
Exercito, para a disputa do ti-
tulo do campeão.

O major di Primlo; presidente
da sect-ão de. Essrima, isso par-
ticipa a todos os Concorrentes
e pede j o comparecimento ilos
directores sportivos da imprensa
o de todos os amantes do nobre
spor,t.

TODO O PRESENTE
/ DE FESTAS

1 deve sor ni-ompnnhadd dr
florcM e ¦ eHtiÍK »» teríln um'1 cunho «le a.«iar«*ma i-l-aaiicin
e «*)«• *c (arrni uomimiiln.s mi

CASA ROSENVALD
GRANDE FLrORTSTA DA

BLITl!* CARIOCA
AV. RIO BRANCO, 1831

Tel. C. 8«»
AÍ.O lado do Trianon ,>

3*o«t>r^ó<zx3<o«o<ixo«L)
AGRADECIDA PELA

CURA DE UMA VARICE
Soffrçndo horrivelmente de uma

varice ha. longos annos e depois
de ter recorrido a todos os moios
de tratamento sem resultado, fui
-aconselhada a experimentar oa
preparados para dobellar tão tor-
rivel enfermidade, do pharmnceu-
tico Lucas. Vieira, de Nova Fri-
burgo. Graças a Isso foi «iue con-
sesui ficar boa cm pouco mais
de 

'! 
maz.'

Julirando, pois, um dever de
sratidSo tornar puhlico o meu
reconhecimento ao illustre phar-
maceutico, tanto main oue a sua
solicitude cIk-kou a ponto de rne
fas-er alprumas visitas, nada mais
me cobrando além do.s remédios,
o faço por esto meio.

Esta a verdade, «iue eu publi-
co e aseigno com satisfação. —
(n.) Esnerança de Paiva. Rua
Dr. March, 392, Nictheroy.

Será V. S. unia dessas pessoas
imprevidentes

¦ue necessitam morrer em occasiào opportuna para nio deixarem a

familia na miséria? Em outras palavras: Arrisca V. S. seus capitães
em emprezas que tornam indispensáveis a SUA INTERVENÇÃO E

EXPERIÊNCIA PARA QUE O SEU PREJUÍZO NAO SEJA COM-
PLETO? t

SE V. S. TIVER O SEU DINHEIRO APPLICADO EM BOAS
HYPOTHECAS, COMO AS NOSSAS, E O TRANSMITTIR A' SUA

FAMÍLIA, FICARA' ESTA, CERTAMENTE
A COBERTO DE TODA E QUALQUER NECESSIDADE

quando V. S. vier u faltar. E' ESSE UM SEGURO EMPREGO DE

CAPITAL PARA V. S. E SEGURO TAMBEM PARA SUA FAMI-
LIA, alem de ser faoilimi a sua administração ou rápida a sua roali»
sacâo, nem nenhum prejuízo, quando a sua viuva e os seus orphãos
se virem privados da intorvongão dos seus conselhos e da sua expe»
rienola.

COLLOQUE UMA PARTE DE SEU CAPITAL DE MANEIRA

QUÉ ESTEJA V. S. COMPLETAMENTE CERTO DE QUE O NE-

GOCIO, DIRIGIDO POR SUA VIUVA E SEUS FILHOS, MARCHA»

RIA DO MESMO MODO, CASO LHE 0CCORRESSE ALGUMA

DESGRAÇA.
E QUANTO A' SEGURANÇA

Todos os nossos depósitos estão especialmente garantidos .por pri-
melras hypothccas sobre casas situadas na Capital Federal o na cl*
dade de Sio Paulo, geralmente o lar de um associado

Uma casa LAR DO SEU DONO, é a melhor GARANTIA para
vossas economias, porque vos offerece náo só a GARANTIA REAL,
a mais valiosa, permanente e indestruotivel na Terra, oomo tambem a
segurança constituída pelo SENTIMENTO, que significa a ambição
natural de todo ser humano de possuir e CONSERVAR o sou lar oomo
dono absoluto.

OUTRAS VANTAGENS
1») Os depósitos em nossa poderosa Instituição rendem juros de

8 a 9 "|° a. a. de conformidade eom o prazo combinado,.
2') A'ossas economias não estarão sujeitas ii.** oscitlaçõcs; vos»

sos depósitos serão valores quo estarão sempre ao par.
3') Faculdade de dispor do deposito a qualquer momento (de

accôrdo com o artigo 21 dos Estatutos)..
.4') Triplicar do valor quando quizerdes comprar uma casa. Um

conto de réis depositado so converterá em tres para ajudar-vos a ser

proprietários.
5*) Podereis devolver em 370 mensalidades as quantias que to*

mardes por empréstimo parn acquisiçâo dc uma casa. tornando-se esse
pagamento tão cominoiio como o próprio aluguel. Podais encurtar o

prazo a vossa vontade.
EIS AQUI 0 RESUMO

DA NOSSA
BRILHANTE HISTORIA DE II MEZES

Empréstimos hypothecarios realizados lts. . . . 1*5.728:7S0$00t>
Valor dos prédios dados em garantiu, Us  31.013:922$000
Numero de depositantes 2.022

Os nossos prospectos explicam o plano com toda a clareza.
Para. commodidade da nossa clientela, nossa* caixa estará aberta

de 9 horas da manhã ás í> da tarde, c aos sabbados, dc 0 ás 4.

"LAR BRASILEIRO"
Associação do Credito Hypothecario.
Sociedade Anonyma Brasileira para fomentar a provi-
são e a economia o facilitar a acquisiçâo do uma casa
própria.

RIO — OUVIDOR 80 E 82 — EDIFÍCIO DA "SUL AMERICA*
S.PAULO — RUA 3 DE DEZEMBRO N. 14

®msmmBmgÊ&mmm®Mim*

Sai Giorü

5o"c°ONTOS
iPrunianio-se os dons ulti-

mos algarismos dos 9

Bilhetes inlei-

I BI) AIU
: 0 pqfo é convidado
i a receber as festas!
i 1'ara. commemorar o seu pri-

meiro anniversario.

.-.ii.
A' AVENIDA PASSOS, 92

(Em frente á Casa Cotia)
i-nIíi dando, n titulo dc ÍCKtnitt

ros a  15$Ü00|
l$500l

1
Décimos a ..

EM TODA PARTI

Ot JrmmmW^^

Vão receber o augmento
provisório

Por aviso de liontem, o Sr. Dr.
Victor Konder. ministro da Via-
ç?,o, solicitou ap seu collega da
Fazenda pagamento <io augmento
provisório «le que truta o decreto
h. 3.990, de janeiro de 1920, aos
seguintes empregados da Central
do Brasil*. José Ricardo de Ca;*i-
.ilho, Joaquim Bernardo Teixeira,
João P. de Souza, José Alves, Jo-
sé Nogueira Cumargo, Julio dos
Santos, José Bernardo, Josó Mar-
tins do 'Valle, João Baptista Per-
reira Bre*as, Juvenal de Litma,
João Baptista Machado, José F.
Martins, João Elyrtij da Rosa, Jo-
áquim M .ria de !Moura, José Fer-
nundes Parreiras,-'José Antônio
Calleiros, loão de Paula Alves So-
brinho, José de Sá, João Louren-
(jo, José Bernardino, João Ferrei-
ra das Chagas, Joaquim Feliz de
Souza, João Antônio da Cruz c
João Pinto de Almeida.

Brinquedos
Automóvel» shs-oo

4U
— RIIA. 7 DE SKTKMH1«(>
1'RÀC'Á 15 UE NOVEMBRO

O director da Central
do Brasil vae descongestio-
nar as estações do interior

Não ú pequeno o numero do es-
taqões «Ir F.. F. Central do Bk«-
sil, no interior, que se encontram
abarrotadas «le mercadorias pai'.i
grande falta de transportes.

Attendendo a ess:i triste situa-
ção, que tem âaúsadp sérios pro-
juizos ao commercio, o Dr. Ro-
mero Zander, director da Central
«lo Brasil, resolveu restabelecer
Iodos os trens facultativos, além
dos de horário ha pouco restabe-
lecidos.aja— .
A renda da Central do Bra-

sil, na ultima semana
^i- semana finda, a renda da

E. F. Central cio Brasil attihgiu
a 2.28U:2PT$.lfi5, quantia esta quo
foi recolhida ao Thezouro Nacio-
nal. .

SAPATOS MODELO "TRESSE*"
Alta moda, finíssima qualidade,
em cores, preto, e branco, bois
de rose e beije, marron e naco,
ii 48Ç000

18§l*%i»

Alpercatas, pretas ou chocolate,
de ponto a mao e solla refor-

cada, a: *
4$200 — Tamanhos 18 a 26
5$300— " 27 a 32
6$400 — " 33 a 40

Para facilidade «los freguezes,
esses artigos podem tambem ser
adquiridos na * '

ã Fogueira
A> RUA LARGA, 229
(Em frente ao Itamaraty)

CASA (IVE E* DOS MESMOS
PROPRIETÁRIOS

NOTA — Ambas as casas têm
ehapéos para homens, rapazes e
creanetts, por preços tão baixos,
que dispensam reclame, Verifi-
quem !

NA VIAÇÃO
O Sr. Victor Konder indeferiu

um requerimento em que a Stan-
durt Oil Company of Brasil, po-
diu permissão para armazenar ga-
zollna no tanque metallieo que es-
tü construindo no lote D do Porto
de Recife.

Tendo em vista os motivos
apresentados pela Inspectoria de
Águas, d Si*, ministro deixou de
attender o pedido feito pelos ino-
fadores na. Parada Itàlpú, na E.
F. Rio d'Ouro, no sentido do ser
ali construída urna pilastra pu-
blica.

Foi indeferido o pedido do
passe gratuito para os escoteiros
cio P.enhajiólis, feito por Paulo
JJonl. Serrai.

U 10
Grande Ue* Especial

ULTIMA CREAy.w

Forma "CHARLESTON,, —
Com ontre sola tle borracha i
riviron zebra. Marron, vermelho,
proto o verniz.

48$000

Modelo CHARLESTON, cm Curo-
mo franoez, artigo oarantido, pre-
to, amarello, marron ou verniz —
do 34 a 44.

58$000

Modelo REGINALD, om enromo
preto ou marron vermelho e ver-
nlz — do, 36 ,a 44.

«32$ e 35$

Estylo IMPERMEÁVEL, om chid.
mo preto oü marron, com entre-
sola do borracha — de 36 a 44.

42$000

Modelo GENE TUNNF.Y. de nossa
(•reação. Sapato em clirômo preto
ou marron, salto prateleira, com
entre-sola de borracha e reveron
— do 36 a 44.

48$000

mm FORÇANDO
ABMi

69-10 teé-69
PELO CORREIO MAIS 2$009

P O' DK ARROZ
— SO» —

"ROYAL THIBET":
VENDE-SE EM TODA PARTHlíi Hi

Dr. Pache de Faria
Plinr. Rerieniptura — Diariamcn-

to —RUA DIAS DA CRUZ, 159.
e *3eto de setembro, 97 — segun-
das, quartas c sextas — 5 horae.

DR. ARNALDO CAVALCANTI
Cirurgia — Moléstias do se-

nhoras — Carioec,, SI — Tele-
•phone C. 2089 — Terr-ás — Quln-
tas e sabbados — 10 — II
e 4 em diante.

Clinica du moléstias dos .lhos —
Cons., Sete de Setembro, 99

DrTOscar iiSli
Au-.nitilc.-i - 36 dai 15 it 18 horai

Goflorrhéa:e suas complica-
[ções. Cura radi->cal e rápida uo

homem e na mulher. Uruguayn-
na n. 134 — 8 1|2 íis 11 e 2 ás
6. Dr. Rupert Pereira.

DR. SÉRGIO SABCYA
0'hos, ouvidos, nariz e gargan*

ca, õ annos dc pratica em Berlim.
Trav. S. P. de Paula, 9. das 15 l|í
ús 17 l|2,diar iamente. 'i'ei. C.500,

Prof. Renato Souza Lopes
ÜOENÇAS INTERNAS - RAIOS X

Trat, especial das doenças do
estômago, intestinos, fígado e
nervosas. Trat. mod. pelos filiou
¦lAtra-violctiiN, dlntherinia e ele-
ctricidiulc S. José, 39.

Dr. Pedro Magalhães
Vtns VrlnnrliiH — Svplillis — Se-
iihorn» — Av. Alm. llnrroso. 1 <—

ii" nnilur — Dc P és 19 hora»

DR. FREDERICO EIRAS
Vias Urlnarlas — Tratamento

rápido da Blenòrrhagia e suat
complicações — Rua 7 de Se-
tembro, '15, 11 ás 13 e das 4 1|2
ás 5 1|2.

Dr. Giovanni Infante
Tuberculose (tratada pelo me-

thodo Maragllano), Syphilis,
mol. de senhoras, vonereas, (go-
norrhéR aguda ou chronica, es
treltamento da urethra, cystlt*?
moléstias da Péllé, Impotência
Trav. S. Francisco, 9 d" and.,
salas 11 e 15). Dns 9 ás 11 e .
em diante — Plii C. 509.

PREVENTIVO DA T17BERCÚÍ.OSE B
I Ton lon, npporitlvn «• niitiilyMpepticà H
¦RODO vS A I V~í — «vmedlo tiiVrólóo 1L» W K VJ ijj rt L, í^ L, pnrn „lo],.stJ!,s „;l|

IMPOTÊNCIA
Cura rápida e garantida r.o lio-

mem, bem como da frieza sexual
na mulher. Processo norte-ame-
ricano ainda uno praticado nqnl.
Dr. Ruppert Pereira. Uruguayn-

| na, 134 — 8 l|2 ás II o 14 ás 18

(T* IL * e suas com].11-
ilflFínRWHÍíTIÍ} cações. Cura
Sil I 51 HKÉl ra.licul. I'ro-
UUI1US 1 íSHilu cessb moder-

no, Dr. Álvaro
Mouünho. Rosário 163 — 8 ás *!•)•

f
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NOS THEATROS
ylK-" - Marti Nenewa, no Ptienii
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snrlu Oienewa, cujas pernas
•n.trituaeR tém feito u delicia do
totins as plutéas do mundo, que
interpreta o baile . clássico tão
bem como os rytbmos modernos
da musica lasciva e do "charles-

tou" estonteante, é a bailarina do
n. omento.

A platéa do Phonlx espera-a
oom saudades <lus noites delicio-
Bas que Oienewa nos deu na ulti-

pau , temporada daquelie theatro.
Os bailados quo o seu ágil cor-

po do bailes executa, valem por
um capectuculo do arte e alegria.

Em breve tel-a-cinos novameri-
te nus representações da revista
de Bastos Tigre "S. Ex.", a re-

vista moderna, quo tem graça,
fantasia e baile.

Lindas noites de arte nos Uara

Maria Olinewa.

E' justa a anciedade com que •>

publico espera a grande baila-

riria.

"MIMOSA ROCEIFA V

A,—_.
Opereta em 2 :.iclos, origi-

, nal da actriz Lyson ,
Caster e musica

de Zézé
Até que emfim o Íris deu-nos

unia peça de real valor! JO' o que

st ouvia. ¦ lionlom.. no elegante

tiíentíc ilu r.li'ti,;(iâ C&f-jca.-por. oc-
".•'.•r.;,"o 

dú primeira 
•.•opn.scntaqão

d i b;Jci*efíi " i\1 linosit roceir.V';
Do.''facto, "íiliniota roceira" 6.j

uri lt*'abalho de vnior. produzido !

]u:!a 
•pena da conhecida aclriz-

' 
.T.ltora Sra. Lyson Caster, actual

estrelln d:i Companhia Juvenal
'Fontes, 'moldada no gênero serta-

nejo, urdida de optlma musica e

possuidora de um enredo adora-

vel. •',
. ' A querida 

"vedetta" do íris,

Sra. Lyson Caster, encarnou ad-

mlravelmente bem o papel de
"Gu.aracv", conseguindo receber

por parte do publico estrondosas

ovações nos finaes dos actos,

sendo, chamada varias vezes ao

proscênio,
.Juvenal Fontes, A. Viylani,'As-

drubal Miranda e Elda Peres são

morecedores de elogios pelos tra-

balhos-apresentados.

Os papeis de menos, responsa-

bllidade foram' confiados aos' ele-
' 

mentos secundários da companhia

, que, por sua vez, procuraraln
i agradar.

-. 'Continue 
a empresa do íris a

montar peças do valor dc "Ml-

^mosa roceira", são os votos que

i fazemos.
A. M.

UM ACCIDENTE THEATRAL
EM PERSPECTIVA?

Lyson Caster, actrlz de mereci-
mento e autora .de "Mimosa

roceira"

tographo concluíram uma inte*
ressanto revista que deram o
nome de "Olha a cabeça!" O
referido trabalho será, entregue
a um dos nossos theatros, pos-
sivelmente o Carlos Gomes.

"Olha a cabeça!" é um mixto
da revista antiga com a moderna
comi cortinas e schkots. ligeiros.

LIA BINATTI

rflfâ'*"'¦?,.

De uns dias para cá que- se
vem notando um grande inte-
resse por parte do publico na

próxima estréa da Companhia
Olene-wla-Plnto Filho no Thtea-
tro Phenix, bastando dizer que já
existe procura de bilhetes para o
dia 30 quando se dará a premiére
da desopilante e charlstonica re-
vista de. Basto Tigre "S. Exa.".
especialmente eseripta para tal

fim. Esse interesse é justifica-
vel pelo homogêneo elenco de
aquella companhia que além
de Maria Oienewa o as Ir-
mas Carbonelle á frente de
uma t.roupe de 10 girls possue
os melhores cômicos de revista
cue possuímos, como-Pinto Filho,
Arnaldo Couünho e Edmundo
•o-uftretfeg como Marlska, Deo-
Inda Sayal, Wanda Rooms Lu-

, sitnna Sayal, Georgette Vilia.
Dulce de Almeida, os tenores
Vanelli e Gonçalves, e um afl-
nado' corpo de coros sob a direc-
cão competente de Octavio Ran-
gel hoje considerado o_ rei dos
nossos mctteiirs-cn-}cénc. E'
portanto justificável o interesse
rio publico pela próxima estréa
de "S. Exa." no Phenix.

ANNIVERSARIO
O meio theatral está hoje em

festa. Carmen de Azevedo ftiz
annos. Elemento quo honra o
nosso theatro, gosa de immenso
prestigio não só entre os seus
collegas como no publico,

A annivorsariante, possuindo
grandes dotes artísticos, ó dona
dc raras qualidades rio mulher
cie fina educação e de cultura.
Por esse:) motives possue muitas
r.m!*.'.a<les o muitas nífeiQÕes.
vae, pois. Cnrn-oti de Azevedo
receber cumprimentos os mai.-:
sinceros no dia rie hoje. A essas
felicitações juntámos as nossas,
certos de que felicitamos uma
rias figuras mais represen tatj. j

' vas c* biUhantc:; «io theatro cio!
Brasil. i

. OLHA A CABEÇA! ¦
Djalma, Nunca, Jeronymo at. |

Castilho e um conhecido revis-

' Esteve i: ontem em nossa reda-
cção a actriz Lia Blnatti, que nos
veiu agradecer as referencias que
lhe fizemos ha dias.

EDISON
O pequeno artista brasileiro de

seis annos apenas, que, pela ex-
traordlnarla precocidade de que é
dotado, acaba do sor consagrado
cemo o mais perfeito rival do
Jack Coegan, uppnrecerá á platéa
dà Avenida e ás creanças do Rio,
a quem os seus espectaculos são
especialmente' dedicados, hoje, em
vesperal, ús 14 1|2 e 16 horus, no
Trianon. •

Do .programma constarão, além
de comédias em 1 acto e sketches
eni que tomarão parte as suas
quatro lrmazinhas, que são outras
revelações artísticas, números ds
baile modernos e variados. Den-
tre estes destacam-se um "char-
leston" dansado por elle e toda a.
sua "troupe" infantil, o "Farra",
em quo Edison faz, com incxcedl-
vel propriedade,. o papel de um
bebedo, numero com que alcançou
enorme exito no norte do paiz.
Serão espectaculos por excellen-
ela destinados fis creanças cario-
cas,- como um- presente do festas
á petisaria nesta época de fim de
anno. Todos os nümeros terão
montagem e guarda-roupa de ac-
cordo cóm as exigências da platéa
do Trianon. •

BIDU-.SAYAO EM LISBOA
O triumpho da maior cantora do

Brasil
Era de calcular que pidú Sayão

trlumphasso ho Brasil .e fora do
Brasil. As suas primorosas qual!-
dades vocaes; os seus estudos e a
sua dedicação, tinham, fatalmente
quo reservar-lhe no campo da ar-
te as manlfestnçCes soberbas que
a Gloria culmina,

K os primeiros telegrammas
què nos chegam dão noticia desse
acontecimento forte è brilhante,
que íimiós, brasileiros e artistas,
não pôde deixar de encher de um
orgulho forte, porque elle, sendo
provocado por uma artista brasi-
leira é também multo nosso.

Bidú Sayão chegou no prinei-
pio do uma carreira ao apogeu
que poucas artistas lyrlcas tilean-
cam e já o seu nome se eompar.i
ítu das maiores summidades d:
todos os tempos. Bidú Sayão j,'i
consagrada na Itália, victoriosa
no Brasil, desejada em toda par*
te, a r norçsa cantora é a figura
mais representativa da nossa arte
no estrangeiro e a prova ahi esta,
nos tertnps dos telegrammas que
acabam dé^ehegar.

W possível, que as manifesta';
çOes que Bidú Sayão recebeu' em
Lisboa, tenham uma parte parti
a Pátria Brasileira; mesmo assim
ii nossa artista fez com que o no-
me do Brasil fosse recordado e fa-
lado com enthusiasmo, dando ain-
dn uma prova do nosso grão de
cultura artística e de elevado sen-
titnento lntellectual.

O enthusiasmo foi delirante: no
final da ária "Caro nome" a pia-
téa em peso ae levantou pura ap-
piaúdif em delírio it jovem artis-
ta, òbrígandò-a a repetir. Bid.í
Sayã.0, muito emitic.clona.ia teve
que esperar alguns segundos e o
publico compi-.-hendoniio o que.se
passava no espirito Oa artista,
ainda uma ye/., e*r>i>ol;,'arto e re-
corda ndo. a ovacionou. .1.0 se da
primeira vez a cantora triumphn-
ro, na repotição o enthusi.ismo at-
tingiu uo auge. Km toda a opera
se portou de igual maneira e no
final rio ü" acti), após ter demon-
Btradq ser lambem uma actriz
chèlu de emqçaò, foi cumprimen-
tada-, pelo gov.MT.o portuguez, pelo
ministério) cori)') diplothatiçò e
altas tiutoiddadQH c\a t:olitiçii e «ln
arte. As c-ritieas HRgundO no-
tiçius que temos — coliociitií'o nó-
me do Bidú SayitÒ á maior altura,
o que nos enche d^ orgulho;

Também, segundo telegramma».
Bidú Sáyiló espera uma. resposta
contratual para reappárecer :io
publico do Brasil, no inverno pro-
ximo, sem o que aceitará outros
contratos.

Que venha Bidú Sayão! Que
venha a nossa cantora, orgulho
da nossa terra! Saberemos espe-
ral-a como se sabem receber os
que nos honram em casa e fora
de casa!
E' MESMO A SRA. LIA BINAT-

TI A NOVA ESTRELLA DO
RECREIO

Estão plenamente confirmados
os boatos que. nestes últimos dias,
corriam de bpcâc em bocca, boa-
tos esses que davam a Sra. Lia
Binam como sendo a nova "es-

trella" do theatro Recreio. Hoje,
por informações prestadas pela
própria empresa, sabemos que a
Sra. Lia Binatti. que hontem re-
gressou de S. Paulo, já firmou
contrato e já começou os seus
ensaios na revista "Prestes a
chegar...", o original dos escri-
ptores Marques Porto e Luiz
Peixoto, com o qual vae ser ini-
ciada a. temporada desse theatro,
no próximo dia 23 do corrente.
PEOUENAS NOTAS DE TODA

PARTE

Recebemos e agradecemos os
votos de bõas-festas e felicida-
des no anno novo, da União dos
Cambistas Theatraes e União dos
Carpinteiros .Theatraes.

— Faz annos. hoje, a actrlz
Carmen . Azevedo,. um dos bons

Presente Real
Tendo n coxa ninando • tle

rirmn, c como bonlflcaçfio é
mn dlHtíncín írearneülsi. vn-
num vender «6 nté o fim do
nino; rate elegante a a P n t o
•trcNNe", cin plfnn modn. por

MlBEJÍwS^>nr*"rr\

, ,42$OO0
Pelllvn mnrroii, trnnçndn n

beije c vlee-verna
ContlnniinioH a Mer a enan' inala bamtelrn do Rio

1'oloNNal Hortimento de i*nl(*n
doa fino*., n pre.joM de

llquldaçfl»
O noMao' Hortluirnto de chnpéos
é o mnls completo e inala fino

do bnlrro

A FUTURISTA
176, RUA LARGA, 176
(Ehltre a Light e o Itamaraty)
Para o interior, mais 2$S00.
:'edldos a Francisco Fidalgo,

eni vale postal

"A Manhã" . Proletária
. - . ¦• — - - -  ¦¦—! i —u.i

TECELÕES PARA A FRENTE,!
Consolide-se a victoria do "BlqcoTextir
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... ABSTENÇÃO 

AMPLIADOR PHOTO-
GRAPHICO

Acabamos do receber a ultima
 novidade 

Autos focos — Ver pnra crer
I.. J. MAUTIKS

IU'.V 7 DE SI5TRMBWO,.llH
d" andar)

entre Ciónçálvès Dias e Avenida |
—4y

FERIDAS
ULCtRAS
(¦'CZEMAS

Diz o Sr. Agripino Nazareth!
que as eleições ile 18 e IU de de-
zem bro "«orreram por entre gran-
de abstenção". U Sr. Agripino,
"como elemento extranho que é",
ignora que, hos tempos, heróicos du
1U17-1020, niieiwu OlH) e tantos
operurios cónipiireciam á União.
K a União tinha, nessa época, .15
a 18 mil sócios c não 3 mil, como
agora, mesmo esses duvido áo
Bloco'Têxtil. Todo.o proletariado
já sabe, que os amigou e 'aluados

do Sr. Agripino reduziram a União
a 1.200 sócios. '*

Em dezembro, ile 10-7 as elei-
ijôes serão muito mais concorrida.-
porquê a União terá milhares du
sócios, todos com os recibos em
dlá, e as eleições se farão não uô'
na matriz, como uas uuccuruaeu.

.No caso actual, com a União
sem BÍiècursaèà « lutando contra a
dcuorganizacão implantada pelos
protegidos do Sr. Agripino, o
compareclmento de i*iií4 operarion
c operárias foi ura acontecimento
«¦•ccepcioinil. •• Assim, é falsb fjue
tenha havido abstenção". Tivcs-
sem triúmpiuidò os desorganizado-
ros da União, com o compareci-
mento dc 1110 eleitores, e o Sr.
Agripino não falaria em abstenção.
Nu nssembl-Sit de. 15 de maio de-
vido á pressão dos inimigos do
proletariado, a abstenção foi ener-
me. Todavia, o Sr. Agripino não
disse uma palavra. Epi' íue?

. O Sr. Agripino falsifica a ver-
dnde pura servir' os seus protegi-

,]os _ os que reduziram a'União u
li 200: sócios!

O ENTHUSIASMO DA MASSA
Era colossal !
Durante sábbudo e domingo, a

União viveu os grandes dias, os
dias iioroieos de 1017-lirJO!

Ha muito a inulhur operaria não
tomava uma parte tão integrante
ua luta. Tccelãs. serzideiras. mas-
saroipteirtis encheram o uulão, lu-
tando pela victoria do Bloco L'c.v
til. .

A serziduira Maria dos Anjos
mora na Penha. Devido á distan-
cia, sô'poude chegar á União úi
«.IO da tarde. Estava terminada
a votação. Ficou desapontada por
nãó poder dar o seu voto ao Bloco
Têxtil. Ficará para dezembro de
1027...

A operaria Alexandrina Itosn
uinverdadeirositc 4a rt;rçorpur
fez um verdadeiro sacrifício para
poder votar em nossa chupa.

A serzideira Angelina Guinia-
rães, èm catado interessante, to-
mou o bondo nara cumprir o sou
dever dc solidariedade com n Blo-
co !Têxtil. Logo depois, srutiu-se
indisposta ó foi-lhe impossível coa-
limiar a vingcm.

K são innumeros os casos dc «a-
efificio e heroismo da mulher tex-
til. Kssos exemplos dignificam a
mulher proletária do Brasil!

Havia operários da Gávea' que
nunca appitrociam nn* reuniões
das 

'quintá-feiras; Pois apparece-
rum na União e votaram uni nossa
chapa.

O velho técoüío Antônio Mar- dons, veado aa coii.-'ii
lins. com 7.". uiuios, foz nm esforço
para ir á 1'nifio,

Um ópcriirlò dn fabrica Santa
Heloísa declarou:

— lln (i annos .que eu não
vinha ú União. "(r}ué:ii mo trouxa
aqui foi o Bloco Têxtil!"

lie facto: nossos propagandis-
tns não somonto fuzinm a campa*
ilia a favor do Bloco Têxtil, "como

ijtualmoiit'.' a favor da reorganiza-
ção da União". E diziam os men-
tirosos qeu a nossa propaganda
iria 

'desorganizar n União...

NA MANCHESTER

Diziam os tnoiifirosos que toda
n fabrica Manchrster estaria com
olles. A roalitliitle provou o con-
traria: 314 dos operários eleitores
du Manchestor votaram no Bloco
Têxtil. Tal altitude honra esses
companheiros.

Viva o «operários da fabrica
Manchcster!

NA ALLIANÇA
O ciitlitisiiisnío ora indoscripti-

vel. Dos 7«S íiinssuroqiioiros e
ínussnrotiiioira*!, sócios da União,
uponas tros deixaram tle votar.
Setenta ü cinco votaram uo Bloco
Têxtil!.
. Bravo, companheiros e compa-
nheiras dn fabrica Alliança!

BONECO DE PALHA!
No domingo; Pereira de Olivci-

ru Uno appuro.'1'ii na União; já
sabia a vorgonlii.su derrota que
o csporuvn. Sen itjüdánte do or-

provas, era-
porou-sc, Sonienti' Cisstl';- Í'i'.-<:"14
— isolado, yencidp, nrliarmlo,
abandonado!

Qtiom o maiidou sor bovioco ilo
palha V

OJEDA
Sebastião Ojodn 0 mu «.ponirio

da fabrica Nosst Scnlioni das Vi-
tórias. Era. uíii oxi*o'leuto coiii.i -
nheiro, Nó tempo du "«V CIuí^s
Operaria" olie coiispgithi m:ti< iíí
50.nssignaturf..s no valo:* i\i> 2 l
e poucos mil róis. Pòr isto. rt"V7
boti, como premiu, uin livro ww^
dedicatória: **.\ EtoliiiVtifíò <:;..'_(!«,]
para quo so liberto dus leias ti«»
passado o íienerto n.is fti.itl «ao '¦•'

tos da thoovi.i prolci irin. o.'i't'.o*
co, agradecida, "A (liasse U;iori.*
ria".

Pois Ojodn, uno sabointw por-
que, nté hoje jlão se ülieitou di.»
teias do pausada: voliiii. om iai\i.>,
a favor do ajioio da União a Cti.i *.•'
los Dias; e votou, ni;orii. a i'avi-;*
dos quo 1'cthiziraiii u Uijiâo a .1.2..1)
sócios!!

.Porque tam; attitudes; caro Ojo-
da? "Ou você é libertário ni .6
umnrello". inipossivol sor l;l)ov«
tario o apoiar Alberto 'ri-.iuniif-, a
Liga das Nações, o roíóriiiisufoíg
a collaboraçãi. th) classiis. .Utúlít
está cm tempo de emendar .. pus-
sado. Ojedu! Medite sòrinmeifft! 

'o

vonha collaborar com o Bloco Tes-
til !

21-12-1020.
0 BLOCO TÊXTIL

m
PARA TINGIR EM CASA

mmm
miií**¥

üru-og lias crifliiços cearenses q »c estream
tio Tri anon

hoje

k.i|H|>»««i««fa»N#»|ÍMI tf..«i..©..,..»..e..#..ai.»«'t»«»»»

olerHentòs do nosso thoatro -Je co-r
media. '*

— A Companhia Gênero Livro,
do Palace. vae a S. Paulo.

0 QUE DIZEM AS EM-
PREZAS...

"VAE QUEBRAR !", NO CAR-
LOS GOMES, — Nâo só os qua-
dros de fantasia baietn p "record"

no seu gênero: os'quadros de c.ò*
media e de cortina são engraçar
ãisslmós; os numeras soltos são

'dos melhores e dc niiiia inspirada
musica e o desempenho dikln :'t
revista, não pôde ser inals por-
feito. dcst'acari(lo-'i«. como é na-
tural, u actriz 

"Margarida Max,
ultimamente, eleita "rainha dos
nossos t.heatri.s pa"rá 11)27", Olym-

pio Bastos quo tem um dos seus
melhores trabalhos no "Casqüi-

nha". Augusto •Annibul, engtW
gadisáimò nr. '-'coronel", Victinto
Mávehtlil, que não po.lla ter ti-
do estréa mais auspiciosa. .'Lutei
Dei Valle, como s?mpro explen-
dida- niitrlss. Salvador Paole, .eni
caíiçõéi bras.ilfiras1, ,e O-mdi.lii
Rosa, Carmer. Lobnto.' Th'6o-p.p;
rah, Rosana Pombo, etc., em pr.-
pois dá primeira orclrm q que o ]
publico obriga a repetir cm gran-
de numero. . .

Tal 6o exilo de "Vae quebrar!"
que a empresa não pensa por em-
quanto cm ensaiar outra revista.
Acontecerá o que suocedeu com
"Agüenta, Eeíinne!", a revista
"Vae quebrar !..." farfi vários
centenários • sendo apenas rnoder-
nlsada com quadros e números
de opportunldaoe. No numero
"Olha lií. João!", ha todas aa
noites copias novas e que desper-
tam cs mais gostosas gargalha*
das.

. O "NATAL DAS CREANÇAS".
NO LYRICO. PROMOVIDO PELO
"PROGRAMMA INFANTIL" —
Rego Barres ,o conhecido empre-
sario e theatrologo, que está or-
ganisando o "Natal das Crean-
qas", no Lyrico,' pede por nosso
Intermédio, para tis creanças que
se inscreveram no acto theatral,
dessa maravilhosa festa, compa-
recerem hoje, ,'ts 14 horas, no Pa-
lacio Theatro, afim. de ensaiarem
os respectivos números.

Esso acto variado será encan-
tador. porque encantadores são
os petizes que no mesmo vão to-
mnr parte.

Além do acto theatral. a festa
terá um baile e uma arvore de
Natal, com milhares de brindes
para as creanças. O baile reali-
zar-se-â no palco do theatro, que
se presta* admiravelmente para
dansas, depois da reforma porque
passou, para receber a companhia
Scotto,

Os petizes que: mais s,e distin-
guirem no' acto .theatral, recebe-
rão valiosos brindes, assim como
os qiie melhor dansarem durante

baile infantil. \
A concorrencip, a-julgar pelo

numero de bilhetes já comprados,
será formidável. E outra coisa
não era de esperar. O "Natal
das creanças", no Lyrico, vae ser
uma das melhores festas deste
anno.

"MOSAICO". CONTINtTA EM
CARTAZ; MESMO DEPOIS DE
ATTINGIR O MEIO CENTENA-
RIO — Não ha memória, na cur-
ta, mas agitada .estação theatral
do Theatro Casino, de um sue-
cesso brilhante, magnífico, inve-

*.lavei, como o conquistado, logo
áa primeiras representações, pe-
ln victoriosa revista "Mosaico",
ainda em cartaz.

A peça que serviu para estréa
official da joven parceria Celesti-
no Sllveira-Amiibal Pacheco, mu-
sicada pelo festejado compositor
Antônio Lago, continua a ser far-
tamente npplaudida e assistida
pela elegante platéa do theatrinho
á Beira-Mar, e os seus inferpre-
tes vêem sempre a sua actuação
cm "Mosaico", correspondida pe-
las palmas dos espectadores que
enchem o Casino. '

CRI-CRI E O SEU NOVO ES-
PECTACULO — Conforme provi-
ramos, foi um novo suecesso o
espectaeulo de Cri-Cri. As come-
dias levadas ã scena. gênero li-
vre, que escandalisa. mas diver-
te immensamonte. são engraça-
dissimas. O .Marchante, de Hen-
rique e o Gnlünheiro. de Tris-
tan Bernard, com suas scehas pit.
tofescas e picante;., despertam
bons gargalhadas. Os quadros de
nu' artístico, encantam o olhar:
não é o nu' integral, irias É o
uu' muito pouco velado, deixando
vêr as linhas esculptúraes de boi-
los corpos femininos'. Cri-Cri. con-
tinuá n ser a diversão do monien-
to. O Lyrico tem tido uma bel-

vi-.zyfíi-nl | Ia freqüência, oecupando muitas
1 familias frízas e camarotes.

11*.-;'. -¦ .'Vií* •---¦- _____j^m^^^^^^^^,^^.^,^^.^.^.^.^^>..*^m*m*-m**m*m*mm^^mpm^MBíMBMWÍÍWW<M*WWM'1l J

OPERÁRIOS DA AURORA — Ho coração da Aurora proletária nasceu o "Bloco Têxtil"

CENTRO SOCIAL B BÉSNEFI-
GENTE DOS CARREGADORES

DO O. FEDERAL
Communico aos associados o á

classe em geral que,' em virtude
de se ítchar enfermo o nosso pre-
sidente, sr. Joaquim Martins
Gomes, e dc ter pedido demissão
ilo seu cargo o vice-presidente,

jsr. Joaquim Teixeira, este Cen-
j tro passou a ser dirigido pelo
primeiro mcmt.ro do' Conselho,
sr. Adeliõ da yilva ^loreira, sub-

I stituto legal daquelles dois pri-
meiros senhores.

Assim sendo, de ordem do Io
membro do Conselho, convido to-
dos os srs, associados a compa-
recerem á assembléa geral or-
dinária que se realizará no pro-
ximo domingo, dia 26 do corren-
te. ás 15 horas, em sua sede so-
ciai, á rua Vasco da Gama nu-
mero 15, sobrado.

Como todos os associados de-
vem saber, esta assembléa é dçs-
tins.da á nomeação da commissfto
revlsora das contas apresenta-
rias 1'e'a directoria que vao fin-
dar o seu mandato e, por conse-
guinte, necessário se torna que
nenhum associado falte.

Todos á assembléa! '
Viva o Centro dos Carregado-

res! — Jayme Unrcln, Io secre-
tario.
AOS COMPANHEIROS DA EM*

PREZA NACIONAL
AUTO-VIAÇÃO

Morreu o inspeetor Freitas.
A superstição humana ha dc

dizer que foi o castigo merecido
pelas palavras que o mesmo nos
dizia, quando, defendendo o in-
teresse patronal, recusava-se a
¦atender aos nossos justos pedidos
mormente quando éramos victi-
mas de atropelamentos, no cum-
prjmento do nosso dever, como
fiscaes da Empreza. Em meus
ouvidos resoam^ainda as pala-
vras duras que fne dirigiu, quan-
do lhe pedi transferencia de fis-
cal para conduetor, porque, atro-
pelado por. um automóvel, fiquei
impossibilitado de pular em om-
nlbus em movimento. Eu nâo o
oí.lei. Sof fri c perdoei. Seja-•mos, portanto, magnânimos ago-
ra, esqueçamos as perseguições
que nos moveu, o que fazia le-
vado pelo conselho do seus pa-
trões, pois, no fundo do seu cora-
çâo, era bom; e rendamos-!he
uma ultima homenagem, home-
nagem de proletários ao compa-
nheiro desapparecido, nomeando
uma commissão para nos repre-
sentar no seu funeral.

A Caixa Beneficente dos Em-
pregados eni Auto-omnibus, por
elle tao combatida, vem, por meu
intermédio, em seu orgao offl-
ciai — A MANHÃ — trazer ã fa-
ii.llia enlutada os protestos de
sevi pesar pelo infausto aconte-
cimento. — Gonçnlo Hungria.
A ASSKMBLEM DE HOJE NA

A. P. DOS OPERÁRIOS
DA CENTRAL DO

BRASIL
Por nio ter havido numero na

primeira convocação, realiza-se,
amanhã, a grande assembléa da
Associação Protectora dos Ope-
rários da E. F. Centrai do Bra-

| sil, ás 1!) horas, na série, á Ave-
nida Amaro Cavalcanti n. (133,
no Engenho de Dentro, para
eleição da nova directoria.
CAIXA BENEFICENTE DOS EM-

i PREGADOS DA TYVOGRÀ-
PIIIÁ PAUL SCH-

NÉIDÈR
Sétlc social: nia Carlos Sam-

I.-iio, 70

j A directoria desta novel asso-
[ciaçâo pade-nos avisemos aos

possuidores de cartões de tombo-
Ia, que os prêmios são os' se-
guintes:

i° sorteio — 1° logar, um
guarda-chuva para sonhora, es-,
tylo "Ton-pouce"; 2o, uma la-
piseira cora escala; 3", um chro-
mo para 1927; 41-, um estojo "GU-
lette".

Pnra o 2o «nrtelo — l'- logar,
unia bengala, ultimo modelo; 2°,
um par de. meias de seda, para
homem; 3",. um chromo parti
lliL'7;' •!", um lindo chateiaine.

Para o 3o norteio — Io logar,
um relógio de prata com corda
para 8.dias; 2», um corte de ves-
tido; 3°, um vidro de fino per-
fume; 4°, uma caixa de sabone-
tes. .

Ós possuidores de cratões, que
forem sorteados deverão compa-
recer á sede social, diariamente,
das 11 ás 12 ou das 17 ás 18 ho-
ras, para receberem os objectos
que lhes couberem por sorte.

Para a referida, tomboia lo-
r<-.os distinguitlos com dois car-
toes, o que muito nos sens.ibili-
zou.

CAIXA BENEFICENTE DOS
OPERÁRIOS EM CAL-

CADO
Sedei Run Senador Pompeu, 121

Em sua sede social, realizará
essa associação uma sessão so-
lemne, depois de amanhã,. 25 do
corrente, ás 14 horas, para dls-
trtbulção de prêmios aos seus
orphãos e viuvas.

Em homenagem á Imprensa,
será distribuído um prêmio com
a denominação; A MANHÃ.

Para essa festa recebemos
gentil convite.
LXIAO DON TIlAü.VI.HADORES

llHA.SII.',;U>>.-i

Sriinilor
121

Pom-Sede Noclnli Run
•içii n.

São convidados todos os asso-
ciados jiara assistirem, hoje,
quinta-feira, 2,'i do corrente, ás
li) horas, á assembléa geral
extraordinária.

Ordem do dia: Leitura da acta
da sessão anterior e mais assuni-
ptos de alta relevância. — Co-
ctltano Francellno Ferreira, 1»
secretario.
SYNDICATO DOS FUNDIDORES

E ANNEXOS
Seriei Rimi rin Senado, lil, MOlirnilo

Còmmunlcnmps a todo.; os ea- ! dl sar 1 liòrn
muradas que só haverá as.sehi,- ' iliu, ein tini
bléa geral no dia 30 dü cr-; ^^rente. : „.;... 

' 
.,„.,„.,'.

Pedimos a todos os câmara- :;,',,,""
üas em atrnzo par.*. Ho qultári in I W ';,

porque vamos fazer revisão das | ••¦-¦¦-¦¦¦• •

matricula*; e aquelies que esti-l Por que
vúrem cm atrazo dc mais de \ chamento

bléa geral extraordinária a r*.*a-
linar-se hoje, 23 do corre*.!'.-, i»
19 horas, para tratar-se t« -. ¦¦¦¦:-
sumptos de interesse d;i «Iijísi...

Ordem du diu: Leitura ilu liétá
anterior, leitura do e.\pedii.'.Me,
balanço don l.illieios ria t<'i:ti*?-.-
Ia e outros assumptus d. liilÁs
menos iipi'.nrtiiriclr.:.

Chamo :: altètição do«.; (.om|íii;-
t.hoiros directores pura :*..'.7Í pi!-
tarem. — Oi*»;!\"n ,\ive.i'/d:i Sr!»
»•«, 2o soe""Ia;i. bilerlno.

AOS «AH1IK11SOS
TOMEM VERÜONHA

Participamos aos coüegas of-
ficiaes que não é de nossa ati-
torla esse pedido, essa esmola
que se anda mondigundo p.'ia
os senhores proprietários, leeliiv-
reiíi suas portas no din >le .'•>.'.-
tal, ao meio dia! Pedir i lu-
rus'.'!! Que lastima! Ir-uó *.A
redacção de uni jotnal ..arair-n-

de .1

o não se faz l«a . iíi.Co

não consçgiieiii «.
total nus f..«ri.:

dois mezes serão eliminados
UNIÃO DOS PINTORES E

ANNEXOS

Pe ordem do companheiro pre-
sidente, são convidados todos os
demais companheiros, associados
ou não, a comparecerem «á assam.

fe-
i)S?
pe-Consigam-no e evitarão eti.su

dincharia.
Fazemos esta declaração liara

que se náo julgue que sumos m}»
que incommodamos uma redacção '
para pedir tão pouca- coisn, sa-
bendo, de antemão, que i.ão se-
remos attendidos. — C. Leitão.

t-H»W#W»»t»»t^»#*t»è*-*-*fr»*^^

CINEMAT06RAPHJCAS
ODEON

Já foi vêr n "tonrnda, no
Odeont

Está na massa do nosso san-
gue o gosto pelas touradas. Haja
vista que os Zé Bento sempre
fizeram multo dinheiro quando
traziam as quadrilhas para o
Rio de Janeiro, enchendo os re-
dondeis, nos tempos em que o Ca-
marão era convidado a "presi-
dlr" uma corrida.

Por isso mesmo, não é de ad-
mirar que o Odeon tenha se en-
chido, porque se transformou em
um verdadeiro redonde.l.

O mais interessante ainda é
que o Odeon está exhlbindo .uma
tourada á "hespanhola", isto é,
com touros desembolados, verda-
delras feras criadas sem vêr ho-
mem, como são Os da ganaderia
de Miura. Não se trata de um
film com uma ou outra vista e
scenas de touradas, mas de uma
tourada completa, em que são
lidados quatro touros esplendi-
dos, pelos conhecidos "diestros"
hespanhôes Facultades, Aguero e
Chicuelo. A realidade se nos pá-
tentela em detalhes, tanto maio-
res quanto são muitos delles
apanhados com o retardador e
approximador.

Assim, vemos como foi colhi-
do o espada Chicuelo, a quem o
touro quasi matou, como vemos
sortes difflcilimas e picadores
apanhados, com seus cavallos,
pela fera enfurecida.

"Uma corrida de touros em
Nlmes", é um film sensacional,
que não é rccommenduvel aos
que soffrcm do coração, nem
mesmo ás pessoas nervosas. Mas
todos os "afficcionados" de tou-
radas não devem perder.

«A. Lei da Vliln —
Odeon

O Odeon está èxliiblndò um
film lindo, um romance da vida
de hoje, que nos mostra o sa-
crificio que se faz, de pães para
filhos, como uma imagem viva
do que eram as "corridas ao fa-
eho" que faziam os antigos gre-
gos. Esse romance tem por titu-
lo "A Lei da Yida'', ú e nessa lei
mesmo que reside o motivo des-
se sacrifício. Quantas e quantas
vezes suecedia o que suecedeu á
heroina deste romance que, viu-
ya e bella, não acceitou a pro-
posta de casamento, de um ho-
mem a quem amava, simplesmen.
te para-ficar ao lado da sua fi-
lhinha, • quando esta, em seu
egoísmo, não pensava da mesma
maneira e, logo depois, acceita-
va a dat-a próxima de caamento
que lhe impunha o noivo, que
queria viver a sós com ella!

Dermoz, Josyanne e Harry
Krimmer são os heroes desse film
lindo, que é exhibido no mesmo
programma que possue o bello
film das "touradas".

GLORIA
Cm fllm

Niitul —
próprio pnrn o
Levuc a elle om

IiequenoM
Um film encantador que nos

fala de crianças e rie unia outra
criança, a mais velha, que. era
como mãe pura cilas. Desgraça-
(linhas... Essa outra, que esta-
va ainda na idade de brincar
eom bonecas, tinha de cuidar ria-
quellas bohequinhas vivas. ou.
antes, das pobres "liruxinhas",
tão sujinhas, tão sév.icladas eram
ellas! Entretanto, como nu infan-
cia tudo é riso, aquella pequena-
da tinha bOas peças a pregar e,

no por isso, o romance 0 lodo cor-
tado de sceriás alegres u Into-
ressanles."Avós sem ninho'' é esue fllnv
adorável, que toda a criança deva
vêr e, por isso, su presta espleri-
illdamente para estes dias rio Na-
tal. Mas "Aves sem ninho" en-
volve um drama tão lindo, quo
nós todos, adultos, também de--
vemos vel-o, bastando notar que.
a sua principal interprete 6 a
grande artista Mary Plckford.

E' um dos mais lindos traba-
lhos da United Artista.
IMPÉRIO

A nossa mocidade tem feito a
devida justiça ao film da "Me-
tro, ora em exhibiçüo no Impe--
rio — "Mociria.le Sportiva",

O film í, também, rie interesse
empolgante, para quantos fize-
ram uni tirocinio escolar, uma,
vez que tlle não faz sinão acom-
panhar a viria rie estudante
doidivanas, durante os annos do
seu Sêúrso numa rias grandes
universidades amárieanas, bit/to- .
riando-lhe au aventuras e 03
triumplios, os fracassos b as dos- .
illusões. • ¦

A obra da "Metro'.', uma «làa
melhores que ella ultimamente,
apresentou, 0 desempenhada por
um grupo rio escolhidos artistas'
entre os quaes se destacam Jack
pickford, Mary Brian e Mary Al-
den. >

Completa o programma o Fox
Jornal, revistando "í: vol ri'oí-'
seaú". os grandes nçontecimen-
tos do inundo. • • • ....

CAPITÓLIO
Repete-se. hoje, 110 Capitólio, o

delicado film da "Paramount "O»'
mil beijos de Cinderella", um
pretexto para u triumpho que,

(Coíiíinuo vio 7a pagino)
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Informações Commerciaes
CAMBIO

Este merendo continuou, hontem,
em condições dc estabilidade, sen-
do pequena a procura do banca-
rio e eom poucas letras partícula*
res offcreeidns,
. ¦ O Bnnco do Brasil sacava ú taxa
dc fl d. paru cobranças e ii ,'*il|82 d.
para remessas, com os outros ope-
rando a 5 lú|10 d. e comprando a
0 d„ ficando o mercado sem mo- •
vimento de interesse.

.- •'1ii£S POR CABOGRAMMA
A' vista: — Londres, 5 i:j.|10

« fi 718 d.; Paris, ?33fl a .$342;
Nova York. «S$4«0 . n 8?r>20: Ita-
lm, IJIÜ80 a .$«82: Hespanha. 1*205;
Siiissfl, 1$«.'lii a 1.$««r); Belfiicn,

¦piipel. *237: ouro, 1I|.11W; Hollnn-
íilã-í :i$:«Wl u ,'i$420; Cnniidii, &$4«0
• e Japão, 4$140.

TAXAS AFFIXADAS PELOS
A f)() dlv.: — Londres. "> 2i»|32 «

6' il.; Paris, .$;,.'« ii .$.*13.S; Novri
York. $$33,0 u 8$400.

,A' vista: —¦ I/oudrcH, 5 13|lti ti
5 20132 d.; Piiris. .$:«" a $341;
Nova York. S$4.",(l a «SSlõO; Itália,
.$370 a $380: Portiwiil, $435 a
$440; Hospiinhu. 1$2.H!I a 1$30íi;
Suissa, 1$«30 a 1$«4.ri: Uuenos Ah
res.papel. 3$480 u 3$ü40; ouro,
7|Í)*K> a 7.$!Hi!í; Montevidóo, SSI',40
a K$710: .Tiipiio. 4S120 n 4$137:
Nnecia. 2$2H0 n 2S2.SO; Noruega,
ÜS130 a 2$!0.r>: liollmuln. 3$370 »
«MIO; Dinaniarcíi. 2S240 ii 2$275;
Canadá. 8$430i Cliile, 1$050; peso
uiiro; S.vria, $338; BpIrIcm; papel
.-fí??.!"» a $237; ourn. 1$174 a 1$18S,
Humania. $048; Slqvdqnini $2ií0 a
$2.ri3: Alleninnliu. 2SÓ0I5 ii 2$02.r.*
-Aiistt-in. 1.5200 n l$21fí.

Soberanos. 41$-"00 a 42$00; li-
brúfl-papol, 41$(M)0 a 41$500.

-O Banco do Brasil forneceu o*
Viilís-ouru parn n Alfândega ú ra-
«uo rie 4$(i1."i, papel, por 1$000
>ilfo.

CAFÉ
Kt*tc merendo/- rpRiilòii, hontem,

eiri c-indições de firmeza, com o
typo 7, cotado ú razão de 37$000*|Hir arrobn. Forem vendidas 8:;"i59
sAcen.i. sendo 0.007 no inicio dos
tfflbnllios e 1.Ü02 mais tarde.

Os embarques consturiim de
.131 suecas, sondo 2.011 puro os

Estudos Cnidos, 3.000 parn n Ru-
ropn e T,20 por c/ihotngem. As én-
tradas foram.de 5.523 sncens. sen-
Ho 4.2-10 peln Leopiildimi, 1.100
ficlu Central e 81 por cabotagem.
O "stock", hontem, era de 272.032
•acras.

O nieiondo a termo regulou fir-
me na primeira bolsn e calmo nn
•.pgiinda. com vendas do 20,00?)
H-ipeiu*. sendo 21.000 nn primeira
fcidsn e 8.000 nn segunda.
VIGORARAM AS SEGUINTES

OPÇÕES
Na I" bolsa

**,l(.7,(,s: — Dezembro. 2."W.)il0 e
2S$000: janeiro. 2ri$(l(IO (. 2.")$00(f;
fevereiro. 2515500 p 25$450: mnr-
çu. 25S4O0 e 25Ç400: abril, 258400
e 25$300: maio. 25S0OO p 24$075,
respectivamente vendedores e com-
priidores.

, ' Na--!'.' .BelsV omon \ -.'-;
' MçsjVs: — Dezembro. 25SR00 e

•25S700: janeiro. 25$5W p 25$375;
frvereiro.. 25$400 o 25$250: mar-
Co. 2,ri$300 e 25$035: abril. 2">S225
e 24$00(V. mnio, 24$5<K1 p 24Ç500,
respectivamente vendedores e com-
rrndorps.
PREÇOS OOS OUTROS TYP08,

POR ARROBA:
. Tvpo 3. 30S000

Tvpo :>.««r,'.o
Typo 3S$0O0

. Typo (i 37$500'J'ypo 37$000
Typo 3<I$50Q

ASSUCAR
Kate mercado regulou susten-

tsd*i,.com entrndns de 2.40O snc-
cos, sendo 1.000 do Pernambuco
e 1.400 do Campos e com saídas
dc 0.025 saccos, sendo o "stock"
de 205.00O ditos.

O nVPreiido n tornio regulou cal-
mo om ainh-is ns bolsas p com
vendns dp 1.0110 snecos nn segun-
do bolsn.
VIGORARAM A5 SEGUINTES

OPÇÕES
X? lí Bolsa

Mozcs: — Dezembro. -1!)$000 e
47$."Í00; janeiro. 40$000 o 4S$500;

, fevereiro. 50$Ó00 p 50$õ00: mnr-
ço. 53S000 i' 52$80O; abril, 54S200
e 538001): mnio, 5«$000 o 55?200,•(•esppçtivnineiitc vendedores c com-
iíriidores.

Ni V bolsa
"Mozcs: — Dezembro -1SS5O0 p

47S000; janoiro.48$800 o »S?500;
fpvoroiro. 50$700 ,. 50$400: mnr-
i,-o. 53$O00 o 52$800*. abril. 548000
e 54$0O0; mnio. 55$500 o 55$000,
respectivamente vendedores c com-
pradores;
CryRtal branco. 48.$000 a 4O$000
Crystal anmrello 428000 a 43SOO0
Mascavinho . . 408000 a 44$000
Mascavo. . . . 30$000 a 34$000

ALGODÃO
Este merendo regulou, liontein.

.Mn condições dp estabilidade, sem
entradas o. com safdns de 1.004
fardos, sondo o "stock,, dc 17.G15
«tos.

. O mprendo a tRrnio funecionou
firmo rm ambas ns bolsas e com
Tpndat* de 105.000 ikgs,, sendo
45.000 nn primeira bolsa c 60.000
ira segunda.
VIGORARAM AS SEGUINTES

OPÇÕES
Na I' Bolsa

Mezes: — Dezembro, não co-
todo. .Janeiro. 24$000 o 23$500:

.fevereiro. 25$000 p 24$400: mar-
ço, 25$000 e 25$0O0: abril. 208000
e 25$fiOO; mnio, 2fi$fiO0 e 20$100.
lespectivamcnte vendedores e eom-
pradores.

Na 2* Bolsa
Me-aes: — Dezembro, 48$500 e

- 475000; janeiro. 48$800 e 48$500;'- fevereiro. Íí0$700 c 5O$4O0: mnr-' ço, 5S$000. e 52$800; abril,. 54$000
V-541000: maio, ..55$.">O0 o 55$000,
respectivamente vendedores e com-
prudroes.

PREÇOS POR 10 KILOS
fíertões. . 2SÇ000 a 20$000
l's. sortes. 2«$000 a 27$000
Medianos. . 248000 a 258000
Pnnlista. . 23$000 « 24$000

ALFÂNDEGA
*-*—

DISTRIBUIÇÃO DE MANIFES.
TO EM 22 DE DEZEMBRO
1.919 — De Nova York, vapor

iiiglèz "Stralo", vários gêneros,
consignado a Lamport & Holt, ao
escripturario Mamedc..

1.920 — Dê Norfolk, vapor"King Cadwnllou", vários gene-
ros, consignado 6. Mala Real In-
gleza, ao escripturario. Ferreira.

1.921 — De Liverpool, vapor
Inglez "Balfe", varlòs gêneros,
consignado a Lamport & Holt, ao
escripturario A. Galvüo.

1.922 ¦— De Neuport, . *>apor
francez "Alsacc 2°", carvão, con-
signudo á, Brasital;_Coo)i,ao;íescri-
pturario A.. Santiágb;,'

1.023 —- De Barcelona,' vapor
hespanhol "Reina C. Eugenia",
vários gêneros, consignado' a Pe-
reira Carneiro Cia. Ltd., ao escri-
pturario Loureiro. , - ¦ ¦ ¦

1.924 — Do Buenos.Aires, va-
por americano "Southern Cross",
consignado & Companhia Expres-
so Federal, ao escripturario Ra-
mos.'

1.925 — De Buenos Aires, vi-
por "Ouessant", em transito, con-
signado à Companhia Chárgeurs
Kfimis, ao escripturario À. Gui-
vào: .....

1.926 — Dc Buenos Aires, va-
por italiano "Princlpessa* Mnfal-
da", em transito, consignado á
Companhia Itália AmericR, oo cs-
cripturnrlo Loureiro. ,.-.,•¦'
EM DESCARGA NO CÃES DO

PORTO EM 22 DE DE*
ZEMBRO -

Vapor nacional "Afontenégro"-
(Cnbotrgeni) — Armazém- 1.

Vapor flnlundez "Garry valle"
(Desc. armazém 1) — Armazém
2 o externo B.

Chatas di"ersas c|c do "Par-
nnhyba" (Desc. armazém 1) —
Armazém 2 e externo A.

Vapor inglez "Jersey Moor"
(Serviço de carvão) —¦ Arma-
zem 3.

Chatas í.Iversns c|c do "K. Mar-
garota" (Serviço de milho) —Pa-
teos S|A.. •

Vapor nacional "Anna" (Ca-
botagem) — Armazém 4.

Vapor nacional " Flamengo''
(Cabotagem) — Armazém 4.

Vapor inglcz "Severn" — Ar-
mazem 5 e Externo B.

Chatas diversos c|c do "West-
Kegovla" — Armazém 5 o Exter-
no B.

Vapor americano "Mundeltá"
(Serviço de carvão) -r- arma-
zem 6.

Chatas diversas c|c do "Rio
do Janeiro" (Desc. armazém 1)
— Armazém fi e externo B. '

Vapor allemão "Llglirlá" (desc.
armazém 1) — Armazém 7 o ex-
terno B.

Chatas diversas c|c do "Cha-
tanwoga City" — Armazém 1 a
externo B.

Vapor sueco "P, Chrlstopho-
roen" (descarga armazém) -—Ar-
mazem 8 e Externo A.

Vapor inglez "Balfe" — Arma-
zem 9.

Chatas diversas c|c do "Ka-
memerlnnd" — Arnrtazem 9 e ex-
terno B.

Vapor americano ""j^eugresp"
(Serviço de carvão). — Pateo 10.

Vapor; nn*cionul,,."Lefto do Nor-
te" (Servlcfn •de':-tal);-— Arma-
zem 11).

Chatas diversas c|o do "Pan
America" — Armazém 10 e ex-
terno A, * ' ¦

Chatas diversas c|c do "Be-
chapnrk" — Armazém 10*é ex-
terno B.

Chatas diversas c|c do "Trou-
badour" -4- Armazém 10 e Exter-
no A.

Vapor sueco "Caroltna" (Ber-
viço de trigo) — Pateòll. ,Vapor nacional "Girasol* (Ca-
botagem) — Pateo 11. . , .'',

Vapor nacional "Ingã" (Ser-1
viço de trigo) — Pateo 13.

Chatas diversas c|c do "Des-
na" — Armazém 17 e externo C.

Vapor nacional "Reina V. Eu-
genia" — Armazém 17 e Exter-
no A.

Vapor americano "Southern
Cross" (Passageiros) — Arma-
zem 18.

ACTOS DA INSPECTORIA
O inspector da. Alfândega bal-

xou portatíia recommendando ao
ajudante notificar no chefe da 1"
soeção, para providenciar no sen-
tido dos manifestos existentes
em atrazo na mesma seCcao por'
mais de 90 dias, serem conferidos
não so pelos funecionarios em
exercido naquella secção, como
pelos recentemente transferidos
liara a 2" sec«;ão e que trabalha-
vam em manifestos'.

MALAS
A Repartição (Jerai dos Cor-

roles expedirá malns pelos seguia-
tes vapores:

— Hoje:
Pelo "ItajubA", para'Soutos. Pa-

ríinrigíiii, Florianópolis, Rio (iran-
I de, Pelotas e Porto Alegre, reco-
, bendo impressos atí ils 7 horas,

carta» com porte simplps até <s
7 1|2 c idem com wi-rtc duplo- até
ás 8,

i Pelo "Itanema", para Paraná-
giui, Imbitnba, Rio Grande. Pelo-

! tns e Porto* Alegre, recebendo im-
pressos até ús 7 horas, cartas com
porto simplrs, ate ns 7 1!2 c idem
com porte duplo, nténs 8.

Pelo "U(,'á", paru Bahia, Macoié,
Recife, recebendo Impressutr-até ás
5 horas, cartos com porte sim-
plrs, nté ns 5 1|2 horas c idem
com porte duplo, até ás (I.

MOVIMENTO DE VAPORES j
Esperadoa:

PortoH do Sul, "Itacavn" . 23
Hamburgo, "General Belgra-
no„  23

Ilnmburgo o ose, "Vlgo" , '. 23
Portos do Sul, "Lucania,, 24
Rio da Prata, -,'IIawaSi-Ma-

ru'" ........... 24
Rio da Prata, "Artus" ... 24
Bordéos e ese., "Mosella" . ,-'25
Portos do Sul, "Itaipú'» ... 25
Hamburgo. "Hajern" .... 25
Bromen c esc., "Werriu, . 26
Nova York, "Vauban,, . . 20
Nova York, "Vandyck,, . . 2ti
Rio do Prata, "Mndrid,, . 27
Rio da Pratn "Lima" .... 28
Ri oda Pratn, "Hbedio" . .. 980

A sair:

RENDEU HONTEM
Ouro ,.
Papel .

Total

25t:489S83fi
234:146$K3:í

485:636$6H3

De 1 a '2'2 do coi-- rente ...... 9>216:210$798
Em igunl periodo

oe 19"",  S.736:774$163

Differenca a maior
em 1926 .... 479:43G?630

Portou do Sul, "Itajnbd,, . .
Santos, "íris"
Portos do rf/cifico, "Posei-

don„ . 
Rio da Prata, "General Bel.
grano í

Portos do Sul, "Vigo" . . .
Hamburgo e psc, "Artus.,

Rpcifp e esc, "Itnqucra,, . .
Pará e esc, "João Alfredo,,
Laguna e esc, "Anna., . . .
Hamburgo, "Alto. Alr-xan-
drino,,  .

Portos do Sul, "Cubntãõ" ..
Portos do Sul, "Ciipivarj-" ..
Aracaju' e esc. "Flamengo"
Rio dn Prata, "Mosella" . . .
Bienien e esc, "Mndrid,, . .
Portos (lo Norte, "Affouso
Penna.,

Içunpe c esc. ','Pirahy" . . .
Santos. "Itnciíva" . . ". . .'
Porios do Sul, "Bocaina" . .
Recife e esc, "Sergipe'1 . .
Rio da Prata, ¦• Vandyck" . .

Noticias Fúnebres
MISSAS

Serflo rezadas, hoje n|s se-
gulntes missas:

Deborah Gomes Carneiro da
Costu e Silva ás 8l|2 hora*., nu
igreja de Santo Affonso; An-
tonio Leal de Miranda, as S 1|2
horas, na igreja de S. Fran-
cisco de Paula; Celso Silva, fis
9 horas, na igreja do Santissl-
mo Sacramento; Maria do Car-
mo Raposo Murtinho, ás 9 horas,
na igreja da .Gloria; Manoel
José Tavares Júnior, ás 9 horas,
na igreia «3a Lapa do Desterro;
D. Maria de Vaficonçellos Cas-
tro, ás 8Í|2 horaa, na igreja do
Santíssimo Sacramento; Maria
Antonia Rodrigues, ás 8112 ho-
ras, na igreja de N. S. de La-
Salette (Catumby); general Ar-
mando de Oliveira, ás ' 10 horas,
na igreja de S. Francisco dc
Paula; Alfredo Gonçalves dos
Santos, ás 9 horas, na matriz do
Santo Antônio.
FALLECIMENTOS

Após longos vinte c dois dias
de pertinnz moléstia na qual
foram esgotados c baldados to-
do» os recursos da_ sciencia me-
dica, sepultou-se na segunda-
feira próxima passada no cerni-
terio da Ilha do Paquetá, a in-
tellig-ente c piedosa senhorinha
Zllda Mello, dllocta e graciosa
filha do Sr. Manoel Francisco
de Mello, respeitável e impor-
tante negociante da nossa prayn.

A follecida era uma das maU
acatadas alumnas do 5" anno do
Collegio Regina Coell, na Tiju-
ca, pela. sua extremada dedica-
çáo aos estudo( e singulares
qualidades de coi'aç,áo, O seu
espirito religioso fez com que a
seu pedido lhe tivessem sido mi-
nistrados todos os sacramentos
da igreja.

Esses c outros dotes que lhe
enfeitavam a imagem-, levaram
A, necropole daquella ilha cen-
tenares dos seus habitantes.
sob a mais profunda consterna-
çáo.

Entre innumeras pessoas gra-
das, que acompanhavam o fere-
tro, podemos notar o vigário da
purochla com a cruz alçada
as congregações das Filhas de
Maria,' do Sagrado Coração de
Jesus e uma Commissão do
alumnas e professoras do Col-
legio Regina Coell. Sobre o tu-
mulo foram depositadas muitas
coroas o uma profusão de
flores.

Em siia residência á rua Rio-
dades n. 253, em Nictherov, fal-
leceu, hontem, ás 111|2 da ma-'
nha, a senhorinha Zeny Guima-
rfles. filha do Sr. Dr. Fran-
cisco Guimarães. Júnior, thesou-
reiro ' da ^a.ixa Econômica desta
capital. . ....

O seu sepultamento terá logar,hoje fis 8 horas da manhã noCemitério de São Joã0 Baptista
de Nictheroy. •

0 cinema ao alcance de todos
A carnera Pathé Baby

torna n cineràritÁftrnphla tHo tá-cH e (fio hnratn como n mlmplcs
photoKi-aphla. Oh flinis : obtido»««o projrrtndon peio projeetor ln-

(TO apA<t Nrrrni rrvrlndnN.
A CAMKItA Pnth» Bnby eaiprr-
Kn-mt- nem trlpí e >*m vlrnr nmanivrlln. llanta calcar ni*i hn-Mo pata filmar qualquer Ncean

nem rnnlicclmrntóa CMpeclaca.
O novo motor, Nupprlnilntto o tri-
pé e a manlvella, adapta-nc n

todn*) aw rnmcram

Preço: 1405000
VlNltcm-noH para rtirolhrr o me-

Ihmt preitente parn nn
feotnN

Rua Rodrigo Silva n. 36
REMRTTEMOS CATÁLOGOS

GRATUITAMENTE

LOTERIAS
O resultado da Loteria da Ca-

pitai Federai, extrahida hontem,foi o seguinte:
16016..-...
11058

•100
105.1
285',

1Í1.-M4.....
1.1*120!*oor>....,
1.1S 4 
13filS
16824
I «ÍÍ2 
10156

50:000»000
10:000j000

5:oon$ooo
2:0001000
2:000$000' 2:00(l$000
1:000í000
1:0003000
1:000$000
1:000$000
1:000$000
1:000?000
1:000$000

10 iirntiioN dc .lOOyWK)
13712 .1654 32.14 16413 15243

S048 18127 4G66 5842 2911
7-i prcmlo* de 200*000

112 188»2 19142 11324 8"82
330 309 18800 16379 10912

6269 374 867 16738 16303
17014 5181 10112 3386 3041
18748 11Í01 5113 1033 2188
1»956 13428 11628 9853 4312
2387 16576 14755 1522.1 6316
4753 . 1800 8856 12690 ,19549
7779 8616 6134 17504 12496

12856 2525 4031 7906 16203
19318 12471 4531 2968 11698
16578 15406 16167 '. 6594 488,1
«088 10705 17371 11066 4627'8361 2118 1876C 17285' 17724

632,1 6040 13755 19571

LOTERIA 1>0 KSTADO DO
ESPIRITO SANTO

JSahe-se por telegramma. Ex-
tracção de hontem: '• I
,7401 (S. Paulo)  80:000$
2704, (Victoria)  2:000$
1770 (Rio) ...."... ' 1:500»

,10804 (S. G. Snpucahy). 1:000$
11828 (Além Parahyba). 1:000$

LOTERIA DO ESTADO DE
SERGIPE

-.- Sabe-se por telegramma. Ex-
tracção de hontem:
26521 (Rio) 

81!>1 (Penedo)
1131 (Aracaju)

20:000$
2:000$
1:000$

JA compraram MlkctcH an
CASA SORTE. .. t

B* nma «iiicntflo dc experiência
OUVIDOR. 81

¦¦H..».n..»1.i.^.i#^..»i.tw#..».»^.l->1,»i.t.n,»..|.,»M

Recife e ese.. "rtnipu'*' . ..
Nova York, "Vanbnn" ....
Itio da Prata, "Werra" . .
Recife e esc, "Jaguaribe" ..
Laguna e esc, "Providencia"
Pará e esc, "Itapuliy" .
Portos do Sul, ".ltassucc" ..
Brenien e esc, "Marlrid" . .
Liverpool, "Siris"
Portos do Norte, "Affons
Penna"  .. '.

Rio da Pratn, "Bnyern" . .

ííCASA STELLA91

CALÇADO GRATUITO

140, RUA LARGA, 140
(Próximo á Liglit)

Alpercatas en\ verniz supe-
rior, debruadas em

toda volta:
18 a 26...  6$000
27 a 32.  7$000
33 a 40..;......... 8|00p
Ditas estampadas, marron
33 a 40 ..... 8$500
Correio, 1$500, cada par
CHAVES & GRAEFF.

CONTRA
ERYSIPELA E FEBRES REBELDES

USEM
"CÁSSIA VIRGINICA"

Rua Acre. 78-sob.

jimiiiiiiiiniiiiiiiitiiiniiiiitiiiiiiniiiiiiiiiiiiniiiiiiiniiit,**,

llnáçrevam-sc=
i:-.:;/- -nos- 1
13 3
| Clubs.. ila Casa Ingleza, com §
| norteio aos sabbados pela de-1
I rena da Loteria Federal. Ca- §
g-piiu impermenveis pura ho-1
g mens e senhoras, guardas-1
1 chuvas c bengalas. -|
1 *¦'¦' •'. ' ¦> 3
g —Rua do Ouvidor, 131— • |
fiiiiiiiiiu!iii:::mii::iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiuiiiiiiiniii5

Presentes de bom gosto
Kiit'mitrn-«M V. B.\a. com 1'nrlll-
«Iode c pnrn toduN on preços, nn
A UNIÃO COMMERCIAL

21, Itü.V »A CARIOCA, 21
Trlrpbone Contriil 11020

Alfaiataria Primor
Kntrod» úe extaçüo

Costumes ' PanamA 70$
Calças brim bran-

eo, sup. ....... 15?
Pltns de flanclla

sun. .,. -12$
Costiíhnes de lcaki
Hun Mnl. Florinn», 113

NATAL
nitlMH KltOS AOK MIMlfiES

V1NOK CONPBONTAR QS' NOS-
SOS PREÇOS

Cnlxa com 40 velax pnrn
"Arvore ile Nntnl"  2»400

Só no BAZAR IMPÉRIO
11 — BUÀ1IA. CAIUOCA — 11;

Restaurant S. Jorge
Ponto, systema e I'reço

alcance todos.'Refelgâo A uarla; 2$000
30 coupons B3$000

U. Santo Antônio 22, sob.

GOieRflÍA?-BLHTiSE

Festas do Natal
e Anno Novo

DIA 25

DIA 31

Deslribuição de valiosos
prêmios ás senhoras.

ESPLANADA DO PASSEIO PUBLICO

á
Números artisticos originaes

Novidades. Surprezas.
Telenli. C. 1710.

A inauguração de um im-
por tante consultório me-

dico-cirurgico de uro*
logia .

O Dr. Bstelllta Lins, medico
de grande nomeada, especialista
em urologia, e moléstias venereas
e syphiliticas do apparellio uro-
genital, acaba de inaugurar no
segundo andar do prédio n. 30,
da rua Hodrigo Silva, o seu con-
sultorio mcdlco-clrurgicoü de uro*
logla.:

Da visita feita ao novo 'ionsul-
torio,. o mais completo dos já
existentes na America dò Sul não
srt devido a apparelhagem iicien-
tiflea como ao gosto artístico que.
presidiu a dlatribulqáo de qua-
dros, e fino mobiliário tudo mo-
(terno '•- adequado aos fins que ae
a destina.

O novo consultório dirigido
pelo illustre selentlsta patrício au
xindo pelo joven medico Dr.
João da Silva Vlzella c hábil en-
fermeira. está em condições de
tratar daa moléstia* do-, rin/,,
bexiga .próstata, urethra e geni-
talia (médicos, cirúrgicos e vene-
reos). do uma maneira ampla
como atô então não se fazia por
defficioncia das adaptações do?
consultórios existentes.

O Dr. Estelllta Lins tem rece-
bldo grande numero do felicita-
ções pelo melhoramento Introdu-
zido o grande tem sido o numero
du ínedions e pessoas conceitua-
das que te mldo visitar as instai*
laeões do novo consultório da rua
Rodrigo Silva. - -

Professora de Piano
Diplomada na Allemanha, ten*

tio ehearado recentemente,- aceita
alumnós em particular ou em
collesios: tratar eom Mnthilde
Purslembers. Pracn Tiradentes, 48

"BLENOIT", innumeras curas
tem feito da GonorrhCa c Ble-
r.oiThagia  Depositários: —•
SanfAnna, Araujo & C.

Rua Buenos Aires, n. 15 — 2'
Rio de Janeiro. *

íí
C*IIos trancos ?\.m Eisrefea•i

(Loção Réactiva)
Um só frasco restitue a côr

KXTI.NÍiUE A CASPA
San IItok. c PeTf. Vld. Hf. Pelo
Cor. ms. Drn-r. Uiffonl —'Rua

, Io ile Março, 17 — Rio

1H1 iiüi
o mais officaz remédio no trata*

mento da Gonorrhéa
PHARMACIA BRAGANTINA

Uruouayana n. 105
\UG\ -poderoso Calmante no

rl*.c umatismo e dores nevrálgicas.
Depositários: — SanfAnna,

Araujo & Cia.
Pina Buenos Aires, n. 15 .-— 2"

— Rio de Janeiro.

MàSSA EM ACCAO D13 tiRACAS

GASTÀO HECKSHER
À familia Giístâo Heckshcr fará

rezar amanba, dla 24, ás 10 ho-
ras, na Cathodral, rua Io de
Março, uma missa nm aeçáo de
graças pelo restabelcelmento.de
sou chefe, GASTAO HECKSHER,
que, nu noite dc 14 do abril, deste
anno, foi attingldo no craneo por
uma bala de carabina disparada
pelo suntinella do 1« Regimento
de Cavallarla, contra o automo-
vei deíque era pass.agelro.

A todos que procuraram con-
fortur a família, naquella ocea-
siflo, com as suas visitas ao hos-
pitai, por tolegrummas, cartas e
telephonemas, a mesma agrade-
ce agora e convida parn esse acto
religioso e- de regosijo pela vol-
ta do seu chefe ao trabalho bo-
nesto. ...

Agradecimento ¦ especial a fa-
milla nfto pôde deixar do mani-
festar, publicamente, aos lilus-
tres amigos e notáveis elrur-
giões, Drs. Glrondlno Esteves e
Aldo Cordovil, que, com inexec-
divel dcdlcaoáo, nâo pouparam
esforços nem sacrifícios para
manter tâo preciosa vida.

Comptndlo.
dr. S. Leitio

Moderno: livros e foto: IOS

NATAL
Lâmpadas para arvore, sé-
rie com 8 lâmpadas 20$000
RUA 7 DE SETEMBRO 161

lormííoflirain'
Poderoso Fortlflcnnte, nbre o np-
petlte, e-off-ordn e dA forviiB. Ven-
ilc-KO cm todn» ns pliarninrlns.
Pm vidro .IÇOOO. n«?poi)l<nrtni Dro-
giirHi Pnchcco", Run do» Anili-n-
dn», •lll. Lub, lIoii'iO.M>pnihlcoi Al*

horto Lope», run Iünsr. de'
— Dentro,' 'M

IfRil
DISCOS "PATHE"

UltlmnN novidndcM em «lnoxas c
vnntOK. Oh iIIkcos Pathé a nKnlhn
pawiiim em tortos us niuchinns

fnllantcs
DISCOS A PARTIR DE lO?0OO

VlKitem-iios:

Rua Rodrigo Silva, 36
Reniettemos cnfaloRros srnttii-

tnincnte

HEMOR*ROIDES
cura radical em G dias, com a' pomada

"MANUELINÁ?
Preço CÍOOO, pedidos Caixa postal

609 -— Leon Berlstti

OPTIMO NEGOCIO
Pequeno capital

Io? físm,sS5 ImÊÈfi

iBffRHOS EiOTORIfi 00 ESTADO DO m&TTO GROSSO i

rrodueçüo: 40 a 50 ldlos hora-
rica. Pacij miinojoi ao alcance do
uma eftançri.- Prospectos e mais

InformaçOés com
V; i.li.i.v

HUA SÃO PAULO, 27
Caixa n. 734

H. PAULO

GARANTIDA e fiscalizada pelo Governo do Estado —
Prêmio maior para o Natal:
l.a extracção no dia 31

400:000$000
f.MCA EM TODO BRASII, OVE JOGA COM

5 MILHARES
Bilhete inteiro, 2õ0$000, dividido em vlRosimos o 12J500

Extracçües químienaes, em Cuyabá, na capital do Estado, por
meio dc urnas e cspheras

A' VEND A E M TOUA PARTE

t CASA ODEON, AGENCIA DE LOTERIAS
137, AVENIDA RIO BRANCO, 151

Attende « pedidos do interior para todas as loterias, os
(jüães devem ser acompanhados da respectiva impor-

tancia o mais 11000 para o porte do Correio1
Í FRANCISCO LUCAS
j CAIXA POSTAI, N. U.OSfl RIO DE JANEIRO
%>•••• • '¦ 9 - • •• • >«?#«*••••.« ••»*<t»«» •••»•••'•• .•••^..••. iHlLtiilHliA}»!»* *«,.«..«»«^.a». *..»..*..*,.!

^^I^S-ÜàátDrC m^^^

REVIGORA A CABELLEI-
RA," fazendo voltar cm pou-
cos, dias, á côr natural, os
cabelíos brancos. Formula
verdadeira seientifica, não
contendo.saes de prata nem
drogas nocivas.

Evita a caspa e a queda
do cabello'.

TRICOPMLA ê um produ-
cto; medicinal deliciosamente!
perfumado c licenciado pela
Saúde Publica, sob n. 272.

Não suja nem irrita a ca-
beca c a livra da caspa, das
coeciras c da queda do ca-
bello.

Seu effeito é le,nto, mas, se-
guro. Centi-nas de altestados
provam que esta loção é a me-
lhor que, a.i. hoje, tem appa-
recido..

Depositários —- A. Gesieira
& Cia. '— Hua Gonvalves Dias,
59. Rio.

AVISO IMPORTANTE
Não comprem óculos o pinco-

nez sem verificar os preqos na
CASA ROCHA que tom medico
oceulista pnra exame de vista.
5(1 — Run AsNemltlén.

MOVEIS FINOS?
CASAS BELLA

AURORA
Cattete, 78*80*10g

inicia para
liquidação de

mm\m
o mez de Dezembro
Me
íarros asados -

Dispomos de üm grande
sortimento de carros usa-
dos de differentes marcas,
os quaes foram reforma-
dos eni nossas officinas e
vendemos sob nossa ga-
rantia.

Caso não exista em nos-
so stock um carro do seu
agrado, procuraremos con-
seguir a marca que indicar,
a preço módico.
Effectuamos a venda me-
diante pequena entrada á
vista e o restante a longo

prazo.
APROVEITE ESTA OP-

PORTUNIDADE
Studebaker do Brasil S. A.
87, Av. Oswaldo Cruz, 87

B. M. 3769

Balsamo Apparecida
Internamente para

TOSSE,
BRONCHITE

e ASTHMA
Externamente para

5*2^ cortes e dores.
Pedido*., Phnrinncl* Torreu,

Rua dos Invnlliloü, 40

PHARmDCIA
Vende-s<* uma, en. optimo

local dos subúrbios, com
trem e bonde á porta e com
muita freguezia; trata-se
neste jornal, com o Sr. La-
zary, das 9 ás 10 e 12-13 e
18 ás 20 horas.

"A LISnONENSE.,; não hou-
ve, nfio im nem haverá pomadn
que a. substitua na extracção dos
callos.

Depositários: — SanfAnna,
Araujo & Comp.

Rua Buenos Ayres n. 15-2°
Ilio de Janeiro.

Tara Anemias c Opilação, o
Ancmil e Anemiol Tostes, sem
purcnnte. -

LIVRARIA
FRANCISCO ALVGS

(Mirou eticolareii e ¦cadcn.tcQ*
Ouvidor, 166—Tel, N. 64Ü3

DEZEMBRO
0*-***.««-»*r*)*Íi

25
DOMINGO

FOLH1MMA!
GRANDE STOCK DE FOLHINHAS
flUEMAÈS-AMERICANAS eMACIONAES

wCHEGADAS AGORA»
PEÇAM AMOS TRÁS pel oT£l£PH0Ní',VW£195

M.GONÇALVES &C»3 I
RIO 13 RUA MUNICIPAL 13R10.fi

^"~~—~~' V ''

Parece! Quantos encontramos nestas condições...-? ,
São innumeras as pessoas que encontramos desorientadas, sem me-

moria, nervosas, irritadas; por que? Porque na luta diária o dispendio
de energia desequilibra o systema nervoso, e não nos lembramos que é
indispensável substituir, os elementos perdidos; onde encontral-0s? Natu-
ralmente ho DYNAMOGENOL, que contém todos os elementos que 'dia-
riamente perdemos. Outros ha ainda que, dia a dia, emmagrecem, ficam
pallidos, não têm apettite; ao levantar-se, sentem-se tão cançados quan-
to ao deitar-se, julgam-se velhos; impotentes, rosto enrugado, os cabelíos
ficando brancos, os intestinos presos, o estômago doente, lingua saburro-
sa, máo hálito, dores de cabeça, emfim.julgam a vida um inferno; qual
a causa? Sempre a falta dos elementos pendidos e que não foram substi-
tuidos; sem phosphoro, cal, ferro, sódio potássio e magnesio o organis-
mo não vive; e estes elementos só existem, em estado assimilável, no DY-
NAMOGENOL. —- Use, hoje mesmo; ao 3o dia veja a differenca enorme
que faz.

Vende-se em todo o mundo e no deposito, á Rua 7 de Setembro
186 — U. C. M. s. a.

-*«-*Mi>-**-^^

Precisa-se... Wmmi.
PRECISAM-SE

r*lATICO de jiluirmneia para oInterior, rede-se referencias, r,o-
gar do futuro para ppsboii eò;n-
petente. Nflo so fai5 (|ueatão u«i
Idade, estado civil ou côr. lin-
crever ao Pharmacoutlco Victo-
ry-.IaKuareinl)i?. 10stad,o do Rio.

MOCA. para serviço doméstico.
Rua dp Livramento n. flíl,' 3» m\.
dar, Saúde, '

COSIMIKIHA pura o trivial.
Rua do RlaUliuelo ii. 141.
OFFERECEM-SE:

icscnii-Tomoi
IlAP. brasileiro, 17 an., dlpl.om, portuguez, arlthmctieu e da-ctylographia, conhecendo fran-

cez, para escrlptorlo ou ajudan-
te pruarda-llvros. DA referencias
o nilo faz (luestilo de ordenado.
Cartas a Ci.Si I>., n| jornal.

. I»AI". 16 an„ para auxiliar d*eseriptorio, E' dactylogxapho. Dá
optlmas referencia». Cartas a PU-
nio Santos. Rua Gonçalvos Dias
n. 3,. 2o andar.

COMMEIlCIOl
HOMKM de toda confianç»,

procura collocaq/lo' como ajudan-
te do caixa, cobrador ou outros
serviços de escrlptorlo omm. Car-tas a R. S., n| Jornal.

MOÇO brasileiro para cobran-
Cas c pagramen.tos de casa com-
mercial. P6de prestar fiança atél.OOOJOOO. Dá. optimas referen-cias. Cartas a L,. Oouçalvcs. Ru»Gonçalvos Dias n. 3.

MOÇA dactyl., sabendo bem
portuguoa e com boa cailiura.
phla, deseja empregar-se no com-mercio. Cartas a Ophelia. nu»S. Clemente n. 62, Botafonro. >T *

PACtüniSTA o steno-dactylo* ..
Bi-apho, correspondente. DA refo- ;rendas. Cartas a A. M, Lopos, nl
Jornal. '

li,\l'A7, honesto.e trabalhador, »
conhecendo bem todas.ds ruas dacidaüe, o .sabendo ler è escrever,
procura collocaçito em casa com- •
mercial. Tratar à. rua Pinheiro vGulmarfies n. ÍI5, casa- 4, Bola-
fogo. '

MOÇA Intelli-çente,. tendo pra- .tica de caixa, precisa collocar-se
em casa commercial, dando, de si
as melhores referencias. Cartas •
pára a rua Lopes da,Cruz n, 46,
casa 3, Meyer.

DIVERSOS
UM císro, educado no Tnstitu- '

to Benjamln Constant, hábil afi-nador, offerece-so p| a,finar .pia- ,nos, por 10$: tratar com D. El-vira, pliono V. 003. (
OPEHAHIO bombeiro olectri-

cista, concerta, também fogões •aquecedores a faz. Tem ferra-
montai completo de officlna. Of-
feroce-se para officinas ou casas
particulares; Cartas a Belmlro, n|
jornal ou telephone Villa 3105.

RAI". e| pratica de cosinha e
copa, liara' pensAo ou casa d»
familia. Cartas a Antônio Mon-
teirò, n| jornal.

IIAI\ para serviços de rua em
casa de familia ou casa commer-
ciai. Cartas a Galdino Silveira,
n| jornal.

RAP. para serviços domésticos
ou para oscrlptorio. Cartas a Pe-
dro Mn-ya. Rua do Souto n. 88.
Cascadura."CHAI*FF*El*R" c| carteira da
Capital Federal e Estado do Rio.
Cartas a José L. do Nascimento.
Rua Marqüez do S. Vicente nu-
mero líl, Gávea.

CASAI., branco, procura quar-
to para morar,' dando om troca
serviços domésticos. O homem
trabalha fora. Cartas á B, B;, n|
jornal.

MOÇA c| pratica dé arruma-
deira o costura, para casa de pe-
quena fainilia dc tratamento- D.4
carta de condueta. Ordenado.....
120Í000. Tratar X rua-Octavlant»
Hudson n. 22, Copacabana.

CASAL si filhos, chegado do
Norte, deseja encontrar .casa do
família distiiicta para trabalhar.
O homem, para "chaúfféür"'o a •
mulher para ama secca. D&o re-
fcrencias Tratar com JUlio de"
Almeida, pelo telephone Sul 17 7T.

NATAL, ANNO BOM
E REIS

CASA CIIIIO participa a seus
amigos c fr«guezes quei recebeu
grande quantidade de estojos com
perfumarias, finas, próprios par»

presentes de festas.
RUA DO OUVIDOR N. 183

ECZEMA
Soffrclido durante 5 annos da

uma cezema liumida, usando tu*
do que a medicina aconselha pa-
ni essa horrível enfermidade, tu*
do sem resultado fui aconselha-
do a experimentar o tratamento
do* pharmaceutico Lucá's "Vieira,
de Nova Friburgo. O que é ver-
dado «5, quo com 15 dias de tra-
tamento, fiquei completamente
silo. ' - ;'- ' •

Por ser isto a prova da ver-
dade asslgno —- .TOAO LOPES PI-
NHEIRO — Praça dos Lázaros

MASChronicas
(Dlceras)
Eezemáf

Quem soffrcr destas enfarto!*1
dados escreva ao velho pharm»*ceutlco Lucus Vieira, om Nov»
Friburgo — E. do Rio — na cor-
tem de ver-se curado em pou-
cos dias.

IANOS LUXPI Nflo item rlvnl. Únicos fa*>
I orlcados com. madeira*

do paiz. Contondo 88 no-
tas, teclado de marfim, e de tre»
pedaea. Vendas a dinheiro e a prestaçOos. -*——
Avcnldn '-S de Setembro n, 341.

Teleph. Vllln 322S

Efl!

ESCOLA PARA " GHASJFFEORS"
Avcnldn Salvador de SA, 103 a

Frei Caneco, 464-460
Edifício próprio. Tel. Villa 530»
Director-proprietario: Eng. H. S. Pinto.—'-.
Única que expede diplomas.. Ex-
podiente das 8 ús 21 horas. Curso

completo em 20 lições...
Preços de matrículas durante »

mez corrente:
Machinas (curso completo) 190$
10 horas de direcçito;.'•;... 120?
Curso rápido para amadores (am-
bos os sexos). Garante-se exame.
Devolve-se a importância, pag»

ao alumno reprovado.

A. Magalhães
Cirurgião-Dcntista

Cons: Ramalho' Ortigão, 9 — 1*'
andar — Sala 11 •

Tel. C. 1456. Das 10 1|2 ás 5 h.
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TINTURARIA PARIS
E' a melhor o não 6 a mais cara.
E' a que melhores trabalhos tem
feito em Botafogo; Indaguem da
elite carioca que dirá a 'verdade,

FONE SUL 2S53 ¦«*

RUA V. DA PÁTRIA 87
CAL, MONTEIRO & CIMA

Â PASSADEIRA IDEAL
RUA DO ROSÁRIO 167, I»

NORTE, .lOie
15 MINUTOS: íeiiovn e esteri*

li*/,n rbiipa,
EM 48 HORAS; luva e tinge.
I.iã-se o valor da rouya, garau*.tiiuio o serviço.

y--'r-i, ".
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PARIS, 22 (Havas) — O "comitê" financeiro da
Caixa de Gestão dos bônus da defesa suspendeu, a
partir de amanhã, as novas subscripções de bônus a
tres mezes, mas manteve o regimen da renovação des-
sés titulos.

Manlrâ
(Continuação da 1* pagina).

santa, loucura, a trama monstruo-
sa do assassinlo do governador de
Alagoas, merece, o factos de tal
natureza hão do merecer sempre,
a; mais vebemente reprovação, a
mais formal 6 definitiva conde-
mnação.

10, é o qüe.ora faço, Sr. presi-
dprite, perante qsta Câmara, d
quo tenho a honra de pertencer,
lavrando o. meu protesto contra o
tnalíogrado assassinlo do gover-
nador Costa Rego, em meu nome
e* cm nome dos meus companhei-
roa de bancada, certos de que,
todos nôs, assim procedendo, cor- |
.respondemos aos nobres oi dignos
sentimentos do povo alagoano.' j

•Antes du deixar a tribuna, rè- |
queiro á Câmara, por intermédio !
de V. Bx., Sr. presidente, que
permltta á, Mesa fazer expedir
nm telegramma ao governador
Cesta Rego, protestando contra o
seu premeditado assassinlo e fe-
ltcltando-o. tambem pelo fracas-
ao do nef^ndo crime."

O requerimento 
' 

foi, a seguir,
approvado.

O SYLVIO PESSOA DE MA-
CEIO'...

MACEIÓ', 22 — (Do nosso cor-,
respondente) — deputado Fer*
nandes Lima Filho, um dos man
dantes do assassinato do gover
Tiador e que se acha om llbcrd \-
de, pois o governo respeitou a:
nuas Immunidades parlamentares,
tem .passeado os últimos dias, -le
automóvel, 6. tardlnha, exibindo-
se pelos pontos mais concorridos
da cidade..

Esse impudor do covarde as-
«assino tem indignado a popuia-
ção.; Entretanto, a attitude calma do
governador, quasi vlctima doa fu-
rores sanguinários da olygarchia
fernadista, exemplifica a popuia-
>£o, fazendo-a deixar de tajnar
qualquer attitude de aggressâo a
Fernandes Lima.

A cidade continua em plena
paz, nada so tendo registado de
anormal. O inquérito continua.
PROVAS ELOQÜENTES CON-

TRA FERNANDES LIMA —
ACCUSA O ASSASSINO A
PRÓPRIA ESCRIPTURAÇAO

DE SUA CASA COMMERCIAL
MACEIÓ", 22 .(Americana) —

Prosegue perante o 1* delegado
dc policia da capital o inquérito
sobre o attentado contra a vida
do Dr. Costa Rego. governador
1o Estado.

rJtoos hontem a viuva de Jonas
. „T *- r+m.—V.*. T.ltna i 11TT1 ílOH

Saudades da que se f oi ?
.'-—*—— .

Álvaro Augusto Barbosa,
. um dos protagonistas
da tragédia do Mcyer,

tentou suicidar-se,
com tres tiros

no ventre
Na noite de sabbado ultimo, oc-

correu, no Meyer, uma tragédia,
cujos pormenores devem estar bem
Vivos, ainda, na memória dos nos-

Ptrcctowpncwrto MARIO KODMOUES

PRAGA, 22 (Havas) — 0 tribunal Disciplinai*

acaba de condemnar por intrigas políticas o general

Gayda, ex-chefe do Estado- Maior, á pena de degrada-

ção e á reducção do soldo a uma quarta parte. •Bi
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Feitósa da Cunha Lima, um doa
mandantes do attentado, e que,
oomo já foi noticiado, suicidou-se
aa residência do senador Fernan-
4es Lima, aaslm que soube da
descoberta da trama.

Foram tambem ouvidos os
Kuarda-Hvros, o gerente o o cafcía
da casa commerclal de B'ernandes
Lima Filho, cujos depoimentos
demonstram cabalmente a íalsl-
dade das declaragües feitas por
Fernandes Lima Filho, quando
affirmou que o prêmio do seguro
feito em favor do mandatário Ja-
tobá tinha sido pago po», Jonas
Feitosa. Verificou-se, pelos de-
pàimcntos dos empregados acima
dtadoB, que tal prêmio nunca
chegou a ser pago, o que foi con-
firmado pela escripta daquella

O guarda Felismino Jatobá,
mandatário do crime projectado
foi acareado com a testemunha
João Nunes Leite, confirmando
que o mandante do attentado> con-
tra o Sr. Costa Rego íôra o
deputado Fernandes Lima Filho,
Se accordo com o Sr. Jonas Fei-
'"continuam 

activas outras dili-

gendas e Investigações necessa-
rias ao perfeito esclarecimento
fe? demate detalhes do hediondo
attentado.
Al0MS«SF5STA0ÇdESSRDCEOSRTEA-

SSqo°nao TEME OS as-

mmm MaÃÍI fe°Í
nandes lima.
MACEIÓ*. 22 (A. A.) -\Re*"

nl££-se hontem no Palácio da
Associação Commercial refrre-
£K£ de todas as classes
¦óclaes, afim de resolver sobre
„ manifestações de regosijo

que serão levadas a effoito. por
ter o Sr, Costa Rego escapado
ao attentado <iue o ia victiman-
do ha dias. .;-'-', j.

Assumiu a presidência da
raunXo o Dr. Homero Galvão.
premente da A*ociação C0m.
mercial, que pronunciou
brante discurso contra
attentado.

Depois de íalarem outros ora-
dorei e de serem discutidas va,

riu propostas, ficou «"¦»««»»»
estabelecido o seguinte pro-
gramma das manifestações:

No dia 23 será rezada uma
miaea en, acção de graças na
Cathedral, celebrada por D.
Joeé Maurício, Bispo de Corum-
bft, seguindo-se a essa cerimo-
ni» uma homenagem especial
que aerf. prestada por Jum 

s -

lèncio completo durante dez mi-
nutos. paralj*ando-se durante
esse tempo todo o movimento da
capital. Para dar inicio a esse
período de silencio, todas as fa-
brícas apitarão.

Em seguida á reunião, cons-
tituiu-se uma grande çommissfto
que foi levar ao governador a
communicaçâo de quanto ficara
resolvido, orando por essa ocea-
Blão o Dr. Homero Galvão, pre-
aidente da Associação Commer-
elal. que hypothecou ao Sr. Costa
Rego toda a solidariedade das
classes consedvadtsras.

O governador respondeu bri-
lhantemente a essa saudação,
reaffirmando que não transigirá
contra os principios que adopta
em beneficio do Estado e que
fará respeitar, mesmo á custa
da própria vida. '

Todo o corpg consular, com
excepção do cônsul do Uruguay
que é irmão do mandante ac-
cüsado, tem enviado cumpri-
mentos ao governador. Tambem
telegrapharam a S. Ex. protes-
tando contra o attentado o pre-
feito de Maceió, o deputado Ar-
thur Accioly e outros amigos
do Senador Fernandes Lima,
que declaram que a politica n3o
podo exigir a solidariedade dian-
té de um assassinato.

No dia determinado para as
manifestações fechará todo o
commereio da capital.
ADVERSÁRIOS DIGNOS DO

SR. COSTA REGO

MACEIÓ', 22 (A A.) — O se-
nador estadoal Salvador Costa,
correligionário politico e amigo
intimo do Sr. Fernandes Lltna,
diante das provas accumula-
das contra o Sr. Fernandes
Lima" Filho, necusado de prin-
cjjjai marvlanta do attentado

Álvaro Augusto Barbosa

fws leitores. Foram protagonistas
Cândido Augusto Alves Carvalho,
sua esposa Margarida Gaspar de
Carvalho e Álvaro Augusto Dar-
boHit.

Cândido, guiado por uma carta
que lhe foi endereçada por uma
irmã de Augusto Barbosa, desço-
briu que sua esposa o tmhia com
este rapou.

Na noite referida, na casa em
que o .casal habitava, d rua Cirae
Maia n. 00, Cândido, depois dc vio-
lenta discussão com a esposa, des-
fechou contra a mesma vários ti-
ros, detonando depois a arma con-
tra o próprio ouvido.

Removida para a' Assistência. e
internada no Hospital de Prompto
Soccorro, a desgraçada mulher fal-
leceu, ao alvorecer de domingo, cm
conseqüência dos ferimentos rece-
bidos. Cândido continuo cm trota-
mento, no mesmo hospital, sendo
núida bastante grave o seu esta-
do.

Quanto a Álvaro Augusto Bur-
bosa, o causador da tragédia, não

,mais teve socego. De alegre que
era, tornou-se acabrunhado. Era
natural.

Esse «cabrunhamento, porém,
era de tal ordem, que chegou a
íozer prever aos íntimos do ra-
paz algum gesto trágico de sua
parte.

E não erraram os que assim
previram.

Hontem, á noite, no estabeleci-
mento commercial em que traba-
.lho, um deposito de agíiardante dn
firma Vasconcellos d; Couto, á rua
Sacadura Cabral n. 126, Alvará
•Barbosa, utilizando-se de nnia-,pi9-
tola "Parabellum", de proprieda-
de do vigia da casa, desfechou treB
tiros no abdômen.

A Assistência foi chamada e soe-
correu o pobre rapaz, internando-o
depois, no Hospital dc Prompto
Soccorro, em perigo de vida.

No local esteve o commisRiirio
Osório, do 2." districto. Esta au-
toridade fez a apprehensão* dn ar-,
ma dc que se serviu o trcslouea-
do moço, nada conseguindo apurar
sobre o facto, além do que noti-
cinmos, mesmo porque Barbosn,
além de sc aproveitar de occiihíüo
em que estava quasi, sõ no e.itnbe-
lecimento, nenhuma declaração dei-
xou.

Fim de anno na Ca-
mara

0 primeiro orador do expediente
o Sr. Si Filho, fez o necrológio do
ex-deputado federal Dr. Salvador
Pires de Carvalho, pedindo um vo-
to dc pesar.

Depois, falou, conforme notícia»
mos em outro local,'o Sr. Luiz
Silveira, que.tratou da tentativa
de assassinato do Sr. Costa Be-
go.

Ainda oecupou a tribuna o Sr.
Nicanor Nascimento tratando de
vários asBumptos vinculados á in-
corporação dn tabeliã Lyra aos
vencimentos de funcionários de
Fazenda.

PROJECTOS

A' ordem do dia foram conside-
rados objecto do deliberação estes
projectos:

Do Sr. Nicanor Nascimento, de-
terminando as percentagens de in-
ventnrioK, extineção de usofrueto,
partilhas, etc.

Do Sr. Tertuliano Potyguara,
nacionalisando a propriedade de
jornaes c revistas.

Do Sr. Adolpho Bergamini, regu-
lando o demissão dos officiaes da
Policia Militar do Districto Fede-
rol.

Do Sr. Henrique Dodsworth,
ilnndo vantagens n officiaes do
Exercito c du Armada.

Do Sr. Adolpho Bergamini,
mondando rever n aposentadoria
concedida a fieis de trens da Es-
trada de Ferro Central do Brasil,
e

Oo Sr. César de Magalhaens,
autorisando a fundação dc campo»
experimentaes de cultura de plan-
tas oleaginosas e a creação de
instituto nacional de óleo e deri-
vados.

AS V0TAÇ8ES

Dominado pelo jogó
Desviou jóias avaliadas em
mais de 50;00Ó$000.

Suicídio de um negocian-
te, na rua da Conceição

Antônio Augusto 'Felix, portu-
gúez, de 50 annos presumíveis,
soclo de um modesto botequim, á
rua da Conceição n. 66, hontem,
á noite, encerrando-so na priva-
da do mesmo estabclécln^nto,
disparou dois tiros contra o ou-
vido direito. .•¦'__¦'.

Removido para a Assistência e
internado no Hospital, de Prom-
pto Soccorro, poucas horas de-
pois, o desventurado negociante,
não podendo resistir á gravidade
dos ferimentos, veiu a fallecer.

Antônio Felix deixou duas. car-
tas em que dá como motivo de
seu gesto tresloucado desgostos
Íntimos.

Uma dessas cartas era endere-
cada á policia do 3» districto e a
outra á irmã do suicida, Fells-
bella Amil, residente á^rua São
Christovfto n. 623, casa 2.

No local, tomando conhoclmep-
to do facto, esteve o commissa-
rio GonçalveB, de dia ao 3" dlstr -
cto, acompanhado do guarda cl-
vil Pedrosa.

Foraib approvados os projectos:
Antecipando a primeira época

de exames para os alumnos das
escolas jurídicas do Brasil que
devam terminar o curso em 1027,
approvada.

Abrindo o credito'de 200:000$
para ser entregue á commissão en-
carregada da erecção do monu-
mento á "Mãe Preta", approva-
do.

Autorizando o Poder Executivo
a permittir que o Club de Regatas
Vasco dn Gama realize um era-
preBtimo em obrigações ao porta-
dor nté 5.000$000, approvado.

Autorizando a abrir pelo Minis-
terio da Guerra, o credito eBpccinl
de 900:308.1>007, para pagamento
aos veteranos da guerra do Parn-
guay, Pedro Nolasco de'Alcântara
e outros, approvado.

, Autorizando u abrir, pelo Minis-
terio da Guerra, o credito espe-
ciai de 17:984?420, pnrn oceorrer
ao pagamento devido a Agripinia-
no Barros, npprovndo.

Autorizando o Pod^r Executivo
a Installar uma estação radio-tele-
graphica em Cuyabá, no Estado de
Matto Grosso, approvado e

Autorizando a abrir, pelo Minis-
terio da Guerra, o credito espe-
ciai de 1.46o :30ií?421. para paga-
mento de obras effectundns cm
1021 e 1022, ncquisiçno de terre-
nos, etc, approvado.

O MONTEPIO DOS MINISTROS
-¦>. DO SUPREMO

¦ Foi, npfls approvado um requer
rimento de urgência, do Sr. Ma-
noel Villnboim, para immediata
discussão e votação do prójecto
sobre montepio dos ministros do
Supremo Tribunal Federal (dia-
cussão única das emendas offere-
cidos em segunda discussão).

Approvado esse requerimento,
entrou em discussão, que se en-
cerrou sem debate, o referido pro-
jecto, o qual, cm seguida, foi ap-
provodo por artigos. A seguir foi
votada a emenda da Commissão de
Finanças, para a qual n própria
commissão requereu o destaque.
Foram rejeitadas todas as emen-
das do plennrio, passando o pro-
jecto a terceira discussão que, em
virtude da urgência, terá logar na
sessão seguinte.
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Pefiôi de baadidei!
Os «gentes do tenente

Sodré, em Paracamby,
martyrizavam a uma

senhora innocente
Ji toda a gente cwihece a . .-

a do raalcr Sodré e de to-
doa oa sen»

Agora, o qne A incrível é que
a policia do Eatado do Bio, tao
bravamente chefiada ' 

por - Fell-
oiano, seja capai do * aggredir e
martyriiar uma senhora, que na-
da fizera de reprovável.

E'. Incrível, mas é a verdade.
Em Paracamby, realde o ãe-

nhor Bento Alves Ferreira, com
sua esposa, D. Custodia da Cunha
Azevedo e vivem do seu'traba-
lho, proprietários que ato do bo-
tequlm "Pas e Amor". í

. Hontem, sem nada que .o pu-
deise justificar, foi presa dona
Custodia e mettida no porSo do
xadrez.

Ahi soffreu ella umaapieacn
de copgestfto cerebral, tendo sido
soccorrtda por um pharmaceUtl-
co da localidade.

Um pobre homem, que verberá-
ra o procedimento* da policia em
relação a D. Custodia, foi tam-
bem preso e cruelmente marty-
rijado, em presença da Infeliz se-
nhora,

Agora, a explicação de tudo, o
motivo dessas attltudes crimine-
sas, da policia: existe, na locall-
dade, üm conhecido lncendlarlo,
de nome Antônio Russo.

Certa vez, esse Indivíduo pro-
moveu um incêndio nas proxtmt-
dades da casa do D. Custódia o
que poz em perigo o seu bo-
tequlm.

I>. Custodia protestou, ; como
eranatural. Antônio Russo creou-
lhe odlo.
: E agora, aproveitando-se da
amlsadd e consideração que lhe
dispensam os belegulns-bandldos
do Sr. Sodré, exerceu essa vln-
ganga contra a pobre senhora.

Eis ahi mais um facto que se
Juntará, em tempo, ao terrível 11-
bello que ha de articular, um por
Um, todos os crimes do governo
dá Intervençllo, na gloriosa terra
fluminense, onde nfto existem
mais garantias ou direitos, nem
mesmo o d» vida.

fl ASSALTO n NACIONAL , i 9'A:

Fei preso o autor do audacioso roubo
Feras apprefeendMos 75:000$ooo em jóias!r

-A policia acaba de levar a effei-
to uma importante diligencia: foi
preso o autor do audacioso assalto
á Joalherla "A Nacional,,, prati-
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A6el Augusto Guerra, diante de alguns dos objectos des-
piados, na ourivcaaria de sua propriedade y

Uni I I I Ll HU

contra, o Sr. Costa Rego, rte-
nunciou hoje o seu mandato.

Essa attitude tem* sido consi-
derada como altamente signifi-
cativa, avultando a indignação
geral contra aquelle aceusadp
que procura fugir á asçao dü
justiça acobertado por suas im-
munldades parlamentares.

O coronel Eduarlfo .Mala e o
Dr Serzedello Mala procuraram
as autoridades declahindo-se in-
teiramente fi. sua disposição para
quaesquer investigações, visto
ter sido empregado delles o
guarda Jatobá, mandatário do
attentado.
O SENADOR MENDONÇA MAR.

TINS FARÁ' PARTE DO
GRUPO?

O senador Mendonça Martins
F!TJc*
fez publicar hontem, num matu-
tino, um telegramma mentiroso
do seu collega Fernandes Lima,
ao qual o governador de Alagoas
já deu a devida resposta.

Isso recommen^a bem o primo
na firma Leandro Martins &
Cia., e o aponta, no minimo,
como solidário no plano assas-

ASSISTÊNCIA AOS PSYCOPA.
THAS

Depois foi approvado ura reque-
rimento de urgência, do Sr. Afra-
nio Peixoto, para immediata dis-
cussão e votação do prójecto que
rcorganisa a assistência a psycho-
pathaB, alienados ou não, no Dis-
tricto Federal e nos Estados. En-
cerrou-se a terceira discussão do
prójecto que foi approvado.

R0D0VIAÇA0
Foi annunciada a. continuação

da votação, em segnndn discussão,
do prójecto, autorizando a auxiliar
com 500:000.000 ao particular,
companhia, etc, que construir uma
estrada carroçavcl que vá da ci-
dade de Barra do Rio Grande, Bn-
hia, ao Porto Nacional, Gojaz. Fi-
enram approvados os artigos 2 a
6. bem como a emenda da Com*
missão de Obras Publicas.

A 5' ARMA E OUTROS AS.
SUMPTOS NA C. DE MA-

RINHA E GUERRA

Foram assignados hontem pela
Commissão de Marinha e Guerra
estes pareceres:

Do Sr. Armando Burlamaqui.
favorável ao prójecto do Senado
creando a arma de Aviação no
Exercito.

Do Sr. Alfredo Ruy Barbosa
contra a emenda do Senado ao
prójecto de fixnçno da força na-
vai, supprimlndo o artigo 10; do
Sr. Thiers pardoso, favorável ao
prójecto do 

'Senado, 
que permitte

a alumnos da Escola Militar serem
transferidos para o quadro de con-
tadores do Eurcito; do Sr. Hei-
tor Penteado, Tavoravel ao pro-
jecto do Senado, que organisa o
quadro effectivo dc dentistas da
Policia Militar; e opinando para
que seja destacada, afim de for-
mar prójecto ii porte, uma emenda
do Sr. Elyseu Guilherme ao pro-
jecto que proroga o prazo pnrn
concurso de pliarmaceuticos do
Corpo de„ Saúde do Exercito; do
Sr. Thiers Cardoso favorável ao
prójecto crèando escolas de pes-
cas

Exercendo a modesta profissão
de ourives, trabalhnvn o joven
Abel Augusto Guerra, de 22 an-
nos, na olficinn de propriedade de
seu pae Antônio de Almeida Guer-
ra, á rua do Rinehuelo n. 102,
mostrnndo-se um operoso e ho-
nesto empregodo. Cedo, porém,
para infelicidade sua, o rapaz en-
fermou de pertinaz moléstia. A
par desse mal, veiu juntar-se ou-
tro, não menor. Abel contrahira
o vicio do jogo. As poucos sobraB
de seu ordenado mensal, arrojava-
us elle ao "gulche" voraz da Ele-
ctro-Ball.

Com o tempo, de empregado,
tornou-se dono do pequeno esta-
beleeimento commercial, : continu-
ando porém, na mesma vida de jo-
gador. Dominado então pelo feio
vicio, tendo o espirito enfraquecido
pela enfermidade, o rapaz sc des-
pojava do dinheiro que, em mitfo-
res quantias lhe chegava ás mãos.
Mus esse augmento aindn não lhe
bastou. A cegueira do vicio fel-o
abandonar a trilha da honestidade,
que até então seguira. Passou a
utüisar-se das jóias o objectos de
valor que lhe eram confiados para
reparos, empenhnndo-os.

Aos prejudicados, cujo numero
crescia sempre, o rapaz ia-se des-
culpando. Ora, alegando falta de
determinado material, ora que ain-
dã estava por findar o concerto e
assim os dins se passnvam. Den-
tre os lesados, porém, surgiu um,
o Sr. Moysés Botsmnn, que entre-
gára a Abel um relógio de ouro
n. 118.408, um onncl de ouro cora
2 brilhantes e uma pedra encar-
uada, um annel dc ouro com um
brilhante e um relógio dc pnrede,
tendo desconfiado dn attitude do
ourives, resolveu levar o caso a
policia.

Apresentada queixa ás autonda-
deR do 12" districto policial, foi
instnurado o necessário inquérito.

Detido o aceusado ç conduzido
para a delegacia mencionada, ap-
pareceram logo ali outras pessoas
por elle lesadas. Estns formula-
ram a queixa, enumerando as jóias
e objectos desviados, cujos reci-
bos, apresentavam, assignados por
Abel Guerra ou Abel Augusto ou
Abel »\iigusto Guerra. .

se-Foi arrolada pela policia a
guinte lista dc queixosos:

Srs. João Teixeira Mendes, que
entregou um relógio dc ouro para
pulso; João Baptista Barros, uru
nnncl de ouro e um relógio de ni-
ckel; Luiz Gomes Leite, um relo-
gio dn metal "Cimas"; Henrique
Capellani, um relógio de ouro pa-
rn homem; Octavio Pasehoal Or-
lando, uma caneta de ouro; José
Gonçalves, um annel de ouro com
sete brilhante»; Simão Buhadana,
tres relógios, sendo dois de prata
e um folheado o ouro, 20 gram-
mas de ouro e um annel de ouro
com brilhantes; Augusto Ayres um
argolão de ouro. um annel de se-
nhora, com brilhantes, uma cor-
rente de ouro com uma medalha
de ouro c brilhantes; Branca Fal-
chi Brito, um relogio-pulseira de
ouro; João Teixeira um desperta-
dpr; Francisco Marques Santos,
dois botões de ouro e uma cautela
do Monte Soccorro, de um relógio
de ouro e José Maria Santos, um
alfinete dc ouro, um relógio dc ou-
ro, dois relógios de prata, unia me-
dallia-.de ouro* e -outro relógio de
prata "Omega".

Até agora, calcula-se que os ob-
jectos de que se apoderou Abel
ascendem ao valor de 50:000$000.

Existem ainda outras pessoas
prejudicadas que ainda não com-,
pareceram ú delegacia.

Proseguindo no inquérito,1 as
autoridades referidas conseguiram
apprchender em poder do aceusa-
do as seguintes cautelas:

23 cautelas de penhores, assim
discriminadas: uma da casa Ar-
thur Alvim, umn da Liberal, sete
de Henry Armnndo, cinco da Au-
ren Brasileira e nove de Grum-
bach Rocha. Além destas caute-
Ias outras jóias desmontadas en-
contra vara-se na casa da rua do
Riachuelo n. 102, sendo tambem
apprehendidas.

O valor total dos penhores fei-
tos pelo áceusodo attingem a im-
portancitt dc 2:744$000.

O inquérito prosegue nu delega-
cia do 12" districto, devendo ama-
nhã serem tomadas pelo escreven-
te Mario Figueiredo as declara-
ções de outras pessoas lesadas.

INFELIZ CRIANÇA!
Na residência de seu progenl-

tor, Sr. Antônio da Silva, á run
Aquldaban n. 311, caiu em um
pftço, hontem, á tarde, perecen-
do afogada, a menor Sylvia da
Silva, branca, de 8 annos de
idade.' O cadáver da desdltosa crian-
ça foi* retirado do pOço, em pre-
sença das autoridades do 19° dis-
tricto e removido para o Nccro-
terio do Instituto Medico Legal.

AS PRIMEIRAS
if, .'"V

Antônio Parodi, o ladrão

cado no dia 20 de outubro deste
anno, e a maior parte dos, custo-
sos objectos ali roubados ja estão
apprehcndidos. ,'

Depois de varias pesquizas, os
investigadores da 4.* de."gacià au-
xiliar, incumbidos de i^irar esse
fucto, detiveram Antônio Paiodi,
terrível arrombador, que, por di-
versas vezes,'tem prestado contas
á policia desta capital e de São
Paulo. Sobre a figura desse ladrão
pairavam, desde logo, fundas sus-
peitas.

Parodi, porém, insistentemente
interrogado, negou sempre qual-
quer coopnrticipação no nssnlto «o
estabelecimento da avenida Rio
Branco, .

As pesquizas proseguiram Assim
os investigadores.descobriram que
o ladrão tinha uma amante, a ra-
parigu Lane Barbosa, de 20 an-
nos, residente no Rio Cpoiprido,
& rua Sampaio Vianna n. 50.

Detida tambem, Lane, da mes*
ma férma que seu ainasio, resis-
tiu a todos os interrogatórios.

Lançando mão de ura "truc,,, o»
agentes puzeram-nu em liberda-
ilo (isto foi ha dias), c, limitem,
fizeram-lhe procurar e convencei-»
de ter Parodi já contessado o cri»
me e que elle, o assaltante, man»
dava lhe pedir que cila nada mai»
oceultasse á policia, para evitar
ser novamente presa. Assim, a ra-

uriga disse que as jóias, retira*
ins pelo amante, da "A Nacional V

este puzera dentro de um bahú a
entregara a um irmão delia, Lane,
o garçon do restaurant "A Mi»
nhóta,,, Arcilio Barbosa, morado .*
á rua Cornoel Pedro Alves n. 2.

De facto, foi o bahú encontrado
cm casa deste, do cuja boa fé • .
policia não tem mnrgcin para du-
vidar. Fora Lane quem o procura-
ia, conftendo-lhe aquelle volume
como coisa sua. Elle aceeitára-o,
nunca podendo suppôr que cila ea-
tivesse de connivcncia com o lâ«
drão. , .

No bahú nlludido, que foi appre-
hendido foram encontradas jora»

, viiim' de 7õ:Q00$0OO. '

Entre ellas achavam-se duat
barras de ouro, pesando um kilo
e oitocentas gi-ammns, provemen-

et, de trezentos relógios dc ouro
derretidos pelo lndrão. i

Autonio Piirodi esta sendo pro»
cessado regularmente.

BOX
NO "MATCH." BIANNA-JOE

WALLS, vèNCEU ESTE
ULTIMO, POR DECISÃO

Perante formidável assisten-
cia realisou-se, hontem, no
Theatro Republica, a espera-
da partida dc box entre o cx»
traordinario campeão patrício
Tobias Bianna, c o forte luta-
dor hespanhol Joo Walls.

O combate transcorreu ani*
madissimo, vencendo o cam»
peão hespanhol, por decisão
da commissão julgadora.

Houve lutas preliminares,
dc que foram vencedores: da
1* Eusebio, por pontos; da 2*,
José Iticordi, tiruflúayo c da

i 3*, Annibal, por pontos.
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neíiou o bonde des^overnadQ!..
Seis pessoas feridas

¦' 
'm ;

Na praia de Botafogo
A poderosa, a invencível Light

nenhuma Importância liga 6. vida
das pessoas que se utilizam dos
seus vehiculos. Aliás, Isso nio
é novidade, como sabido, tambem,
é, de toda gente, que as nossas
autoridades têm sempre os olhos
completamente vedados para os
abusos dessa empresa, que faz o
que bem quer e entende.

A empregados sem a necessa-
ria habilitação, sem o indispen-
savel "trainlng", para falarmos,
semente, dos seus funcclonarios,
nessas condições, a Light entrega
a dlrecç&o de vehiculos de pas-
sagetros, não se prcoecupando
com as conseqüências que desse
facto possam, porventura, ad-
vir. ,

E" que cila sabe que a impuní-
dade lhe está assegurada.

Ainda na noite de hontem, um
desses empregados imperitos da
empreza canadense foi causador
de um lamentável desastre.

O bonde linha "Ipanema", de
2* olasse, conduzido pelo motor-
neiro de regulamento n. 663, pas-
sava, em velocidade excessiva,
pela praia de Botafogo. A certa
altura, houve uma explosão na
caixa automática. O motorneiro
que, como se vae vêr, nenhuma
pratica tinha do seu serviço, pu-
lou do vehlculo, deixando-o na
mesma marcha, desgovernado!

O bonde estava repleto de pas-
sagelros. Entre estes estabele-
ceu-se o pânico. Muitos preclpi-
taram-se á rua. Alguns nada sof-
freram. Seis delles, porém, fo-

"COMIDAS A' FRANCEÍA...",
NO PALÁCIO THRATRO

O repertório que vem. prepa-
rando a companhia 4e | 

'Gênero
Livre do Falado Theatro'tem si-
do escolhido por mão de* mestre.
Se ê vordade que a companhia
actua com perfeita afinação, nfto
se devem somente a esse facto
os suecessos crescentes que vem
obtendo. Podemos dizer que o fa-
ctor principal desses suecessos
tem sido a escolha das peças, e,
sendo assim, a .Rego Barros é, que
se deve tilo bello êxito, numa
temporada de verüo, sempre pe-
rlürosa. Rego Barros 6 o typo per-
feito, do homem de theatro.

A peça de hontem honra o dl-
rector da companhia em que bri-
lha a "estrella" que melhor re-
pre^enta o gênero livre: Carmen
Azevedo. ."Comidas á franceza...",
é um "vaudevllle" intcresaantls-
simo. Multo movimentado, cheio
de situações cômicas, dessas si-
tuaçôes que fazem autores, des-
perta sempre um Interesse novo.
J. Bflto adaptou-o maravilhosa-
mente.

No desempenho salientaram-se
Carmen Azevedo, Soares, Julleta
de Almeida, Chaves, Eduardo Pe-
relra, Marln Duarte e Alba Cam-
pos. Carmen, nervosa, 'irrequle-
ta, deu-nos um trabalho perfeito.
E' uma grando actrlz para o ge-
noro. Desejaríamos vcl-a* numa
"soubrette". Seria, sem duvida, o
Inicio de novos triumphos. Oscar
Soares o Chaves Filho, admira-
veis de graça. '

Em summa, "Comidas ft fran-
eeza...". alcançou um grande sue-
cesso e realizou plenamente a
sua finalidade: provocou boas
gargalhadas. — J. C. i
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C1NEMATOORAPHIÇAS
(ConttatKiçáo da 6* paffino)

na parte da protagonista, obtem
quotidianamente, a formosa Bet-
ty Bronson

iiiiii

ram infelizes, pois, na queda, fe-
riram-se.

O vèhiculo, sem dlrocçfto, sem-
pre em disparada, só foi' porar
quando abalroou com um outro
bonde da linha "Praia Verme-
lha", que se achava parado na
esquina da rua Sao Clemente.
A colllsüo, como ê fácil, de pre-
vir, foi violentíssima. Ambos os
carros ficaram avariados.

Os passageiros feridos sáo:
Manoel da Costa, com 41 annos

de idade, casado, sapateiro, por-
tuguaz, residente á rua Barroso
n. 276;

José Fernandes, de 14 annòs de
Idade, portuguez, operário, resi-
dente á rua General Polydoro nu**-
mero ii;

Joaquim Gomes, de 23 annos,
solteiro, empregado no commer-
cio, portuguez, residente á rua
Marquez de Abrantes n. 82;

Oswaldo Nascimento, de 16 an-
nos, solteiro, operário, residente
á rua da Passagem n. 214;

Avelino de Almeida, de 17 an-
nos, solteiro, empregado no com-
mercio, portuguez, residente ¦ á
rua Oliveira Fausto n. 7;'

Nicoláo Augusto de Pimentèl,
do 32 annos, casado, jardlnelro,
portuguez, residente á travessa
Senador Pompeu.

A policia do 7» districto soube
do caso e abriu Inquérito.

O motorneiro n. 663 fugiu.

Na Feira das Vaidades
ANNIVERSARIOS

. Registou-se hontem o . nnniver-
sario natalicio do Dr. Raul Sá,
deputado federal pelo Estado de
Minas Geraes.
. — Faz annos hoje, o Sr. Anto-
nio domes de Macedo, fazendeiro
em .Campo Bello, no Estado do
Rio.

Faz nnnos hoje o commissh-
rio Antônio dc Aroujo Mello..ac-
tunlmentc cm exenicio no 2° Dis-
tricto Policial.

0 capitão Araújo Mello, para
solcmnizar n data nntalicin, offe-
recerá aos seus amigos um lauto
jantar na sun residência á rua
D. Clara Bastos, 31. .

Passa hoje a data nataljcia
do Sr. Albano de Freitas Pinhei-
rò, conceituado capitalista de ;nos-
sa praga.

AdopUdanòiliei-
pHiM di Ame*

riu do Sul Pista «lllll
PARA TINGIR EM CASA

TINTOL
de flore* Nataraea

CASA JARDIM
Kna Gonçalves

Dia» a. 88 •— Tel. 2853, C. —
Lrhrío A WaMcmar.

' "
NATAI. — ANNO BOM

Ide todos A casa
I, O A N D ,Afc

Bua S. Pedro, 158 — Phonlrl704
— Norte

• O sortimento 6 o mais comple-
to do mercado, por preços convi-
dàtlvos — Vinhos deliciosos, Cas-
tanhas — Nozes — Figos —

Peixe salgado, etc, etc.

quotidianamente, a

O fllm, como temos dito, in-
spira-se no maiB conhecido de
todos os contos de fadas, — a
Gata Borralhelra" — e na parte
fantástica, quo abrange as qua-
tro ultimas partes da fita, pou-
do a "Paramount" fazer pompa
de enscenaçfto e de montagem,
accumulando quadros da mais
deslumbrante belleza.

Na desempenho, ao lado de uet-
ty Bronson, cada vez mais to-
cante e bella, apparece ainda
Tom Moore, um artista a quom
não faltam admiradores.

Acompanham "Os mil beijos de
Cinderella", no programma dp
Capitólio, "D. Joáo Barbaças ,
comedia em 2 actos, e "Viva a
Limpeza", desenho animado, am-
bos da "Paramount" o ainda o
"Mundo em Foco", n, 123, para
o registo das actualidades uni-
versaes.
PARISIENSE

rníny Ruth Mlller é mes-
mo um amoralBhot...

E quem não gosta de um amor-
zinho? Principalmente quando é
cuidadosamente preparado pela
arte inimitável do garoto Cupl-
do. E por essas e outras é que
o sympathlco Monto Blue se vê
nicttldo em camisa de onze va-
ras para cair nas graças da for-
mosa-Patsy, no film "Amor,

Amor, mais devagar!", de entre-
cho cheio de situações cômicas,
capazes de tirar o sério ao pro-
prlo Buster Keaton. Vá, pois, rir

¦ um "pedaço", no Parisiense, onde
esse film hoje se exhibe.

O mal» pnBdego lll» de
Carlltos

Na segunda-feira próxima, vae
o. "Parisiense começar a cxhiblr
o mais pândego dos films dc Car-
iltos — "Dia de Pagamento —
Este super-film cômico é engra-
çadlssimo; elle arranca monu-
mentaes gargalhadas. E' fncil
suppOr o estupendo suecesso que
vae fazer.

Carlito, feito servente de pe-
dreiro, a jogar tijolos, amassar
barro e... a tirar bons provei-
tos de tudo isso. As scenas se
suecedem sempre engraçadissl-
ma. Charles Chaplin (e ahi está
a sua superioridade) 6 o artista
que sabe fazer rir sem offender,
sempre a mostrar o ridículo mas
sem desvirtuar a nobreza de cer-
tos acções ou Intenções numa-
nas. v
DIVERSOS

«Pedro,•« eomnrlo", o trun-
fo do fim do nnno

dc 1»26
O anno de 1926 se encerrará,

no Cinema Gloria, da Companhia
Brasil Clncmatographica, com a
chuva de ouro merecida a todas
as casas de espectaculos de pri-
rtiéira grandeza.

Será levado ao "écran" da es-
tlmada casa de diversões a ma-
gnifica producção da "Ufa , de
Berlim, intitulada "Pedro, ó cor-
sarto", um fllm cheio de scenas
emocionantes, em especial pelo
meio em que ellas se passam, o
melo sórdido dos piratas do se-
culo XIII, quando elles punham
cm perigo constante og mares eu-
r°Peu8, , «„¦"Pedro, o corsário", que foi
dirigido por Arthur Robinson,
um dos melhores ensaiádores ai-
lemães, obteve a seguinte distri-
buiçâo artística que bem fez me-
recer a sua consagração nos pai-
zes em que foi levado á scena.

São interpretes de "Pedro, o

corsário", Pedro, Paul Rlchtetj
artista de nome consagrado na,
cinematographla Internacional;
Salvatore, Rudolph Klein Rogge,
artista de fama mundial, pelo*
magníficos trabalhos que já exe^
cutou na cinomatographla; •
Aud Egede Nlssen, artista «•
nome fe que tem figurado, por
mais de uma vez, nas grande»,
producções da "Ufa", Bempm
com grande interesse da parte d«
publico .desemponha neste Olm
o papel de filha de uma notabU
lidade medica «espanhola, ávUkfc
do aventuras. •"Padro, o corsário" apparece*
rá no Gloria, no próximo dia ÍT
do corrente, e ê do crer quo, pelo
seu valor artístico e seu enredo
seduetor, permaneça no carta»
por exigência do culto publloíi
carioca.

«Tyranno e Martyr
Lon Chaney ê, decerto, um do.

netores de mais original feiçttft
que nos têm sido revelados pel*
tela argentea. i

Os seus admiradores — e nao
são poucos através do todo O
Brasil — estão de parabéns, uma
vez que é Lon Chaney o prota-
gonista de "Tyranno e Martyr",
o film da "Metro", destinado pelo
Capitólio para o seu programm»
da semana próxima."Tyranno e Martyr" ê uma
obra de fôlego, primorosamente
representada ' pelos aeus , Inter-
pretes, e Lon Chaney tem, no
papel dc "Joe, o Cegueta", mais
uma das suas inesquecíveis crea-
Ções.

"A Protegida"
Com o film deste nome, pro-

ducçáo da conceituada "Para-
mount", fará o Império o seu
programma da* pròx|ma semana,
um dos melhores que elle tem
apresentado."A Protegida" é uma vers&O
cincmatographica da famosa no«
vella do Zano Grey, "Dcsert
Gold", e attrae, já pela acçao
diamatica violenta, já pela bel-
leza dos ambientes cm que fo-
ram posadas as suas scenas.

Os princlpaes interpretes sSof
Neil Hamilton, Shlrloy Mason,
Robert Frazer, William Powell,
cto,

"Ou MlKcravels" — ÍUm
completo, em 0 cnpl-

tulost
Vimos, ha pouco, no Odoon, o>

fllm "Os Miseráveis". Ern, um
trabalho em 10 partes, e quo,
portanto, não podia conter aquel-
Ia multidão de scenas idealizadas
pelo grande Victor Hugo, Por
Isso mesmo, a Pathé Consor-
tlum, que o produziu, fel-o, nâo
em 10, mas em 32 partes! Desta»
foram reduzidas aquellas, maa-
eslas 32 partes constituem un
fllm separado, em 6 capitulos.

E' um trabalho magnífico, com-
pleto, perfeito, em que nada.
falta do que Victor Hugo no»
conta na sua obra immortal.

Pois a Companhia Brasil Cl*
nematographica, que lançou um
no Odeon, vae, dentro em pouco,
cemeçar a lançar o film em t
capitulos, em um dos nossos me»
lhores cinemas.

Serão seis espectaculos esplen*
didos, que todos quererão vêr.

Nós, pelo menos, não perdere»
mos esta esplendida oppotunU
dade, '*

TINTOl

ELECTRO- BALL
Sl-Rua VUcoiide do lllo

Branco, SI
Empreza Brazileirt de Diversões

HOJE E TODOS OS DIAS
1 SeBBBcloane» torneio» em 5,
IB e 20 pontos, entre os ele-

tro-bnller» de 1" 2» e 3» |
IA ínncçfto terá Inicio Ah 2 ,
\ hora» dn tarde. Aon RHbb.iiloB I
I e domingo» — partida» eu ¦
| vinte pontos.

ATTRAENTE E INTER-
gggANTB SPORT

Raa fiscnidB do Rio BranE0.51

<**®**®»s^^ fi papitiii os
1 DENTRO EM BREVE - será lançado pela - COMPANHIA BRASIL CINEMATOGRAPHICA - o grandioso film em 6 CAPÍTULOS

COM 32 PARTES!

OS MISERÁVEISA

.>¦;

NOTA - não confundir este film com o que ha pouco - em 10 partes - 
£J 

•^"^TOwífSnníW

| são os mesmos - mas a obra é completa, em seus menores (detalhes — e será exhibida em - SEIS ESPECTACULOS

I poderemos melhor ver a alma de VICTOR HUGO
Prodncção da PATHE' CONSORTIUM — a fabrica que fez "Os Tres Mosque-
teiros", "Vinte Annos Depois" e "Conde de Monte Christo"

. Os artistas g— em que I
V

THEATRO S. JOSÉ*
EMPREZA PASCHQAIi SEGRETO

 HOJE —
Na tela:"MADAME DOBAHRY"

com POLA NEGRI
e EMIL JAWNINGS

Vo palco — 4-8-10 hora»!
HERBERT & SCHULLER — «E-
ORGE — HUMBERTO — CORO-
NA _ CASTELI.OS — I-ES 3

PUINKS - MR. PACHE"
(estréa)

Estría —_QIiGA A
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ODEON
«OliAMOnBS IJNISONOS SOARAM A', VICTORIA...»

Nfio ae truta da ULTIMA CORRIDA DB TOUROS em SALVATERRA

em «ine o velho SIARIALVA vlngon n morte de seu
———. filho, facendo tombar o touro «ue o íiintArn ¦—

mau «lm de
I

DOIS SOBERBOS ESPECTACULÇS EM UM SO-
NO PALCO: — ás 4, ás 8 e as 10,10

corrida de
NA TELA m i

Menina ainda, ella er» MAB dc oito pequeno* orpbftoK — Eram
an bonecnii eom que a Natureza a brindara...

Assim vemos

MÂRY PICKFO R D

Uma
touros em Nimes
em «ue vemos nfio um. mas 4 SOBERBOSTOCROS cnhircm por terra.

depois de lidados por'.
FACULTADES — AGUERO e CHICIIBI.O

Momentos «ensnclonaes tomados pelo RETARDADOR e APPROXIMADOR

FIIiM NUNCA VISTO NO BRASIL!

No programma — o bello romance da vida moderna —*-

ALEI DA VIDA
O NATAL DB CHÜCA-CHÜCA

com JOSYANE e HARRY KRIMMER

explendida comedia da UNIVERSAL

SEGUNDA-FEIRA — um novo e lindo e lindo film da FIRST NATIONAL (Programma

SERRADOR) com CONRAD NAGEL -1 ELEANOR BOARDMAN e WILLIAM HAINES — em

EVITANDO O PECCADO

Mexericos

no film adorável da UNITED ARTISTS

Aves sem ninho
SEGUNDA-FEIRA -

empol-gante romance:
o segundo fllm dn UFA —

PEDRO, O , CORSÁRIO

ARTE ~ ORIIGNALIDADE T GRAÇA
pelos artistas da Companhia

Tangará
sobresahindo, pelo seu talento, pela sua graça expontânea

ALDA GARRIDO
a mais cara e mais engraçada das artistas brasileiras ¦

Peça. em um acto e 15 quadros de MAX MIX e LUIZ PEIXOTO

Musica de HEKEL TAVARES

A SEGUIR
"O Passarinho Verde »

>-+„.%„,.•%:„ tiH,,»»».»» !¦ *"»" ¦"»"""
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0 MELHOR METHODO DE CAVAR AS "BOAS" |

Al Jones, um esbelto "gentleman", ia todas as tardes fazer o seu corso
em elegante barata.E quem tem uma linda barata tem o iman maravi-
Ihoso que attrae as "boas". Mas AI Jones era exigente, não era,qualquer
"D. Bôa" que lhe servia, elle gostava daquellas de raça, de puro-sangue !

Porém Cupido que gosta de empatar deu o aviso de...

r,—. ¦ —

I MoiiteBluel
1

Ê

AMOR, AMOR, MAIS DEVAGAR!
Uma adorável comedia no gênero.das de Wallace Reid com o estupendo

MONTE B L U E
ea encantadora

PATSY RUTH MIL LER,
os interpretes de "Em Paris é assim..."

ParisienseHoje
lSSgS»MSS
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i jP_A R AMOUNT |
IMPÉRIO!JCAPITOLIO

HOHARIOt
1 .lornnlt 2 — -I — 11 — 8 — 10,00
g Drnimii 2,20 — 4,20 — 0,20 —
= S,20 — 10,20.
fjVComedlnl 3,40 — 5,40 — 7,40
g _ 0,40.

H O J El

OS Mil. BEIJOS DE

0 IMPAGÁVEL
2.»-FEIRA CARLITO no seu hilariante film

O DIA DO PAGAMENTO
-taassBuaUjsasaMar

fò-^i^aai»^

B (A KISS FOR CI.XDEREI.LA)
= Um fllm de appurato, «obre o
i thoma da "Gata Borralheira",
|cum BETTY BRONSON e TOM

 MOORE 
| MUNDO EM FOCO N. 123
= Actualldades unlvcrsaes, e

D. JOÃO BARRACAS
achlstosa comedia em 2 actos da

"Paramount"
VIVA A LIMPEZA !

g Desenho animado da "Pa-
ramount"

A FtOH DE SEV

PIUSCILtA DEAN

HORÁRIO: g
Jornnlt ? — 1 ¦— «— 8 — 10,001
Drnina: 2,20 — 4,29 — 0,20 —¦£

8,20 — 19,20. 6
H O J El |

Mocidade j
SporHva I

(RROWX OF HAR"irARD) |
Um fllm dedicado â mocidade S
carlo'cu, sobre um thema. comi- S
co-romantico a cargo de JACK §
PICKFORD, MARY HHIAX e |

MARY ALÜEX |

FOX-JORNAL 1
ReNenlin clnematofrrnphlea dou |

urniules iiei>iitet'lnirn(»s g
do mundo g

PAT

NovidndcK Injlernnclonn*8

OS CÃES (Bducntional

A SEGUIR: H
No CAPITÓLIO — Lon Chnnry, em TYRANNO E MAU- §

TYR (The Itoad lo Mnndnlny) — Um fllm da "Metro'-' dlstrl- =
buido pela PARAMOUNT. §No IMPÉRIO — Nell Ilnmllttiii. Shlrley MnNim, Rnlierl I>'rn- §

aer o Wllllnm Powell, em A PROTEíílDA (Dcsert Góld) . — g
Um film da PARAMOUNT. í|

»lj'll1ÍlBIIIÍHll1lÍinÍll^
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-CINEMA- |H|LORlH

Segunda-feira
 Dlfl 27

Paul Richter
o bello artista chamado o"Barrpore allemão"

explendido

HOJE — AN 8 e üh 10 hornn
PLT1MAS REPRESENTAÇÕES

dn querldn comedln

Meu marido
enlouqueceu

o frrnnde hucccsno dn lempornda I

Amnnlifl — Grandiosa ostría
da comedia de Gastao Tojelro:

SAE DA PORTA. DBOLINUA

apparece-nos
EM
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TRIANON
ÍIS hornsHOJE em VESPERAL — A's 2 1|2

GRANDE ACONTECIMENTO ARTÍSTICO!!!
ESTRE'A dn celebre TROl'1'E INFANTIL

a cuja frente Ne cn contrn o pequeno

EDISON
o único rlvnl braxilciro dc

JACK COOGAN
COMÉDIAS — SKETCHS e o CHARLESTÕN

DANÇADO POR TODA A. TROUPE
PREÇOS ÜO COSTUME

ILHA' JtàJÊIy 1

hé )*7N\,tí|-

•' r'^ mmW-' -' t

^^ *f MW ¦»• B

//SCl ~-^y. /1 '/*Maa*7 '' .A 9
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..-». .~ — ScnKnclonnl, conimovente •• U/^ IC
HOJE c vibrante dramn HUJE

A FLOR DÉ SEVILHA
Aluado ao encanto, o "salero" e a belleza da protagonjst»

 PRISCILLA DEAN 
A irrequieta e ardente sevilhana, altiva no seu amor, desafia
valentemente a rival, empenhando-se nuiiia- lueta ferou, para

defender o mais famoso toureiro do toda Hespailha
PRISCILLA DEAN — A FLOR DE SEVILHA

Iiiti-rr-siuitc Eduentionnl Fox — OS CÃES
Ijinda collecção de magníficos exemplares de ciles de raça,
desde o oadslriho de bolso, o arisco efio policial, até o carran-

cudo o Invencível bull-doií inglez
Lltimns notieinií nelas NOVIDADES INTERNACIONAIS N. 78

Com' uma serie de cxplentlidoa capítulos da Inglaterra,
New York. Alaska, etc.

II

loCoKmw
E' o segundo film que nos apresenta a UFA de Berlim

D Corsário daquelles tempos mantinha em seu pei-
to duas paixões:

o desejo da lueta e da abordagem
e o amor violento pela MULHER !

Vamos vel-o nesses dois momentos de perigo — ante a nau inimiga e
ante a MULHER !

AUD EGEDE NISSEN —¦ é a linda criatura que (az esse papel

Distribuição da URANIA FILM

1
THEATRO GÊNERO LIVRE

NO

HOJE
PALÁCIO THEATRO

A's 8 314 HOJE
hilariante vaudeville, traducção de J. BRITO

COMIDAS Á FRANCEZA
grande suecesso dos theatros parisienses.

l!*NI>ectrictiloN Impróprios pnrn .tenborltns e menores
Lindos moveis da CASA SION -CASA ANDRÉ' e leiloeiro PE-
HKO I,OI'KS —- Pbonographo da CASA EDISON— Eleclricldade

da CASA TEIXEIRA

IW 
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I X TODOS OS DIAS PM FILM NOVO V ^ MT 
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tiINER E SOUPER DANSANTS TODAS AS NOITES
AOS SAUDADOS SO» E' PEH.IiItViDA A E.NTRAUA NO HES-
TAVUANTE ÜE SMOKING OU CASACA E A'S PESSOAS 0,1'E

TIVEREM MESAS RESERVADAS
Aus domlngON c fcrlndou linverü '•iiiiitlnée" nu ." lior:i» da tarde

c Aperllif-Unnsant das 17 íis 1D horas

THEATRO C ASINÓ R A -T A -PI | A N!
HOJE ¦ E todas as noites, ás 8 e ás 10 horas - HOJE

Amanhã, sexta-feira
Festa do Meio

Centenário
Ultimas representações da mais moderna revista que o Rio tem visto.

NO

Amanhã-Comidas á franceza
'ügsisiíBBai&mmmmmmzmmwÊmwmmm

Na próxima semana - NOE E OS OUTROS... de Álvaro Moreira.
Bilhetes no Lyrico até ás 6 horas c no CAS1NO a qualquer hora. - Tel. 6 C.

Lyrí
I
I

HOJE, ás 8 3) 4: 0 MARCHANTE, comedia em um ado de Henne- |
quin e 0 GALLINHEÍRO, 3 acios de gostosas gargalhadas è.Q Tristan $

Bernard — NOVAS POSES PLÁSTICAS — P oltrona: 6$000 Ü

m

impróprios para
m menores e senhoritasIsi

Ci

! 
*

I

mr

«; •'¦


