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PROPRIEDADE DA SOCIEDADE ANONYMA "A MANHA"

4 Republica que abi esti O "
é una palhaçada

¦»«^»^*»

.Foi-se a miMrtiia hereditária e leio* democracia com rei temporário
Nas, das lagrimas e do sangue de trinta e cinto milMes de
brasileiros, surgirá a grande arvore a cuia sombra acolhedora

; e -" u"'x—"",""

Dia )|iiiHiiÍIÍi|da
sonhadores

A analyse destes trinta e nove
fcnnos de Republica, serenamente
teita, s:m paixões nem espirito
faccioso, leva-nos inevltavelmen-
te a conclusões desoladoras, pon-
ão em evidencia todos os erros
aue deturparam, em sua essen-
cia, o regimen, dando-nos uma
autocracia em logar de democra-
ei. que os revolucionários de 89
nos haviam promettldo.

E' uma convicção arraigada em
todos os espiritos e contra que,
debalde,. o optimismo de uma in-
Bignlflcante minoria, que se in-
Btalou coníortavelmente na Re-
publica, procura oppôr uma argu-
mentação ártlficlosa e panglos-
slana, tão falsa como o patriotls-
mò em cujo nome a articulam.

Foi essa amarga deslllusão dos
espiritos que gerou o "saudosls-
mo", o que vale dizer, a apoio-
gla exaltada de uma monarchia
decadente, em que o rei de lon-
gas barbas, com o seu ar patriar-
chal de bom velhinho, não tinha
as velleidades absolutistas de um
Luiz XIV, mas acceitando o ro-
tativismo de liberaes e conserva-
dores, ia deixando que o paiz
marchasse em carro de bois, com
um Índice cultural baixíssimo,
emquanto Sua Majestade, ga-
nhando fama de sábio, assistia
concursos, e, dando largas á sua
vela lyrica e bucólica, perpetrava
máos sonetos.

Quando se constata que é ape-
nas um grupo reduzido de politi-
cos profissionaes que detém o po-
der e delle faz a fonte de seus
proventos, brada-se "que nâo era
assim na monarchia!", que os
conservadores, no governo, per-
deram as eleições de oitenta e
tantos para os liberaes!..;

Invocam-se os concursos para a
magistratura; lembram-se os do-
tes de honorabllldade dos minis-
tros; rememora-se a tolerância
dos governos; allude-se & poten-
cia militar do;Império, que,fez.. giiçrràssdei cinco.famiosjvtcáni
tam-se hynmos, tecem-se -epini-
cios, entoaiáüse loas á tudo o que
era do passado, a tudo o que ema-
nava da monarchia, que, assim,
através do tempo, apagados os
aspectos vivos.da sua dominação
e esbatidas as cruezas da sua
actuação politica e social, ainda
inspira aos contemplativos des-
crentes a melancólica saudade de
um grande bem que se p/erdeu...

Evidentemente, não é com as
venlas ao passado morto que te-
remos a resurrelção.

Sl a Republica fez do suffra-
gio uma mentira impudente, des-
mascaremos os mentirosos, com-
batamos as fôrmas viciosas do
euffragio, cassemos o mandato
falso dos que pretendem repre-
eentar o povo.

Em nome dos princípios de de-
limitação dos poderes do Estado,
da soberania de cada um delles,
da harmonia de todos elles, pro-
iliguemos a hypertrophia de um
e a atrophia dos ouiros; fusti-
guemoa a covardia tios que se
apassivam deante dos Césares do
Cattete; anathematizemci os que
transferem a distribuição da jus-
tiça ao arbítrio dictatorial dos
que apenas deviam executar-lhe
os dictames.

A suppressáo gradual de todas
as liberdades publicas, de todos
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TRES CARCASSAS PA-
RA UMA TOGA...

os direitos indlviduaes, contra-
ponha-se a resistência viril, em
logar do "não pódel", platônica-
mente gritado, longe da cavalla-
ria!

Mettam-se na cadeia os que
roubarem o erário publico!

E assim que se fará a Repu-
blica de verdade e não chorando
o passado.

Essa consciência de um tutu-
ro melhor, a certeza e a fé em
dias claros, de justiça, de liber-
dade e de honra, que hao de vir;
a luta contra todos os erros que
fizeram "disto" uma palhaçada
ignóbil, com rei temporário, ba-
tuques e festanças; a deliberação
de vencer as Investidas do espi-
rito de reaccionarlsmo, taes sao
os sentimentos e os Ideaes que
começam a animar os espiritos
puros e a empolgar a alma bra-
silelra.

Em nome desses altos e nobres
sentimentos, pela objectlvação
desses grandes e puros ideaes,
algumas vidas generosas 3a tom-
baram.

Não as esqueçamos!
O seu sangue foi a rega na se-

menteira das idéas novas. Verta-
mos sobre os seus túmulos lagri-
mas, no meio das festas de hoje,
e esperemos, com fé inabalável,
que do sangue e das lagrimas de
trinta e cinco milhões de brasi-
leiros, surja a grande arvore, a
cuja sombra acolhedora e amiga
nos abrigamos todos.
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De Deodoro, o proclamado*, a
Washington, o eslalísador...
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O espelho reflexivo dos"deiicils"orçameD
tarios em todos os tempos do regimen
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Existe ainda o contrapeso dos empréstimos conlrahídos
ultimamente e cuias conseuuencias são imprevistas

Quando o governo, esquecendo o M^^SÍlSfeí

Como os que nâo fazem parte da família-de gozadores da Republica, ctoncebem. a commemora ração do 15 dé Novembro

as numerosas mazellàs que tortu
ram o mechanismo econômico da
nação, se dispõe a gastar vultosas
quantias para commemorar a
passagem do anniversario da Re-
publica, vem a tempfc lembrar o
qiie tem sido'o malbaratar das
rendas naeionaes, encarado o
regimen republicado sob o ep-
pollo reflexivo dos "eflcits" or-
çamentarios. A eloqüência dos
algarismos fala bem alto.

Para aquelles que sopharam
com uma Republica prospera e
feliz, pára os republicanos slnce-
ros, 9 Brasil, depois do advento
1889, tornou-se o palz das des-
illusões. Todas as esperanças que
esses visionários embalaram em
outras épocas se transformaram
em decepções tremendas. E assim
como " Tiradentes não antevira
uma liberdade tão estreita como
a que nos advém em 1892 Benja
min Constant tambem não idea-
llzara uma Republica.transviada
como esta que ahi está envergo-
nahndo o passado glorioso da
nacionalidade.

Se lançarmos um olhar retrós-
peotivo em torno dos. governos
que desde 1889 tem administra-
do o- paiz com excepções bem
raras, veremos que o Brasil
pode, de facto, sem nenhuma in-
justiça, ser cognomlnado: — "O
paiz dos deficits!"

No momento, se nos afigura
ainda mais clamqrosa a situação
financeira da Republica'quando
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Com esse titulo, o Esta-
cio do Pará" critica um
"promettido" do déspota

Dionysio Bentes
BELÉM, 11 (A. B.) — Sob o

tllulo "Tres carenssas pura uma
loga", o "Kstado do FarA" escre-
ve vehemente critica contra o
.rovemailor Dionysio Bentos, que
teria promettldo aos srs. ;IIoraçlo
Mollo. Antonlno Mello o Amélia-
no Lima, a va«a do desembarca-
ifor deixada pelo sr. Bórffes lc-
reira. antes de se ter este magis-
Irado decidido a se aposentar.

Acontece, porém; ciue o sr.
Borges Pereira, resistindo a co-
ricçfio por parte do seus collepas,
mantom-se naquelle cargo, de_l-
xando o governador em situarão
lia»tante delicada, sem poder
contentar á nenhum dos seus 3
candidatos.

Que haverá concernente
á interrupção do "raid'
boliviano La Paz-Rio de

Janeiro ?
S. PAULO, U (A. B.) — As

ultimas noticias a respeito do
"raid" dos aviadores bolivianos,
que partiram de La Paz para es-
sa capital, não esclarecem de
maneira definitiva n causa da
"panne" que os retém em LíimPO
Grande, no Estado de Matto
ilrosso. Acredita-se, entretanto,
que os officiaes do palz amigo
estão detidos por falta de lífizo-
Una, e acerescenta-so que o Mi?
nistèrlo da Guerra já. teria orde-
nado providencias no sentido de
vir em seu auxilio, permittindo-
lhes ri continunçüo da viagem,
de modo a poderem estar no Bio
de Janeiro amanhã, por oceasião
das festas da proclamado da
P.epubllca.

.í àH passagem .do 9ty|0dmNkc
rio da proclamaçãõ dtfTlepubU-
caca vae ter este anno uma com-
memoração das mais brilhantes.

Além da annunciada formatu-
ra dos contingentes das policias
estaduaes, haverá, outros íeste-
jos, todos de cunho popular, en-
tre os quaes a passeata venezla-
na, os fogos de artificio e a en-
trada franca no parque do pala-
cio do Cattete, que terá illuml-
nação feérica, organlsada sob a
drecção da Inspectoria Geral de
Illuminação.

E do que vae ser, em summa,
a' commemíiraçâo officlal do
grande data dizem melhor as
noticias abaixo, e que mostram
a pompa de todos os festejos
projectados.
A ESQUADRA FUNDEADA, NO

FLAMENGO
Desde ás 15 horas de hontem.

varias das unidades da nossa
marinha,' como tambem o cru-
zador "Buenos . Aires", fundea-
ram no Flamengo, onde hoje, a
noite, apresentar-se-ão feérica-
mente illumlnados.

Á ALVORADA
A alvorada do dia de hoje, será

festivamente saudada pelos for-
tes da bahla que farão disparos
suecessivos.
A FORMATURA DAS FORÇAS

ESTADOAES
Na grande parada de hoje, as

policias estaduaes serão com-
mandadas pelo major Sertorio
Lopes de Siqueira Camucê, sen-
do-lhes aggregada a banda de
musica da Policia Militar, desta
capital, dirigida pelo 2° tenente
João Cesario de Camargo.

O 5» batalhão da Policia for-
necerá a banda de cornetelros e
tambores.

O 6U batalhão, além de um pe-
lotão, que será commandado pelo
aspirante José Gonçalves Rodri-
gues, participará do desfile ce-
dendo o pavilhão nacional, con-
duzldo pelo aspirante Antônio
Leite de Araujo.

A composição de cada contm-
gente estadual será a de um pe-
lotão, dois grupos de combate,
commandados por um officlal. -

A formatura obedecerá á or-
dem geographica dos Estados.
Estes os contingentes que parti-
ciparão da parada, com seus res-
pectivos commandantes:

Amazonas — Io tenente Gon-
zaga Tavares Pinheiro.

Pernambuco — 2» tenente João
Leite Serrano de Andrade.

Paraná — 2o tenente Augus-
to Garrett.

Sergipe — 2o tenente Lourival
Ouro. , y nAlagoas — Io tenente José Ro-
drlgues de Mello.

Espirito Santo — 2o tenente
João Miranda Rocha.

Ceará -- Io tenente Luiz David
de Souza.

Maranhão — 1" tenente An-
tenor'Dias de Carvalho. .

Pará — Io tenente Eugênio
Tavares Ferreira.

Piauhy — 2o tenente tímillo
Rodrigues da Cunha.

Rio Grande do Sul — 1° te-
nente Venancio Baptista e 2o te-
nente Olivio de Carvalho Mar-
quês.

Rio Grande do Norte — 2o te-
nente José Victoriano de Me-

i deiros.

Bahia. ¦*¦ *;-tenente Fraiiclsco. tropas.: ^çdo-lhe-prestada con
•p»dà Fónáêcâr- "-•'-^^•'T^ènci^offlfemlv'--•.• - ••<-*.

Matto Grosso — 2o tenente .AS BANDAS MILITARES TO
Knizanowskl

OS

Goyaz —: 2° tenente Agenor
Siqueira. - -

Santa Catharlna — 2o tenente
Frederico Ewald. ¦

Minas — .2° tenente Vicente
Torres Júnior. ¦ ,

São Paulo — 2o tenente José
Lopes da Silva. .
O ITINERÁRIO DO DESFILEI

DAS TROPAS
Será o seguinte o itinerário

seguido pelas tropas, commanda-
das pelo major Spetonio Lopes
de Siqueira Camucê:

Ida — Praça da Republica, rua
chado e Cattete. — Volta — Rua
Branco, avenida Beira Mar, rua
Machado de Assis, largo do Ma-
chado e Cattete. — Volat — Rua
do Cattete, largo da Gloria, ave-
nida Beira Mar, avenida Rio
Branco, rua Marechal Floriano,
quartel, general do Exercito.
A CONTINÊNCIA AO CHEFE

DA.NAÇÃO v
O chefe da Nação assistirá, do

palácio do Cattete, ao desfile das

,0S DfttoVTIFIClO NA
>GUÀNAB2^^:%<fe;;-

CARAO EM PUBLICO
A commissao official dos fes-

te jos do dia de hoje; organizou
variado programma musical, que
será executado,. em logares di-
versos,, pelas bandas das nossas
corporações militares.

Os concertos começarão ás 19
horas, encerrando-se ás 23 horas.

Os pontos escolhidos e deter-
minados para locallsação dos cor-
pos de musica são os seguintes:
Esplanada da Bibllotheca Nacio-
nal, Casino Beira Mar, Parque
do.Palácio do Cattete, Pavilhão
de Regatas, a praia de Botafogo.

RECEPÇÃO NO CATTETE
Seguindo velha praxe, o Sr.

presidente da Republica dará,
hoje, recepção solenne, comme-
morando a magna data, aos cor-
pos diplomáticos estrangeiros,
membros do Congresso, ministros
do Supremo Tribunal, Tribunal
Militar, etc, classes armadas e
civis, etc, etc.

A recepção ao corpo diploma-
tico estrangeiro terá inicio ás 14
horas.

Dos festejos propriamente .po-
pulares de hojè/pj» isso que são
sempre dos que mals attraem a
attentfão geral, destacam-se ós
fogos de artificio, que serão quel-
mados, entre as 20 e 21 horas, na
avenida das Nações e no morro
da Viuva, e a "passeata .venezla-
ria", que se reallsarâ na ensea-
da do Flamengo, aos fundos do
pálacio^áo Cattete, tendo Inicio
áB2ty#ts.,

Tomarão parte nesse desfile
illuminado sobre as. águas da
Guanabara diversos clubs de re-
gatas, companhias de navegação
e embarcações diversas, bem co-
mo o Violão Club.
A OFFICIALIDADE DA MA-

RINHA CUMPRIMENTARA'
*, O CHEFE DA NAÇÃO

Os officiaes da Armada, ás 15
horas, reunir-se-ão no Arsenal,
de onde seguirão para o. Cattete,
afim de apresentarem cumpri-
mentos ao Sr. presidente da Re-
publica. O uniforme será o far-
dão.

A PARTICIPAÇÃO NOS FES-
-•,v-'.^«Fvípg,->DA-E;, K^L^i^

Grupos de aViões dá Escola dé
Aviação Militar farão, hoje, so-
bre a.cidade evoluções, pousando
na bahla.

Estes são os grupos de aviões
que fornecerão as esquadrilhas:

1> Esquadrilha
Aviões Breguet typo Exercito.
Avião ri; 1 ¦ — Piloto — Major

Pederneiras — commandanté do
grupo — Observador — Tte. Le-
mos Cunha.

Avião n. 2 — Piloto — Major
Lysias — Commandanté da 1*
Esq. — Osbersador — Tte. Go-
mes Ribeiro.

Avião n. 4 — Piloto — Capitão
Fontenelle — Observador — Tte.
Floriaiio Peixoto. ¦ • ¦

Avião de reserva.n. 3.
2* Esquadrilha

Aviões Potez XXV typo.Di-
visionário. • 

Avião n. 7 — Piloto — Tte.
Levei — Observador —Tte. Ara-
ripe.

Avião n. 8 — Piloto — Capitão
Avilla — Observador — Capitão
Aderbal.

i»t~—ê~**.,*-ft——^~*——-
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A REPUBLICA NO EXÍLIO
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Avião,»., 9 — Piloto capitão
'Arotóo -^-vCoirtllilhdantev dk^
Esq'."^ ObsÃVaaof"Capitão Bar-
ccllos.

Aviões de reserva ns. 10 e 11.
3a Esquadrilha

Aviões. de Transzlção. Cau-
dron C. 69. ,

Avião ri. 11 — PHoto — Ca-
pitão Gaelzer — Commandanté
da 3* Esq.

Avião n. 12 — Tte. Mello —
Piloto.

Avião n. 13 — Piloto — Tte.
Coriolano.

Quartel no Campo dos Affon-
sos, 14 dé novembro de 1928.

VISITA AO TÚMULO DO
PROCLAMADOR

A commissao promotora do
monumento' do marechal Deo-
doro convida os republicanos a
comparecerem, amanhã, ás 10
horas, no cemitério de S. Fran-
cisco Xavier, em visita ao túmulo
do proclamador da Republica.

ROMARIAS CÍVICAS
A directoria do Centro Cario-

ca fará amanhã uma romaria
aos túmulos de seus associados
fallecidos, destacando-se os vul-
tos pátrios de Olavo Bllac, barão
do Rio Branco, Lima Barreto,
Galção Ribeiro e outros.

Será a homenagem á data da
Republica.
O CÔNSUL BRASILEIRO EM

NOVA YORK FALARA'
PELO RADIO

O cônsul geral do Brasil em
Nova York, pronunciará, hoje,
discurso, que será irradiado pela
General Electric, de Nova York,
entre 20.50 e 21 horas do Rio
re Janeiro. Os característicos da
estação .da G. E. naquella ei-
dade são os seguinte: 2xAF,
ondas de 31.40 metros .

Emquanto, hoje, com folguedos
e luminárias destinadas a justi-
ficar a "implantação da ordem"
e o "restabelecimento financeiro"
será festejado o segundo anni-
versario do governo do "nosso"
Washington, convém relembrar
aquelles que se sacrificaram pela
Republica, para que o carro ce-
sariano, o triumpho não passe
impune. A lembrança dos revo-
lucionarlos que abalaram todos

os alicerces da corrupção bernar-
desça sempre traz sobresaltos aos
detentores do poder, que se en-
volvem em prazeres e festas para
esquecer os nossos gloriosos exi-
lados. Para nós, a Republica
está proscripta. E a apregoada"implantação da ordem", que
constituíra um dos dísticos das
bajulações de hoje, pelas quaes
degrada o dia da Republica a
mera opportunidade de mani-

festações áulicas, será sempre
uma exhibição de força e cóacção
emquanto não penetrar na es-
phera espiritual pela porta am-
pia da amnistia.

Anda por ahi uma Republica
leviana e corrupta de carnaval
e de bajulação.

Mas o sentido democrático do
brasileiro projecta-se para o exi-
lio, onde soffrem as agruras da
proscripção brasileiros dignos e

e incumpliciaveis que combate-
ram a affronta bernardesca. E'
da mais sensacional opportuni-
dade, portanto, a publicação, pela
primeira vez da photographia
acima, em que se vêem Luiz Car-
los Prestes, Miguel Costa e Or-
lando Leite Ribeiro, tres das
maiores figuras da gloriosa co-
lumna Prestes e que se encon-
travam recentemente em Buenos
Aires.

À ACÇÃO ERUPTIVA
DO ETNA

CATANIA, 14 (A. A.) — -Nas
ultimas 24 horas, as lavas do

.Etna avançaram 40 níbtros.
Actualmente, o vanço é de 2

metros por hora.
A aetividade interna do vul-

c5o, todavia, está^cessando. •
'¦¦ ; • "'•'" '¦ ' —

UM EXEMPLO AIMI-,
TAR

Nenhum aeroplano voará
mais sobre Buenos Aires!

BUENOS AIRES, 14 (A. A.)—
O ministro da Guerra determl-
nou a prohibieao de v8ps sueces-
Blvos sobre a cidade, quer de ae-
roplanos militares, que civis ou
commerciaes em propaganda, no
Intuito de, dessa maneira, evitar
acoldentes • que possam prejudl-
car a população.

; 4, 

Mais dinheiro para as
obras da cidade

Afim do attender ás despesas
eom a realisação de obras e uie-
lhoramentos da cidade, o pre-
feito abriu hontem, por conta'Eda
autorisação de CO.000 contos, o
credito extraordinário de 5.000
contos. -

uma infàllibilldade temerária, a
nação na incerteza das suas
aífirmativas, quanto ao saldo
que disse existir.

O que nos interessa hoje, en-
tretanto, são os exemplos do
passado mals verdadeiros que
todos os financistas, ainda que
se trate do sr. Wsahington
Luis.
A LINGUAGEM CLARA E PO-

gWlVADOS NUMEROS
Em 18Ó0, isto é, após um anno

de regimen republicano, regis-
oiu-se a. primeira decepção.

— Um "déficit" nada inferior á
somma de 25.339:000$. No anno
seguinte as coisas melhoraram
senslvelmenta, ficando reduzido
áquelle alcance a 8.353:000$. Essa
melhoria, entretanto, foi apenas
um ligeiro ensaio que... logo se
desfez, pois, no outro anno, a
nação contou com um novo "de-
ficit" de 51.673:000$, para vel-o
reduzido, em 1893, a 40.780:292$.

Achando-se á frente do gover-
no, em 1894, a figura máscula dc
Consolidador, em virtude da re-
volta que então se registrou, o
monstro orçamentário attingiü,
nesse anno,lf. vultosa somma de
107.693:8G5$000.

O Marechal de Ferro, porém,
era um esforçado sincero, e do
seu esforço e de sua sinceridade,
não obstante as anormalidades
da época, logo depois o paiz viu
reduzida essa sòmma para réis
70.681:090$. No anno seguinte o
"(•jficlt" diminuiu ainda mals,
descendo a 22.708:634$. Mas, infe-
lizmente, não se manteve ahi o
alcance orçamentário — e, na
anno immediato, — governava
Prudente de Moraes — contava o
paiz com um novo "déficit" de
75.924:876$000, para, após 12 me-
zes, isto é, em 1898, attlngir á
somma fabulosa de 344.060:211$!

NO GOVERNO DE CAMPOS
SALLES

v..'De,tüdoi3l-jfts!governbs após o „,
advento dé 1889 foi;o "de Cantos»"
Salles o que melhormente norteou
as finanças do paiz, embora one-
rando-o de impostos. E basta sa-
llentar que, em um anno de ad-
ministração, apenas, o formidável
"déficit" de então desappareceu
completamente, aceusando p ba-
lanço do Thesouro, em 1899, um
saldo de 25.473:352$000.

Se bem verdade é que nos dois
annos subsequentes de novo se
registraram os "deficits" ....
125.640:165$ e 30.005:087$000, nao
deixa de ser verdade que, em
1902 e 1903, no governo ainda do
que depois.passaria a ser conhe-
eidu como "o solitário do Banha-
rão", registravam-se saldos orça-
mentarios de 46.092: 200$ e réis
10.140:298SS?$

Pesando, porém, sobre o Bra-
sil o negro fado dos "deficits"
em 1904 novamente voltamos ao
regimen clamoroso com um ai-
cance nada inferior a 94:426:464.
TRES ANNOS DE PEQUENOS

SALDOS, MAS SALDOS DE
VERDADE...

Em 1905. 1906 e 1907, com es-
panto geral para os financistas
da tempera do "nosso" Was-
hlngton, o paiz contou successl-
vãmente com saldos, embora pe-
quenos. Mas saldos. Foram re-
gistados, pois, respectivamente,
os seguintes: 26.156:756$000, . ..
8.268:997$ e 13.849:700$

De 1907 para cá a nação não
tomou mais pé - os "deficits
tem sido continuados, successl-
vos cada vez maiores, cada vez
mais assustadores. Seria falta de
patriotismo imperdoável oceul-
tar esta verdade clamorosa, alias
inoccultavel. mesmo ante a ti-
gura do grande estabilisador que
ora dirige os destinos da Nação.

De anno para anno, quanto
mais numerosos são os meios
empregados pelos financistas de
ultima hora para concertar o es-
cangalhado apparelho economi-
co, tanto mais confusos se nos
apresentam as 'finanças nacio-
naes. Mas, para infelicidade ma-
xima e para suprema vergonli»
tivemos na presidência da Repu-
blica a figura sombria do sr. At*
thur Bernardes, que não vacinou
em expor aos olhos de uma com-
missão de financistas extrangei-
ros as nossas mazellàs economi-
co-financeiras. Pode-se, portan-
to, affirmar que, a excepção ape-
nas de Campos Salles, ou me-
lhor, do governo desse impolluto
brasileiro para cá. Todos os de-
mais que se suecederam molda-
ram-se uns pelos outros.

OS "DEFICITS" ASSOM-
BROSOS ATE' 1926

Em 1908 subiu a 69.753:33O$OO0
o "déficit" orçamentário, rte
crescendo, em 1909, para réu
68.389:30OS0OO. Mas, em 1910, s
incúria administrativa fez ele-
val-o a 98.716:323S000; em 1911
subiu a 125.000:325$000 e em
1912 attingiü o monstro a réis
176.913:809S0001

Essa somma considerável diml-
nuiu em 1913 para 108.554:316$000
mas em 1914 de novo elevou-se
a somma fantástica de , réis
336.661:6678000!

Decrescendo em 1915 para
202.983:171S000, em 1916 para
208.661:3988000, em 1917 tornou a
subir para 264.005:594$000, dimi-

(Continua na 9' pagina)
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fls íeslas de le
Especial para "ftlaoiifi"

:f Áquelles ciue o destino cego
arremessou para as -alturas dé
onde dominam o paiz subinetti-
do, podem festejar, hoje, a pro-
clamaçao da republica com ma-
nifestações ruidosas e lumlna-
rias de espavento. Favoritos do
.aoaso que lhes permittiu es-
caladas fáceis, pelas próprias en-
costas onde os mais capazes,
multas vezes, rolaram no abysmo
surprehendidos por súbitos es-
crupulos ou pertubados pela
sombra de uma duvida honesta— não os assaltarão, certamente,
no tumulto da folganca, nenhum
desses estremecimentos de cons-
ciência que ás vezes, nos mo-
mentos de suprema alegria, como
um protesto abafado partido, a
contra-gosto, das profundezas da
alma, paralyzam nos lábios as
palavras de júbilo e velam os

Permanece ainda a mesma falta de noticias sobre a
lf sorte de 123 náufragos do "Vestris"

...,..,..,:,»,.+.+», t,|«!,i».>*..-*.M»..t»."««-*.f>P»... «?¦•««..^^ |.,»"»..«»»"»,^.,«P-«..«..i-#«i..«.^.,i,.......t,»,t ,.*.„,H.*„,..„,,,.,-,,.,..
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Não se comprehende porque não forneceu, até hoje, a .Lamport, de
Nova York, a lista exacta dos desappareçidos•coco-

lá eslíi aSerto 8 ioperilo para aparar a causa da piragio-Iaipartaotes declarações de um coasul argentina
Continuam, envoltas ainda na.

maior duvida e na maior Jmpre-
cisão, as noticias relativas A .ej-r*-
te .dos lníeüzes passageiros do
"Vestris", colhidos de surpríãí*.

»pelo drama pungente que ae de-
senrolou nas^aguas revoltas do
Atlântico, ii altura das ilhas Ber-,
mudas. •-.• '„ •'- • ¦_'

Essa imprecisão de notlous
trazendo suspensos todos os es-
plritos, numa, inquietude doloro-
sa, faz ainda mais avwitar;, a
grandeza da tragédia. Já de si
extremamente horrível: Ção no*
é poissivel, diante, dessa 'átmos-

phera de dor que se torna jnfin-
davel, que deixemos jlé estranhar
esse descuido que vem pfesidin-
do á tudo isso, Se o facto foi mo-
tivado por um accidente bas-
tante natural —• e nós julgamos
que assim tenha acontecido —
não se pôde comprehender • por-
que não se publicaram até hoje
os nomes das pessoas que se en-
contravam a bordo e os daquel-
Ias que lograram " salvamento.
Procedendo-se a uma simples ex*>
elusão, ter-serla os nomçs exa-
ctos daquellas cujos desútios são
ainda, infelizmente, ignorados.

Só esse processo poderia dif-
fundir uma relativa tíánquilli-,
dade, porque a dor maior: aquel-
Ia que não tem consolo, ficaria
restricta a um grupo determina-
do. Alanceados com o golpe do-
rido da tragédia se encontram
todos no presente instante, .ft pe-
Ia extensão horrenda da catas-
trophe que attingiu centenas de
famílias, já pela incerteza de
existir entre os perdidos algum
ente idolatrado. E a publicação
das listas dissiparia as duvidas.

A oalma cruelmente fria. com
que se informa, como so fosse

olhos com uma leve nevoa de. u.ma cousa natural, a inexisten
melancholia. Elles têm a victo-
ria que desejavam e a ostenta-
rão,, hoje, ante a amargura de
um povo espoliado e empobreci-
do, com a insolencia provocado™
de "parvenues" convencidos da
eternidade de aua fortuna.

Do Sinai da constituinte, illu-
minado de relâmpagos e povoa-
do de sonhos generosos, .onde os
fundadores da republica, forja-
vam as leis destinadas a reger
a existência de um povo livre,
viu o regimen se despenhando
nestes trinta e nove annos tíe
rapinas e attentados até mergu-
lhar no charco * olygarchico que
por ahi se alarga a cada vez
mais se afunda — ermo de lama,
sem o vicejar de uma arvore,
nem o èsvoaçar de uma aza,
onde coaxa, sinistra e voraz,
toda uma fauna hedionda de ba-
trachios e reptis rastejantes.

Em 1889, sob o sceptro do ve-
lho imperador, só faltava ao paiz
a simples abolição do principio
dynastico, já absoleto,' para. re
integrar no concerto das nações
mais livremente governadas lia
terra. '

A republica seria, assim, o ter-
mo necessário do nosso desenvot-
vimento politico come* o qual se
rasgariam novos horizontes ao
progresso, sob todos os seus as-
pectos.'

E' certo que este ultimo se
tem realizado, sobretudo, no
ponto de vista material, mas en-
ganam-se, ingenuamente, os que
o attrlbuem á influencia do re-
gimen politico.

Detentores de enorme exten-
çâo ds terras existentes ,no: pia-
neta, o progresso geral da huma-
nidade havia de nos arrastar,
quizessemos ou não, na marcha
para a frente. Comprova-o a ci-
ira formidável de capitães es-
trangeiros, aqui empregados, em
explorações industrir.cr ou em--prestimos' aos governos. Ademais
elle não tem revelado a áocolera-
ção que se observa em outros
paizes.

Aqui mesmo, na America do
sul, a'Argentina avança trium-
phalmente á nossa frente e sem
ultrajantes abdicações do .direito
e da liberdade, oecupa no icon-
certo nas nações o logar de des-
taque de uma grande e livre de-
mocracia. O nosso progresso, "a
prestações", entrseortado .de cri-
ses gravíssimas, pôde maravilhar
aos beneficiários do regimen,
com os maxillares sempre pre-
parados para a trituração das"comidas", Elle não consegue
encobrir o quadro confrangedor
da prescripção de nossas liber-
dades e da miséria generalisada
em que mergulham os lares, nes-
ta hora sombria.

Curvado aos peso de encargos
esmagadores, perdida a esperan-
ça de uma sorte melhor, fatalis-
ta e resignado, o povo marcha,
a passos lentos, sem objectlvo
nem destino, incapaz de um ges-to de revolta e reacção.

Embalde troou, longos meac.*;,
em S, Paulo e no Iguassu' o ca-
nhão de Isidoro. Em vão ralam-
pejou, durante dois annos, atra-
véz do paiz, a espada libertadora
de Prestes. A massa, amorpha e
densa, não correspondeu, cabal-
mente, aos appellos enérgicos dos
cavalheiros andantes do ideal.
Amordaçado pelo sitio, levado a
palmatória e cannós de borracha
assassinado lentamente no infer-
no de Cievelandia, o povo quan-do despertou do pesadelo, foi pa-ra, cobrir o sr. Washington Luiz
de acclamações que o maior em-
presario da candidatura Ber-
nardes, correu a lançar-lhe aos
pés. como uma prova do reco-
nhecimento do paiz ao seu algoz.

E assim das mãos ensanguen-

cia oitenta horas depois do lutuo-
so acontecimento I — de infor-
mações absolutamente certas,
não pode deixar de causar es-
tranheza.

Assim, cumpre-nos lamentar
essa resolução tomada pelos quetudo poderiam esclarecer e não
envidam os precisos esforços pa-ra positivar a situação.

Hontem, seguindo a ethica
jornalística que nos impomos,
de orientadores da opinião pu-blica sem nos atermos a nen-num "parti-prls", publicamos ainformação recebida de .NovaYor_c,.da Lamport & Holt, pela

embaixada aitíericana nesta ca**
pitai e cuja copia viramos em
mãos do sr. general Emílio Ca-
bfàl, pae da desdltosa senhorl-
ta iracetna dos Safttos • Cabíal,
dè-quem, máó grado todos os
•esforços, não lia noticias posi-
tlvas. -y*./

O martyrio dessa família, para
o qual essa noticia fora um
oásis passageiro de ventura, re-
crudeceu, , infelizmente com à
chegada de novos informes. E a
cada minuto que se escoa, mais
esse sofírlmento toma propor-
ções vultosas, com o conhecimen-
to de novas que cada vez mais
desesperam. : .

Não é, pois, natural que esse
estado de coisas se prolongue,
urgindo que se conheçam com
precisão os nomes de todas as
pessoas que estavam no "Ves-
tris" no momento da catastrophe
e os daquehas que foram real-
mente salvas. E' imprescindível
qué de Nova York cheguem com
urgência essas informações.

FALTAM AINDA 1*3 NAU-
FRAGOS

Í-OVA YQRK, 14 (A.. A.) -
Segundo as ultimas informações,
foram recolhidos 215 náufragos
do "Vestris", faltando .ainda
123, sobre cuja sorte a ansieda-
de é geral.
OS PASSAGEIROS DESAPFA-

RECIDOS
Informações provenientes de

Nova York, dão como sendo as
seguintes as pessoas que se en-
contravam no "Vestris" e cujo
paradeiro ainda é desconhecido:

S Irlmelra classe: C. M. Hen-
rotin " major Y, Inouye, cônsul
japonez, no Brasil; Sra. A. Jo-
hnson, E. A. Jackson e senhora,
missionários de Rlchmond (Vir-
glnla), em viagem para o Br%*
sil; o. Jackson, C. Maxey, miss
G. Mills, Isaac Nahem, Sra. S.
Puppe e um filhinho; C. Stone,
Sra, O. S. Srevens, J, B. WU-
son, mulher e dois filhos; Ralph
Whitehead, W. Adams, Norman
K. Button e Earl Devora, vo-
lantes; Sra. W. Brhwníield, W.
Burke, senhorita Iracema S. Ca-
bral, S.» S. Koppe, Sra. M. A.
Daugherty, K, A, Fletcher e
esposa; Carlos Pranke, esposa e
filha.

Segunda classe: K. Burt, W.
Cadegan, William Fields, S. Goo-
dman, misses C. e Daphne Ju-

•''••«¦-¦-¦-¦••¦¦¦'••¦¦¦•¦Owe^Hjw^

flinda em fdcooassatfo da^flreaf Ules-
iern bolsa dos Nordestinos

lien, Sra. I. Johnson, Sra. C.
K. Raphaei e Sra. J. Tompson.

Terceira classe; J. Alleyne, es-
posa e duas filhas e dois filhos;
Sra. S. Bowlen, H. Brathwàice.
S. Rauynoff, senhorita E. Cor-
tellini, senhora J. Hcadley, duas
filhas e um filho; Sra. V. B.
Kannan, L. Leuthasuar e espo-
sa; V. Múrrl, misse F. Pope, F.
Placente e esposa; G. Panziatta,
miss Ivlarla N. N-old, J. G. Rus,
senhora e um filhinho, ciarence
Smith e esposa e D. Thorne.

Levando ao conhecimento pu-
blico essa lista, íazemol-o* com
os devidas reservas, pois bem

pôde ser que ella não esteja rlgo-
rosamente certa.
OS PASSAGEIROS SALVOS

ELOGIAM A ATTITUDE
CALMA DO CAPITÃO

CAREY
LONDRES, 14 (A. A.) -4 As

noticias optimistas da tarde de
hontem, sobre o naufrágio do"Vestris", nfto tiveram confir-
mação durante a noite, como,
aliás, já informámos.

Segundo os radios-telegrammas
transmittidos de bordo dos na-
vios que cooperam na obra de
salvamento, o total, de náufragos
recolhidos estava até ás primei-
ras horas da manhã de hoje
muito aquém dos 337 passageiros
e tripulantes que compunham a
população fluetuante do paqueteafundado. Já havia, porém, no-'ticias positivas sobre 215 nau-
tragos, figurante entre elles qua-
si todos os passageiros de nacio-
nalidade ingleza e americana* e
o cammandante do paquete, ca-
pitão Carey.

Os passageirso recolhidos a
bordo Berlim, do Myrian do"American Shipper", ;d£ cruza-
dor "Wyoming" e dosv demais
que accorreram aos S. O. S. do"Vestris" sáo unanimes em elo-
giar a attitude do commandante
Carey, que, segundo todas as de-
clarações, manteve a calma ha-
bitual do marinheiro nas horas
trágicas do afundamento, sos-
sobrando com o navio, para ser
somente muito depois recolhido a

bordo de.uma das baleeiras quecruzavam as águas próximas 'e
sendp, finalmente, içado para
bordo do "Myrlam".

As listas de náufragos recolhi-
do3 não apresentavam, até á
hofa do ultimo despacho de hon-tem _£• noite, o nome da passa-
geira de nacionalidade brasileira
senhorinha Iracema Santos, ca-bral. «avia. porém, nomes de
outras pessoas parecendo brasi-
leiros ou .portuguezes.
VAE SENDO ESTABELECIDA A

CAUSA DO NAUFRÁGIO
Interessantes declarações de um

cônsul argentino, sobreviven-
te da catastrophe

NOVA YORK, 14 (A. A.) - Os
n»ufragos do "Vestris", recolhi-
á/S & bordo do paquete "Ber-
Íim", fazem declarações sobre odesastre que, ao que já agora pa-rece, occaslonou a perda de mui-
tas vidas.

Segundo relatara alguns desses
naufragoj, o transatlântico sahi-
ia de Nova York com ligeira in-
cl. .ação para estiboído. Essa in-
clinaçáo. havia augmentado nodia seguinte, durante um tempo-
ral que colhera o navio. Ao come-
çar do terceiro dia de viagem, as
machinas deixaram de funecio-
nar, notando-se então, com gran-de pânico de todos, que a água jáchegava ao refeitório da terceira
classe.

Entre os passageiros recolhidos
figura o cônsul da Argentina emNova York, sr. Carlos Quirós, o
qual, nas suas declarações, afian-
ça que, quando, no sabbado, o"Vestris" zarpara deste porto,tudo parecia normal a bordo. Du-rante a noite, porém, o navio co-
meçára a inclinar-se para esti-bordo. Essa inclinação, que ao
principio era apenas notada, ac-centuára-se domingo á noite,
quando todo o vapor adernára
completamente, provocando vio-lenta dansa do paquete, de umlado para outro, com irregulari-
dade. Nessa oecasião todo o mo«
biliario sentira o effeito do cho-
que; nos camarotes um barulho
ensurdecedor de coisas quebradasse fazia ouvir, ao mesmo tempo

lima Iodia sessão aa Câmara
tpprovatla, contra o voto da minoria, uma indicação

que a louça da copa e do refeito
rio de primeira classe vinha toda
aó chão. > .

O "Vestr.6" ficara na posição
adernada e não mais havia retor-*
nado ao nivel de equilíbrio, ape
sar de todos, os esforços feitos,
fazendo-se mesmo funcclonar as
bombas c lmmdando-se os porões
do bordo opposto. *

O consui argentino acerescenta

Sue 
o "Vestris" sossobrára rapi-

amente. O capitão Carey, com-
mandante do vapor, havia per-manecido no seu posto até o ul-
timo mopiento. "A ultima visão
que tive do navio naufragado —
termina o sr. Quirós — foi-a fi-
gura do.conimandante Carey pas-
seando tranqulllamente ao longo
do passadiço do "Vestris". .
FALA A "A MANHA"' UM

CUNHADO DA SENHORITA
IRACEMA CABRAL

Afundaram dois botes salva-vidas
Encontrámos, hontem, na agen-

cia da Companhia Lamport &
Holt, um cunhado da infortuna-
da senhorinha Iracema dos San-
tos Cabral, que ali fora, como
nós, colher noticias.

Era elle o capitão Antônio Car-
los Bittencourt e, abordado por
nós, não teve a menor duvida em
nos contar o que havia até então.

—• Infelizmente — principiou
elle •— continuam a ser acabru-
nhadoras as noticias sobre a mi-
nha cunhada.

Temos procurado informes em
toda a parte, mas nada ha de
positivo que nos possa tranquil-
Usar. Cada hora que passa au-
gmenta o nosso soffrimento, por-
que diiue a pouca esperança que
nos resta.

-- Quer ter a bondade de.di-
zer-nos quaes são as informações
que tem até agora?

— Além das que têm sido no-
ticiadas pelos jornaes, tenho as
que obtlvemos por intermédio do
Ministério do Exterior, que, a
nosso pedido, interveiu no caso
com um interesse extraordinário,
as da missão Rockefeller e as da
United Press,

O Ministério do Exterior tele-
graphou para a nossa embaixada
em Washington e para o consu-
lado de Nova York, tendo rece-
bido deste, ás 9 horas, um ''espa-
cho communicando que estavam
salvos dois brasileiros, mas quenada • havia quanto á minha
cunhada. Ao meio dia chegou a

ie mmm ao nresioente na Republica

-«— -**- ¦¦***¦^mmwmwmmrmmmtmmm

. . o preço actual
pela Companhia Moleza e o gue as empresas de
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quasi contente, a se acolher sob'
o braço forte do outro, cujo mais
alto-.plano governamental,era vir
estabilisnr sua immensa '-mise-í
rin

O clangor dos clarins.e o troar
dos canhões, nessa "farra" queé quasi íim desafio, conseguirá
talvez abafar o surdo clamor dasturbas, mas não dissi*.!!ilarf.o
perante ns consciências livras a
proteryià que ella representa.

SILVINO OCTAVIO

Dr. Cas.ro Araújo

T-l-ClFí., 14 (A. 
"A.) — Ligeira comparação entro o preçonctunl dus piissagons da "Great Western" do Hecifo ás cidades

çio mnii intenso transito dc passageiros pelos trens da compa-
nhia hiRiQz"a c o quo as empresas de omnibus estão cobrando,
ctemoiislia o absurdo c a extorsão daquella c a vantagem c
com.moditlaàe desta.

A alluuidn comparação evidencia o seguinte:
Do líocife a Caruaru. — Pelo omnibus 1__4*000
Dc J.cúífe a Caruaru — Pcjii ".(Jreat Western" ,... 1!)$200
Dolíocifi. a Tin-baiiba —- Pelo omnibus S$000
Do Bccifc a Tlinbníiba <— Pela "Great Western" ... 15$.300
De Jlouifo a' Victoria ,— polo omnibus 4$000
Du Kccift. a A'ictoria — Pela "Great Western*' ,..: S$300
Do Jíeoifo a Limoeiro «— Pelo omnibus df-OO0
De Hncifò a Limoeiro — Pela "Orcnt Western" ,. _*_$G00
De Recife a Itabayana — Pelo omnibus 12*000
Dc ilcoilV u JtabayanWi—. Pela "Great Western" .10$õ00
De Jlüciíe a Plorcsta dos Leões — Pelo omnibus 5*000
De Jicoifo o Floresta dos Leoõcs •— Pela "Great

Westeni" ,. . sij-300
A cidade de Catcnde, bem como as do Cabo c Rio Branco

estão orí-anisando idênticas empresas do transporte, afim do
i-ielliorar a boycottagcm de todo o transporto da "Crcat Wes-
torn".

A praça Barão de Lucena (antigo pateo do Paraizò), no
ricc-ife, de ondo partem todos os omnibus para o interior do
estado, apresenta aspectos ci*riosos e desusados, diariamente,
depois do moio-din, quando os automóveis sc apresentam paraas viagens.

Deverão inaugurar por estes dias outros serviços do omni-
bus, A "ürcat Wcstcyn" morrerá de anomia...

Ainda o caso dos Cor-
reios ambulantes

. -• í—U-j- '***- . .

A "A Mafthã" visitada por dois dos
funecionarios atingidos

i Aiiida uma vez vojttamos a
tratar do caso* das gratificações
dos carteiros -ambulantes e ain-
da uma vez para rectificar a
nossa ultima .nota .publicada'

Tendo, por diversas vezes,
vindo á nossa redaGção os quese diziam prejudicados com ¦ o
atrasa'de pagamento .das mes-
mas,*»não tivemos duvida ne-
nhuma em -ttender ao que nos
solicitaram. Ademais, segundo
allegavam áquelles fuqcctiQnarios,
sendo que o próprio interesse
publico estava sendo Igualmente

tadas de um passou, W^m^e0jM^ mda C°m°' atten*
iiiii-ii*i i-.i*,i-p|np,i. — ___. ii/. _ •' "*"• S" ' -.

Oii*ur«ui'" 
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Hontem, entretanto, estive-
ram em nossa redacção o 3o of-
ficial, chefe da turma do paga-
mçnto, sr. Luiz Pedrosa Pilho, e
o sr. Agenor-Terra Lopes, ama-
ír.cnse encarregado ,da *confe-
cção dos respectivos, modelos,
que nos mostraram as cópias
das relações 90S ambulantes,
chegadas ás mãos dos mesmos
no dia 5 do corrente. As folhas
ficaram promptas 110 dia 9, sen-
do o pagamento das gràtjifica-
ções effectuado, realmente, no
dia 10. Nestas condições não
houve atrazo ds espécie alguma,
pois que essas alludidas folhas,
confeccionadas .em quatro vias.

ninectoi* tín H. Kvati- so referem a duzentos e muitos
teienlioiia V...á'.220l . funcclonaiios, sendo ,amiellepra-

zo relativainente curto para ul-
timação desse trabalho.

O sr. Terra Lopes provou, com
o testemunlio de alguns dos seus
collegas, b que foi allegado
quanto ás gratificações dadas
como por elle recebidas,- -o que,
de facto, uos parece uma in-
verdade.

Ficam, assim, devidamente re*?
ctificadas as nossas asserçóes, o
que fazemos ante as provas quenos. foram exhibidas.

No Tribunal do Jury
lícalisou-so liontem ó julga-

monto âo r$o Vietor Corrêa de
Araújo, •processado por e&mc de
tentativa de homicídio por ter
em 7 de abril desto nnno, no jar-
dim do Meyer, tentado matar una
aniüsia Etelvina Dionysja da
Costa, scrvin'ão-se dc um punhal
e da c.oronha dç seu revólver.

Presidiu o julgamento o Dr.
Eclgflrd Costa, sendo a necusação
feita pelo promotor Dr. H*oe!ia
La«i)a.

Em defesa do réo falou o Dr.
Sytlncy Ilatltlocli Lobo.

O réo foi condemnado a um
anno n inove hic/pk.

O Sr. Marcondes Filho continua defendendo
o governo dc S. Paulo

. ;4.'*" ' '
Ainda debatido o caso do assassinio do

operário Raymundo de Moraes
A Câmara começou hontem n

sua sessão de modo áspero, D'
quo surgiu a famosa mpção.do Sr.
Gracelio representada numa in-
dicaçüo pela qual a Câmara se
congratulava com o Sr. Wasltin-
pton Luis, pelo seu governo quo,
em dous anuos. implantou "a or-
dem" o á "prosperidado finan-
ceira" 110 paiz, etc. O Sr. Mar-
rey Junior quiz saber de que sc
tratava. O Sr. Domingos Barbo-
sa, na presidência, esclareceu. O
Sr. Marrey manifestou o desejo
do discutir a indicação, mns o
presidente declarou quo indica-
ções desta ordem não tinham
discussão. O Sr, Marrey quiz fa-
lar "para cuemninhar a vota-
ção", mas o presidente declarou
quo nuo o podia fazer tão pou-
co. Afinal, o presidente explicou
que o representante' democrático
poderia falar "pela ordem", du-
rante dez minutos. Esto aceitou
o pediu vista da indicação, Leu-
a, mostrou-a aos seus collegas o
Morato o o Moraes Barros e eu-
trou a falar com energia e deci-
são. Achava que nüo cabia 6
Câmara votar moções dc apoio a
qualquer um dos poderes eonsti-
tuidos, Além disto, os fundamen-
tos da moção não corospondiam a
realidade. A "ordem" era cs-
clusivameuto material, porque
consistia somento da deposição
do armas voluntária daqueles
que, por sentimentos, ideucs ou
convicções, revoltarnm-so contra
os múos governos. Por outro la-
do, estamos presenciando a uma
subversão completa da ordem ju-
lúdica. Quanto á prosperidade íj-
nanecira, vô-so pelo contrnrio,\p
fracasso dos j.lanos officiaes cul|
minando ua demissão escândalo-^
sa do contador geral. Além disto,
o governo mandara queimar um
saldo, «outra a própria lei que
o Congresso yotarn sob a sua
inspiração,^, quando a verdnde é
que o exercido de 1927 se fecha-
ra com "déficit".

Dosdo o começo dcBle discurso,
o Sr. Yilaboim entrou a fazer
outro coiii apartes em jacto con-
tiuuo e, quando o orador nltin-
giu o plauo financeiro, S. E». sfl
levantou, .livido, gritante, irri-
tado, acabando por declnrar ipic
•'a<.uillo ora uma insolencial"

O Sr. Marrey terminou decla-
raudo que a bancada, democráti-
ca votava contra a indicação,
que, subinettida a votos, foi ap-
provada.

K'o final do expediente os Srs.
r.crgamiui o riinio Casado dc-
clararam successivnmento que
teriam votado, se estivessem pre-
sentes, contra n indicação -que o
primoiro classificou dc "bajula-
toria". Por isto, ambos Teeebe-
ram .fortes fuzilarias de 'apartes.

O Sr. .toáqiiim Salles, requereu,
sondo attendido, a inserção de

resposta do, embaixada, dizendo
a mesma coisa, mas que, por em**
quanto, a família não devia de-*
sesperar, pois as notícias todas
são imprecisas,

A missão Rockefeller tambem
me disse não constar ainda coisa
alguma relativamente a Iracema
Cabral.

E a United?
Ahi, além de me repetirem o

que já é sabido de todos, infor-
maram-me que os dois primeiros
botes lançados ao mar e cheios
quasi completamente de senho-
ras o crianças, tinham- virado,
perecendo todas as pessoas que
nelles se encontravam.

E' muito provável que minha
cunhada seja uma das victimas
embarcadas nesses botes,

Qual a sua impressão sobre
a catastrophe?

Por emquanto, não se pôde
ter uma opinião segura sobre o
que houve, porque é notável a ca-
rência de noticias rigorosas; mas,
se é verdade o que se tem sabl-
do, houve calma demais por par-
te dos responsáveis pela vida das
pessoas que se encontravam no"Vestris".

Logo que pe verificou estar o
navio adernando se houvesse si-
do perdido soccorro, teria havi-
do mais facilidade para salvar a
todos, sem h* er o risco, de se
lançarem em botes, & merca das
ondas. Entretanto, pretenderam
remediar o mal e o paquete se
afastou cada vez mais da cos-
ta.

E, despedindo-se, o capitão
Bittencourt, fez sentir a sua gra-
tidão a A MANHA e aos demais
jernac» pelo carinho com que se
têm oecupado do caso da senho-
rita Iracema Cabral. -

A E. DE E. D. ANNA NERY
r. TRANSFERE A ENTREGA

DOS DIPLOMAS
Em virtude do desappairecl-

mento da enfermeira da senho-
rita Iracema dos -Santos Cabral,
que fora uma das alumnas mais
brilhantes da primeira turma
que lâ se diplomou, a direcçãó
da Escola de Enfermeiras D.
Anna Nery resolveu transferir a
solennidade que hoje seria rea-
lisada, da entrega dos diplomas
ás alumnas que terminaram o
curse.

Esta solennidade foi transferi-
da "sine-die".

O SENADO, HONTEM

Dois orçamentos e a lei
"By-tox" relatados na
Commissão de Finanças

Contrastando com a vospern. a
sossão durou apenas alguns mi*****-
tos. Sem oradores, sem numero
para votar, o sr. Mendonça Mtir-
tlus limitou-se a encerrai' vi-ili-
{,'iiiosamento as djsçiissõcs cmis-
tantes do avulso.

Esteve reunida a Coinmissiío t'l.
Finanças perante a qual o sr.
João Lyra relatou as emenda»
apresentadas em 3* discussão ao
orçamento da Fnzowln, fazendo
outro tanto n sr, .'loão Tlionu. com
o da Viação. O i-v Onriofrctlo
Viiiánn, por seu turno, relatou n•"lNy-to*." dos mllittirós. •ap.jwii*
tando nm substituiIv.*. a umn dn**
emendas da Cómmiflsno do Marinha
o (liicrra na pnrte ToÇç'"*pjpto no
Montepio do» of.ldaes.

Discnssíes encerradas na or-
dem do dia:

3' dn proposição da Câmara dus
Deputados ii. .02, do 1028. fi.vnn-
tio n despesa do Ministério da
¦Apriculfurn. para o piceroicfo do
192Í» nns quantias dp 7Í-2tDOSSSOÍÍ.
ouro, e 7*i,771:D72?5iin, papel.
copi 03 serviços subordinados ao
mesmo departamento,

3" da proposição dn Cnmiirn dós
Deputados n. SI tle ÍÍ12S, que tio-
torisn a abrir, pelo Ministério úi\
Marinha, um credito especial di>
12:3821*. 71 *i, para panamento de dif-
forepça do vencimentos, n que tem
direito o capitão tenente, etitrf»
nhelro machinista, Ccsnr Josft
Dias;

3» da proposição dn Câmara flos
Deputados n. OÍi, do 102S, que 1111-
torisn n abrir, pelo Ministério div
Fazenda, um credito, especial de
rüiíOOfflOO para pagar n d. Amçllu
de Mello Cunha, do qne lhe é dc-
vido, em virtude de ecntençii Ju.
dicipria;

2* do projeeto do Senado 71, <3_.,
de 102,*., fixando em 9:600!**!. om
vencimento-* do mestre geral da
Imprensa Naval;

unien do veto do prefeito n. Sf?,
de 1928, fi resolução do Conselho

Municipal, quo au.prlsa contar,
para todos 0.9 effeitos, aos dlplo-
mados da Escola Normal, qualquer
tempo dc serviço quo hajam pres-
tad oao magistério municipal, nu-
tes da obtenção do respectivo di-
ploma;

un|cn do veto do prefeito rt, SS,
de 1028, ú resolução do Conselho
Muniicipnl, qne nutorisn a jublln-
ção de cl. Cclin Palhnres tios San-
tos, professora adjunta de 1» das-
se. '

-*.
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municipaes do S. Paulo. O ora-
dor, já confessa quo rcnlmento
liourç fraudes, mas foram "pe-
quonos desuses" aqui e ali, "ine-
vitaveis", próprios das "contin-
gencias humanas", invocando a
respeito o roconte exemplo das
eleições norte-americanas. Leu
opiniões do Sr. Assis Brasil so-
bro as leis oleitoraos em S. Pau-
lo, procurando demonstrar que
ellas são cxccllcntcs. Afinal, rc-
lata vários faetos do lisura do
P. K. P. o termina exultando a
administração publica do sua
terra.

DISCUSSÕES NA ORDEM
DO DU

Na ordem do dia não houve
numero para as votações. Pas-
sou-sc assim á matéria em deba-
te, sendo encerradas numerosas
discussões. * Vários oradores dis-
cutiram differentcs matérias em
debate. O Sr. Sá Filho falou so-
bre o projeeto reduzindo òs im-
postos sobre o material rodante
de tracção destinado & viação
férrea, o urbana, fazendo-lho
objecções, Isto determinou a
vinda do "leader" Villaboim ú
tribuna para defender o proje-
cto. O Sr. Amaury de Medeiros
discutiu o projeeto que crêa -p
exame pre-nupcial. O Sr. Dioela-
cio Duarto manifestou-so sobre o
projeeto tornando obrigatória a
rcalisaçuo do conferências sobre
h.vgieues individual o sexual nos
colégios officiaes e equiparados.

Ciatifluou a discussão do re-
querimento do informações sobre
o assassinio do operário Ray-
mundo do Moraes, falando os
Sra. Dodstvort!*, Souza Filho o
Bergamini. Bestavam então no
recinto uns quatro deputados. O
Sr. Bergamini falou até o fim
da hora da sessão.

O deputado Marrey Junior, piu
viou á Mesa uma declaração do¦voto em seu nomp e no dos seus
eollegas democráticos, contra a
indicação do Sr, Graccho, na qual
ronffirmo o que dissera no seu
discurso.

0 governo 4o E. do Rio
solve o$ sem débitos

O governo do Estudo do Rio, rc-
metteu hontem aos seus bnnuueir
ros em Londres, srs. Samuel Jtfon-
tiifiu' &, Comp.,. por intermédio do
Banco do Br-isi), a tiuautia dc
£ -03.224, ou ÍJ.r.SO-Ot.ijSOOO, em
moeda nacional, correspondente do
2o coupon deste anno, do empres-
timo exterior dc 7 "i0, vencivpl a
lõ de dezembro próximo futuro.

-*~
0 TEMPO

Provisões do Observatório As-
lionomieo para o dia dc hoje até
is 3S horas:

Districto Federal e Nicthcrov
um voto de pozar na peta pela I — Tempo: instável, passando

0 uso da Auxilio Mu-
tuos da Central do

Brasil
Varias importâncias, obje-
ctos e documentos entre-
gues no cartório da 4a Va-
ra Civel por comparsas do

sr. Paes Lemes
A direetoria legal da Associa-

ção do Auxilios Mútuos, prcüicri-da pelo dr. Raul de Caracas,vem aceusando alguns indivíduos
que esbulharam sua posse, de te-rem lllegalmentc, em suas nulos,livros, documentos e haveres dos-sa Associação ferroviária, tendoaté já requerido um Inquérito
policial para apurar responsai.!-Iidades.

Hontem, depois tlessas aceusa-Coes todas, compareceram aocartório da 4» Cara Cível, os srs.Olavo Egypto da Rosa, OlympioMartins de Araújo, Arthur Por-nandes, Francisco Paes Leme ooutros, o nli entregaram S chavesde -cofres o da -casa forte da As-sociação, 2 vales de ex-emjirega-dos da Associação, uma caderno-ta do Banco do Brasil aceusantfoo deposito de 123:U17Ç<S0 e bemaf|lm a quantia de 77:000?, tendosido lavrado termo de rocei.!-mento desses haveres, que foramentregues, em seguida, aos de-positarlos judlclaos da Associa-ÇAo, .srs. Canosn, Andrade Ramoso Peixçto, nomeados pelo drjuiz dp Direito da 4» Vara Cível.A direetoria d0 dr. RaTil Cara-cas aceusava esses senhores doterem em seu poder, sem que opudesse justificar, os haveres daAssociação, o isso fica ainda pie-namente confirmado com a idados srs. Martins de Araújo, Ola-vo Egypto da Rosa, Fernandoe Paes Leme, para entregar es-ses haveres no cartório da 4» Va-
dMrtiV^.*-eique ,el,es tardavam
r£^VÁ"íVí<l0.*,sall'ílm da Associa-
S'11 **,ia Ia reintegração dePosse do dr. Raul de Caraoas.
NOS COFKES DA ASSOCIA-

ÇAO, EM DINHEIEO, EXIS-TIAM APENAS 445S5D0!
Os livros Oc actas e de presençanao foram encontrados!

A"s 16 lioras, mais ou menos,oe hontem, os officiaes de justi-ça da 4» Vara Civel, Srs. Leod-
gardo de Souza e Balthazar Pau-lista dos Santos, em cumpri-monto do mandado do respectivo
juiz, foram abrir os cofres e cai-xa forte da Associarão de Auxi-uos Mutues, para que se verifi-casse o que ali existia e fazer-seentrega aos depositários judi-ciaes Srs. Andrade Ramos, Ca-•nosa e Peixoto da Cunha.

Achavam-se presentes os Srs.Olympio Martins de-Araújo, ex-tnespufeiro da antiga direetoria:
Ernani P/nto da Cunha, ex-pro-
curador;- Olavo Egypto da Rosa,e bem assim os Srs. ^aziel de Si-
queira Leite, João Carlos Lacdm-
pe, Alfredo tíe,Oliveira Pereira,Lub da Silva Pereira Bastos, Al-
varo Bastos de Souza, Dr. Heitor
Pereira Guimarães e represen-
tantes da imprensa.

A abertura dos cofres foi rea-
lisada com as devidas formalida-
des legaes, tendo sido encontrado
em dinheiro apenas a quantifi de45oS>500. Os officiaes de justiçaacharam tambem nos cofres
1.553 apólices federaes e 8G9 rio
Estado do Rir», todas nominati-
vas e que não podiam ser vendi-
das, além do algumas cadernetas
da Caixa Econômica, com peque-nos valores, pertencentes a me-
nores.

Quanto aos livros da Associa-
çãp, foram encontrados alguns
utilisados na eseripturaç-ão, como

os trabalhos da
junta;apuradora

Osr,l|ura No&e já!
está diplomado

A Junta Apuradora terminou,,-hontem, o exame das Metas da'parochia do Espirito Santo,Foram, a seguir, apurada» to-das as secções d0 Engenho Ve-lho, excepto a 1***, onda n&o hou-ve eleiçOes.
Os trabalhos decorrem semgrande calor, sendo as contesta-

çoos formuladas raras vezes.Em conseqüência da apuraçüotio todas as sccçOes da pnroehiado Engenho Volho, o candidatoaiinervlno de Oliveira, que ja an-te-hontem, so collocara na listaaos eleitos, melhorou sensível-mento a sua situação.
OS TOT.1ES APirUAJOQ-

O total apuradp até agora, -5
o seguinte:
Moura _Vo..i-c . . ,Sllnervlno dc Olivei.n .Maurício de Lacerda .Carrolr» de Oliveira ...Fcrdimindo I.uhorijiu '.
-•ormuntlo Martins ., .Paclic Ue pBrln _;;',•_Htiplii.... Pr-refru .EdBnrd Homero . , 

*", 
,IVJippc Cardoso , .Aeison Cardoso .Bínrlò Barbosa ." 

* ' ' "
Caldeira de Alvaif-u_f_i..

«.137
-1.US0
3.701
.*I.O.*pU

- -.074
1.768

7«U
sr,s
500
•HS
1-t»
100

Q caronas, na Central
do Brasil

A cstaç5o D. Pedro II, daCentral do Brasil, forneceu Lon.
tem por conta de diversos mi-msterios e outras repartisões
publicas 82 passagens na in.-
portância de 3:42l$500. i

Consultório medico
d'A MANHÃ

L. S. (Rio) — Devera dar-
lhe, apenas, cinco refeições por
dia, com intervallos de tres ho-
ras e prlval-a do seio durante a
noite, para repouso de míLe e íi-
lho. Nesta edade, já 6 nocessa-
rio o uso de um mlngáo e de um
caldo de leçumes que podsr&o
substituir, duas vezes, p leite.

H. G. (Nictheroy) — Estas
manifestações de que se queixa,
sobretudo o rheumatismo podem
estar ligadas á antiga infecç&o
referida em sua carta. Çonvem
instituir o tratamento por meio
da vaccina ou soro específicos.

M. B. (Jàio) —. Use a» injeç-
ções de Pertussol de 2 em 8 dias
e, internamente, as «ottas de
Hustenil, conforme a nuila. Sur-
gindo complicações torna-se ne-
cessaria a presença do medico.
Para a erupção use a semiinte
pomada:

Pasta de Lassar, 60,0
Balsamo do Peru', 6,0.
P. L. (Minas) — Impossível

satisfazel-o pelo jornal. Além de
delicado o seu caso, requerendo
exame medico directo, é neces-
sario seja elle feito por especia-
lista,

S. T. (Rio) — As injecções
que lhe prescrevi e que produzi-ram tâo bom effeito, fazendo de-
sapparecer as dores de cabeça,
provam a sua natureza especifi-
ca. Faça mais duas series, com
o intervallo indicado, ò volte, no-
vãmente, á consuita.

B. M. (Rio) — Muito varia-
veis as causas capazes de produ-zir esta pertm*baç&o. Elias são de
ordem geral ou }o«.l e, não cons-
titutodo. absolutamente, pheno-meno normal, necessitamos mui-tas vezes, exame de especialista,
para o seu esclarecimento. Em-
quanto o aguarda, vá usando asinjecções de extracto Hormo-ovarico e de Glyco-sõro, ao mes-mo tempo.

DR. MARIO PORTO
 4 i. *~

.•¦.-«••.••....-«-.._,.,,„__,.
t***'Ml*i,|PPMp_|»to*.

morte tio f?r. Antônio Piuto tia
Fonseca, ex-deputado federa! por
Minas.

O outro orador do cxpdicnle,
foi o Sr. Marcondes Filho, quo
continuou na defesa do {f/tverno
rintiiísta a prorinsito das eleições

ameaçador; com chuvas c tro- o Diário, Razão, Costaneira, não
voadas. ! tendo sido, entretanto, encontra-

Temperatura — Fstivei íi' do ° •liV1'0 d*3 actas *4*Sf| assem-
noito; em declipio aceéntuadi de ' 

f 
éas 

geraes da Associação, e-que
,. , foi subtraindo durante a assem-din. |

Ventos — Variáveis, rondando
fará o sul, com raiadas

No momento em que os offi-ciaes de justiça relacionavam os
& encontrados, o advogadodo Sr. Erico Delamare São Pau-lo, Sr. Arthur Fernandes, preten**deu forçar os, officiaes a não seíefenr á inexistência ali do livrode actas e bem assim ão livro de
presença, mas nesse momentointervieram vários sócios presen-tes e tambem os officiaes de jus-tiça recusaram acceder ao de-sejo do-advogado do Sr. São Pau-lo, e, assim, escreveram no autoque esses livros ali não se encon-travam.

Foi tambem apprehendido umlivro denominado de passagemdo thesoureiro, isto é, passagemde caixa de um thesoureiro paraoutro, sendo constathado queelle estava escripturado até fo-lhas 36, sendo que o ultimo re-cebimento foi pelo ex-thesourei-
ro Olympio Martins de Araújo,não se explicando, portanto, por-que motivo Olavo Egypto Rosase apresentou no cartório da 4»
Vara Civel o ali fez entrega de7?:125§300, conforme relatamos
acima.

Está, pois, verificado que o di-nheiro pertencente á Associação
não se encontrava em seus co-fres, mas andava, nas mãos dosIndivíduos que se diziam seus
directores, o que é realmente ln-
explicável.

Nos cofres sociaes foi encon-
trada apenas a insignificante
quantia de 400 é poucos mil réis.
Em poder dos cavalheiros acima
referidos achava-se a avultada
importância de 77:0005000.

Os officiaes de justiça consta-
taranl ainda que a chave da casa
forte da Associação se encontra-
va em poder do Sr. Arthur Mou-
rão do Couto Lima, residente á
rua Azeredo Coutinho n. 22, e

blé.. geral do dia 4 dn corrente, I que íoi chamado pelo'Sr. Olavo
juntamente com o livro de pre-, j Egypto Resa pava. entresnr a<«•{«» rins sriciOS. ' I chavo r-»l>rM___

Decretos assignados
Pelo presidento da EepuUica

foram assignados hontem os se-
guintes decretos na pasta da Fa-
zenda:

.Sanccionantlo a resolução le-
gislativa que autorisa a publica-
ção na Imprensa Nacional, da
obra do coronel Bernardo de Aze-
yetlo da Silva Ramos, sobro asinscripções prehistorioas esisteu-
tes no Brasil; regulando os lei-
lões públicos, os volumes ou ob-
jectos abandonados na> reparti-
ções publicas e Estradas de Fer-
ro; autorisando a remodelar oregulamento do serviço de re-
pressão »o contrabando nas fron-
teiras do Brasil; autor^ando a
abertura do credito especial de
8,9í_9:áá7$500, para oc,eorror ao
pagamento de juros de apólices
de cautelas provisórias de apo-
lices relativas ao exercido de
1920; autorisando a fimeeiomu
o Banco do Estado do Paraná,
sociedade anonyma do credito
real, com sedo em Curitybo; no-
meando collcctoros federaes: Eu-
gênio Cardoso, em Bom Jesus,
Estado do Kio Grando do Sul;
Mario Januário Nolasco, em Ma-
nliumcrim^ em Minas Q«rae3 e
Olavo Lopes, em Bambuhy, no
mesmo Estado e Pacifico* Tor-
res, eserivão da Colleetoria Fe-
dora!, cm Bom Jesus, no Jiif. G.
do Sul e exonerando a pedido,Fortunato do Lucca, fiseaí dó
sello adhesivo, na foz do Ignas-
su', Faranít.

PAGAMENTOS
Faya-se amanhã as soguiiitos

folhas: no Thesouro Racionai*
Diversas pensões da Marinha, cia
A a Z.

Xa Prefeitura: esgojas profis-
siòngos o pessoal subalterno do
Asvlo S, Francisco de Assis.
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1 SilliâP
da praça

fjja n BB*'*.

À necessidade em que se en-
conlraram os estabelecimentos
bancários, depois das ruidosas
fallencias que tanlos abalos
occasionaram, de adoptar uma
attitude de reservas prudentes
na consossíio de créditos ao
commercio, veiu crear situa-
cão de incoerciveis difficulda-
des, provooando este estado de
estranheza e de espectativá
que se avizinha do pânico.

Para combater o mal do re-
curso criminoso á quebra, de
que somente se valem os indi-
viduos que, organisando, eiu-
bora, empresas mercantis, vi-
sam dar o golpe da esperteza,
chega-se a fomentar mal que
parece ainda maior, visto co-
mo, a retracção dos bancos,
com a limitação dos créditos,
poderá acarretar a queda de
muitas firmas commerciaes,
umas ás outras ligadas por in-
teresses communs.

Comprehende-se, perfeita-
mente, que os bancos estejam
no direiito de usar de recursos
que os premunam dos assai-
tantes vulgares, que se fanta-
siam de commerciantes ou de
industriaes. Por outro lado,
também se comprehende que o
commercio e a industria te-
nham o máximo interesse em
salvaguardar os seus interesses
moraes, procurando, por este
ou por aquelle meio, impedir
que, á sombra de ambos, ve-
nham a proliferar os crimino-
soa das fallencias e dos crucks.
Tanto as instituições bancarias,
desta forma, quanto o commer-
cio e a industria, por interme-
dio dos seii3 órgãos de classe,
devem ter idênticos propósitos
de saneamento, — áquelles pa-
ra que sejam evitados sérios
prejuízos monetários e. estes
para que, alem dos mesmos
prejuízos, sejam impedidos
damnos moraes.

Esta situação angustiosa em
que se encontra a praça sen.,
talvez, conseqüente á insegu-
rança da situação financeira
do paiz?

Licito é formular a interro-
gação, quando se sabe que fal-
lencias, fraudulentas ou não,
sempre se verificaram em to-
dos os tempos e algumas mes-
mo em condições muito mais
assustadoras do que a que, ul-
timamente, tanto ruído tem
produzido.

E* facto sabido que o estado
geral, o bom funecionamento
dos principaes órgãos, preside
á evolução, bôa ou má, de de-
terminadas entidades mórbidas,
e dahi podendo-se concluir que
o mesmo factor pathologico
pôde produzir symptomas di-
versos em diversos indivíduos.

Ora, na phase de realisação
da reforma financeira proco-
nisada pelo actual governo co-
mo meio unico, infallivel, dc
salvar o paiz das condições rui-
nosas em que se achava, ó na-
tural que as forças economi-
cas se resintam da influencia
de factor tão importante, até
porque não lia muita confian-
ça na seriedade de execução
de uni plano perigoso, que po-
dera trazer os mais fecundos
resultados, quando os execu-
tores desse plano se impressio-
iuam facilmente com miragens
de saldos inexistentes...

Acreditamos que nenhum
elemento possa ter mais re-
percussão nestes plienomenos,
tão communs no dominio eco-
nomico, do que as reservas com
que se recebem iniciativas of-
iíciàes, particularmente quan-do laes iniciativas dizem res-
peito á fortuna public-a liga-
da por forma intima á fortuna
popular.

As noticias que circulam,
augmentando a inquietação
conseqüente ao ultimo çraçk,não podem deixar de fazer
suppor que a attitude dos es-
tabelecimentos bancários soja
apenas determinada pelos re-
ceios de novas quebras alToeta-
doras de interesses financeiros
avullados, mesmo porque, se
assim fora os banqueiros esta-
riam passando a si próprios
atteslado de incompetência ou
de incapacidade do direcção.

A providencia geral de limi-
tação do credito mercantil não
será somente unia ameaça
insupportavel: reveste lambem
caracter odioso, porque nivela
o commercio honesto a esses
especuladores desabusados,

contra os quaes, ns lei, ha
procedimentos inaffastaveis.

Adeanta-se que, quanto á
instituição bancaria offiçial. as
restricções emanam de deter-
minações do próprio governo,
que, afinal, se terá collocado
em posição commoda, sendo
elle um semeador de lempes-
tades... ,

A crise que se insufla, im-
prudentemente, lera conse-
quencias -imperissveis, que se
nffeoíàrãò, caso não seja affas-
üuia quanlo.antes, ao commer-
cio e á industria, não só desta
mas de todas as praças do paiz,
não deixarão de reagir sobre a
marcha da reforma que o
actual governo se propõe levar
avante.

As perturbações rio credito
mercantil aqui immcdiinla-
mente repercutirão lá Mra e
desta repercussão exterior
quem sabe o que poderá advir?

A situação da praça 6, pois,
difíicúltosa ou os bancos tem
numerário e estão" fantasiando
a crise ou não o tem e a crise
é contra elle3.

LIBERDADE DE OPINIÃO
Esta folha, que nasceu oom um

programma de absoluto, radical II*
berallsmo, afflrmou aos seus col-
laboradores, em geral, a mala oom-
pleta liberdade para se manifesta-
rem em suas columnas. Assim,
uniforme de orientação na sua

parte editorial, é uma tribuna on-
do todas as opiniões encontram
acolhida franca sem censura, atn-
da as fundamentalmente contra-
rias aos nossos pontos de vista.
Convém reiterar esta declara-
Cão, afim de que não se dêem mal
entendidos.

E o augmento?
O marechal Fontoura, de glo-

rlosa memória, era, sem duvida,
o mais intelligente auxiliar do
governo Bernardes.

Foi elle quem descobriu o me-
lhor processo para afastar a
attenção do povo eda imprensa
dos graves problemas que o go-
verno, por isso ou por aquillo
obstinava-se em nâo resolver.

E era fácil distrair es atten-
ções geraes. Uma ou duas bom-
bas que explodissem na porta de
um edifício publico qualquer bas-
tava para que ninguém mais se
lembrasse de importunar o pre-
sidente calamitoso, reclamando
a solução dos problemas em
foco.

Para isso tinha o marechal um
grande "stock" de petardos, que
fazia o papel do "boi da pira-
nha".

Os jornaes devoravam o as-
sumpto, que, assim, substituía as
criticas ao governo, em relação
ás questões políticas do mo-
mento.

Ao que parece, o sr. Wa3-
hington Luis adoptou o plano
fontouresco,. dando o maior vul-
to que se poderia dar à com-
memoração do 15 de novembro.
A formidável festança de .hoje
tem sido a grande preoccupaçâo
destes dias. E' por isso que
ninguém mais se lembra de
questão do augmento do funecio-
nalismo publico. Os jornaes si-
lenciaram: o "leader" não mais
tem sido importunado; e o gover-
no desfrueta a calma de quem
se vêm desobrigado de um dever
imperioso, apenas porque illu-
minou as avenidas, e deu ordens
para que as bandas de musica di-
vlrtam a população, ao som dos
sambas, menos aquelle que faz
lembrar a promessa do governo:
"Eu quero é nota.."

A dupla cruz
Elegantes damas e formosas

senhorinhas da cruzada contra a
tuberculose Invadiram, hontem, o
Monroe, não com uma dessas
florinhas de panno pintado que
têm feito tremenda concorrência
à pobre margarida do começo,
mas armadas de alvas medalhl-
nhas, menores que um nickel de
tostão e marcadas, em vermelho,
com o conhecido emblema da no-
bre e caritativa instituição, que
outra não é senão a famosa cruz
dôble dos huguenotes, que serviu
de symbòlo a uma daquellas ve-
lhas e legendárias guerras de re-
ligião que ensangüentaram plani-
cies e castellos de França, com os
recontros das mesnadas de du-
quês e condestaveis de appellidos
sonoros.

O senador José Augusto, porém,
ficou deveras intrigado com a
dupla barra transversa da cruz, e
queria á viva força que a linda
"cruzada" que o medalhara a
troco de uma aas bellas cédulas
do subsídio, explicasse a razão de
ser do dôble do symbòlo.

Alguém que passava, observan-
do o embaraço de mademoiselle,
que com certeza nunca lera a
chronica do valente rei Henrique
de Navarra, nem o romance da
encantadora -ondessa de Angou-
leme, impetrou "habeas-corpus"
para a senhorinha, argumentan-
do com o conhecido t galante fe-
minismo do representante poty-
guar.

O senador concedeu, mas agar-
rou fortemente o braço do gene-
roso interventor, e, depois de es-
perar qúe a perturbadora dama
se afastasse suficientemente:

— E' justamente por isso que
esta cruz é dupla... Vem ajüs-
tar-se á do feminismo que eu já
carrego ha algum tempo.

Que pensará do conceito c*o seu
correligionário o goverm.dor Ju-
venal Lamartine? Ha quem diga
que também elle se julga um
Christo no assumpto, de algumas
semanas a esta parte.

O homem que engoliu o
botão

Um authentico "leitor assi-
duo" telephonou-nos, curioso e
intrigado, para saber que hlsto-
ria é essa do sr. Graccho Car-
doso ter engolido uni botão. O
grande heroe das leituras mati-
naes referia-se ao final cio nosso
tópico de hontem sobre a adhi-
são da Câmara ao aulicismo rui-
doso que invadirá hoje as ruas
da cidade, no qual dizíamos que"o mestre das cerenionias nao
podia ser melhor que o homem
que engogoliu o botão..." Vamos
dar devida attenção ao cuidado-
so leitor de A MANHA.

O sr. Graccho, embora sergi-
pano de nascimento e romano
de nome, começou a sua vida
politica no Ceará, á sombra da
frondosa arvore dos Acciolys.
Aliás, as enfibraturas circulares
desde o berço como a do sr.

Graccho, não tem critério dc»
estréa: começam como melhor
lhes convém. Já então s. ex.
era um emérito bajulador e fazia
fé justamente nesta qualidade
pessoal para conseguir accesso.
Os seus cuidados áulicos visavam
naturalmente a pessoa do AC-
cioly-mór, sob cujos auspiolos
pretendia o joven mancebo de
então ver realizados os seus
planos.

Ora, certa vez, depois do ai*'moço, o patriarcha cearense
concedia a honra de uma pales*
tra aos seus cortezãos província-
nos. Entre estes, o sr. Graccho
era todo ouvidos, numa con*
centração mediumnlca áa pala-
vras do homem que trazia ás
mãos o seu futuro partidário.
Mas, no dlstrahlmento com as
idéas em plena phase de digestão,
ou por um habito de incorrigivel
gastronomo, o sr. Accioly agar-
rou-se com um botão da ceroula,
forcejou, forcejou, arrancou e.
afinal, distrahidamente, levou-o
á bocea e o engoliu! Foi um ai-
Voroco:

Ai, meu Deu?, engoli o
botão!

Os circumstantes ficaram con-
sternados, ainda mais quando
viam a afflicção do velho che-
fe. Arrodearam o homem e, con-
soladores, procuravam attenuar a
gravidade da occurrencla:

Não foi nada. Isto passa.
Isto sahe depois de um certo

praso...
O sr. não se preoecupe. Sae

mesmo... etc.
Foi então, entre taes attenua*

ções e consolos, que o sr. Graccho
resolveu manifestar-se:

Realmente. Não é nada,
Querem ver?

E muito solicito e attencioso,
o actual deputado sergipano ar-
rançou um botão da sua cerou-
la e o engoliu, para dar uma de-
monstração pratica da sem razão
do alvoroço e de solidariedado
com o chefe até no devoramento
de um tão insignificante uten-
silio.

O sr. Lyra Castro e os mari-
tlmos
Depois de uma luta tremenda

para vencer a má vontade das
emprezas, os marítimos consegui-
ram que fossem extendidos á sua
classe os favores da lei 5.109, que
creou as Caixas de Pensões e
Aposentadorias.

O Conselho Nacional do Tra-
balho, com grandes difficuldades,
ouvindo a própria classe, como as
emprezas, e recebendo sugges-
tões de ambas as partes, elaborou
o regulamento da caixa dos ma-
ritlmos, rigorosamente de accordo
com as prescrlpções da lei e pre-
vendo todas as hypotheses, de
modo a facilitar a sua ápplicaçáo
aos variados casos lembrados nas
suggestões recebidas.

Vencidas, assim, as maiores
difficuldades, não contava a
grande classe trabalhadora com o
impecilho que surgiu apenas para
ser lamentado: a demora na ap-
provação do regulamento. Effe-
etivamente, ha mais de dois me-
zes que o sr. Lyra Castro o tem
guardado na sua pasta.

Admittindo-se que a sua ap-
provação demandasse um estudo
minucioso, não é crivei que esse
exame, attendendo-se á urgência
do assumpto, losse feito com a
morosidade irritante que por
tanto tempo vem retardando a
solução de um problema dessa
natureza.

Essa demora leva-nos a crer
no que se propala em relação ao
caso.

Estará, realmente, o ministro
da Agricultura se servindo do re-
gulamento para fazer manobras
políticas com os marítimos do
Pará?

O "nosso" Washington.,.
Os senhores do Congresso não

quizeram perder uma opportuni-
dade de ficarem quietos e pro-
moveram uma moção hypothe-
cando o apoio e a solidariedade
ao "nosso" Washington pela pas-
sagem do 2" anniversario do qua-
driennlo rodoviário e estabiliza-
dor. Posto houvesse algumas es-
caramuças dos que, na Câmara,
combatem o governo, a bajula-
ção teve os effeito desejados pe-
los papa-subsidlos. O nosso querido
presidente ficou contente com a
inequívoca demonstração de que
o Congresso lhe reconhece altos
dotes de estadista e mais que é
bobagem tudo o que se tem dito
contra a estabilização á taxa vil,
saldos arranjados com o calote
offiçial ao que assegura o se-
nhor Frontin, etc.

E, desta vez, o "nosso" Was-
hington, evocando o illustre ame-
ricano de cujo nome seus pães
pães se lembraram quando leva-
vam o futuro presidente do Bra-
sil á pia baptismal, profunda-
mente emocionado nâo se con-
teve:

— "Sou o primeiro na paz —
que desceu sobre a Nação, o prl-
meiro na guerra aos inimigos
desta republica dos meus sonhos
e o primeiro... no coração dos
meus compatriotas".

E' simples assim o homem
consagrado agora pelo Congrcs-
so Nacional o maior dos brasl-
leiros... vivos.

De parabéns a população l.í
dc Nictheroy
O serviço dc abastecimento r'e

água á população de Nictheroy,
ha longos annos reclamava a at-
tenção dos governos, por consti-
tulr um dos flapellos dáquella

i cidade. Fciio por processos anti-

quados e com linhas aduetoras
deficientes, era uma verdadeira
calamidade a constante falta da-
gno. na vizinha capital, creandb,
assim, para a administração mu-
nicipal um problema, cuja sojii-
ção ainda não 1'ôra encontrada,
por fracassarem todas as tentjjti-
vas.

O próprio actual prefeito de
Nictheroy, Dr. Kibeiro de Al-
melda, promettera, em platafor-
ma. resolver essa importante
questão

E náo faltou á promessa o
administrador da capital flumi-
nense.

Na entrevista que S. Ex. con-
cedeu nos nossos cqllegas d'" O
Estado", sobre os trabalhos de
reforço e melhoramento dos ser-
vlços de distribuição de água
para Nictheroy e S. Gonçalo, es-
tão esclarecidos os planos das
grandes obras já iniciadas.

O Sr. Ribeiro de Almeida, que,
no curto periodo da sua gestão,
já tem ligado seu nome á obra
de remodelamento da pavimen-
taçfo de Nictheroy, demonstra
cabalmente a solução do proble-
ma que mais tem preoecupado a
população dáquella cidade. Além
disso, concluídos os estudos para
aproveitamento de novos ma-
nanciaes, os serviços estão sendo
atacados com os materlaes lm-
portados para esse fim e delles
Já foram obtidos resultados apre-
ciavels.

Está, pois, de parabéns a po-
fulação de Nictheroy, uma vez
que se pôde confiar no esforço
do seus actual administrador.

Pera a kílinda Renllici

O boletim meteorológico
de hoje
O serviço de previsão do tempo

annuncia para hoje tempo ins-
tavel, com fortes chuvas e tro-
voadas. Lá se vae assim o "brin-

quedo" que estava arranjado
para as commemorações de logo
mais e que ia servir para
"torrar" o saldo do corrente
exercício. O exercido orçamen-
tario ainda não está encerrado,
mas eel-o-á forçosamente com
saldo, o qual como não vae ser
incinerado será consummldo nas
festas de hoje. O "nosso"
Washingtno 6 mesmo da "fu-
zarca".

Mas a chuva vae estragar tudo,
o que está causando desgostos
aos patriotas enthusiasmados com
os folguedos republlcano-carna'
valesco.

O nosso Júpiter Tonante que
pôde fulminar com os ralos da
"scelerada", da.dlctadura poli-
ciai e de tantas outras leis o
povo que vae juntar na via pu-
blica para zombar de sua gloria,
esse mesmo Júpiter, de quem se
receiam as coleras tremendas,
vae ter a sua festança estraga-
da pelo tempo inclemente.

Afinal, a culpa é da Meteoro-
logia, repartição que deve ter
sido creada para esses casos im-
portantes e -de-» emergência.1 Náo
ha como fugir que a responsabi-
lidade do fracasso da apotheose
feérica — como se diz nas revis
tas do theatro popular — cabe
exclusivamente ao departamen
to do sr. Sampaio Ferraz, porque
de lá devia ter sido lembrado
que "quem não pôde com o
tempo, não inventa modas..."

Fogo de artificio
A exemplo do seu chefe e ami-

go dr. Washington Luis, o sr.
Mattos Peixoto continu*a a sol-
tar os seus fogos de artificio.

Com uma differenca: é que
apezar dos pezares os do sr.
Washington Luis, ás 11 horas
ainda fazem vista, soltos lá do
Morro da Urcr. em quanto que
os do sr. Mattos Peixoto, de pu-
ra essência theorica, não conse-
guem impressionar ninguém.

Eleito pelas forças officiaes do
seu Estado, presidente do Ceará;
o sr. Mattos Peixoto não se can-
ça de mandar aos quatro ven-
tos, por intermédio da Agencia
Americana, noticias das suas in-
vestidas contra as coisas irregu-
lares legadas pelo sr. Moreira da
Rocha.

Assim, raro é o dia em que não
nos vem do Ceará uma noticia
elevando aos pincaros as tenden-
cias moralizidoras do sr. Mattos
Peixoto.

Ora, é a terminação das ac-
cumulações remuneradas; ora,
são circulares firmadas pelo pro-
prio chefe do executivo estadoal
recommendando a maior lisura
nas despezas; ora são os cortes
nos funecionarios.

Para completar a pyrotechni-
ca só falta o sr. Mattos Peixoto
anmmciar uma perseguiçãosinha
ao Lampeão, a maior liberdade
de imprensa e.., a renuncia ao
governo para não receber os"minguados" cobres que o Es-
tado lhe paga...

O Ostracismo do sr.
Graccho

O Sr. Graccho Cardoso foi in-
ventado pelo Sr. Epitacio Pessoa.
O homemzinho não existia, mas
o chefe do "governo terremoto"
achou que a sua figura pittores-
ca era imprescindível entre os
curiosos specimens que compõem
a nossa fauna política. E, zás,
nomeou-o governador de Sergipe.

A estrella do Sr. Graccho Car-
doso adquiriu então um brilho
excepcional. Procurando imitar
o seu creador, assumiu attitudes
dictatoriaes que lhe deram uma
sinistra aureola de truculência.

Mas tudo passa. E um dia o
soba sergipano viu, com grande
pezar, que o seu governo terml-
nara. Também a estrella que lhe
tinha sido tão propicia começava
a empallldecer. Nem uma cadei-
ra de senador, que a praxe con-
cede sempre aos que deixam os

E' hoje. Os dominadores lançam um olfyar in-
vestigador e severo ao vinco das calças de fantasia,
enfiam como braçhicephàlos de. boa vontade, a car»
tola que, na -c^b^á tíos príncipes de Galles tem fi-
cado um pouco melhor e, confiantes na gazolina do
Estado, atiram-se ao fundo dos seus carros de luxo
e caem na rua, como donos da Republica, disso tudo

que ahi está, cachoeiras do Iguassu' e votos do Con»
gresso, grãos de preciosa rubiacea e pareceres de ma-
gistrados partidários. Emquanto isso, dòs pontos
mais afastados da zona suburbana e dos logarejos
ruraes, a gente que paga para as figurações do pre-
sidente e dos ministros, dos deputados e senadores,
do prefeito e intendentes, e o povo humilde e sof*
fredor, na phrase piedosa dó doutor Epitacio — re-
menda os fundilhos das pantalonas mais ou menos
atacadas' de elephahtiásis, ageita o vestidinho das
prestações e, disputando um logar nos carros mor-
tuarios do sr. Zander, avança, em massa compacta,
para o centro da cidade. E' o dia da Republica. Os
beneficiários do regimen fizeram annunciar, por to-
das as tubas do officialismo, que a data seria so-
lemne e festivamente commemorada. Ao contrario
do que vinha acontecendo, desde muito, as turbas
teriam, por iniciativa governamental, uma perfeita
evocação histórica do feito de novembro de 1889,
com as homenagens devidas a quantos, como pre-
goeiros do ideal republicano e seus concretisadores,
na organização do novo regimen, creditaram-se á
veneração dos posteros. Mas o povo espoliado e
faminto não verá, nas commemorações officiaes de
hoje, nada que lhe faça perpassar pela mente o .es-
pirito de sacrifício dos que soffreram pela R%i>ulli-
ca e o espirito de decisão de quantos aproveitando
os descontentamentos que geraram a questão mili-
tar, sorprehenderam o paiz, ha trinta e nove annos,
com a proclamação de um regimen cujo advento os
mais optimistas somente julgavam possível com a
extineção do segundo reinado. Lopes Trovão, Sil-
va Jardim, Martins Junior, Benjamin Constant, Fio-
riano, Deodoro — para não remontar aos precurso-
res como Bernardo Vieira de Mello, Tiradentes, Pe-
regrino de Carvalho — são nomes que o programma
offiçial dos festejos de hoje cautelosamente omitte.
Á uns porque viviam em çontacto com as massas,
predicando-lhes o ideal republicano; a outros por-
que, envergavam a farda gloriosa desse Exercito que,
entre nós, nunca foi, pelo menos sem protesto das
suas elites, uma guarda pretoriana ao serviço dos
césares de coroa ou de barrete phrygio. E os go-
vernos, que entre nós se suecedem, não querem, an-
tes combatem, por meio de leis de excepção, que
se restaurem, na praça publica, as tribunas de onde
se faziam ouvir, outr'ora, os amigos do povo. E não
querem ainda, esses governos, que a farda do Exer-
cito continue a ser, como foi em todos os períodos
da nossa historia,, uma garantia dòs direitos do ho-
mem e das liberdades publicas, ao invés da morta-
lha em que se envolveram certos heroes da divida
fluetuante. De fardas, na parada de hoje, só a das
policias, que a cegueira, felizmente amável, dos nos-
sos patrícios dos Estados fez arremessar sobre os re-
bellados contra a politica profissional que impopula-
risou e vae matando, aos poucos, esta Republica.
O povo, porém, não se deixará mystificar. Elle já
vae comprehendendo quaes os rumos que deve pai-
milhar para se proporcionar melhores dias. E por
muito que se fustiguem os olhos da multidão com
os feixes de luz que, hoje, emprestarão á cidade da-
rões de incêndio, uma luz mais forte penetrará na
consciência popular — a que vem dos cárceres e do
exilio, como prenuncio da Segunda Republica,
bem mais humana que a sonhada antes de 1889,
porque se firmará sobre os alicerces do consenso
nacional, após a derrocada fragorosa da mentira re-
publicana dos nossos dias.

AGRIPINO NAZARETH
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governos estadoaes, lhe foi reser-
vada.

Abeirado do ostracismo, o Sr.
Graccho Cardoso a tudo se sub-
metteu, comtanto que ao menos
uma cadeira de deputado lhe fos-
se dada. Accederam ás suas sup-
plicas, sob uma condição: elle
não daria mais um pio em mate-
ria de politica sergipana.

Tudo combinado, hontem sur-
ge o Sr. Graccho pela Câmara a
pedir assignaturas de collegas
para um telegramma de felicita-
ções ao "nosso" Washington pelo
exito do plano financeiro.

O homemzinho náo quer se
conformar com o ostracismo...

Methodo confuso
Por muito sabidos que sejam os

"gurys" hoje, custam a assimilar
a matéria que se exige para o
exame de Instrucção Moral e
Civica. Têm elles" que estudar
cousas complicadas e estapafur-
dias, taes como a interpretação do
art. 6" da Constituição (interven-
ção federal nos Estados), fo-
mènto agricola, proteccionismo e
livre-camblo, invasão dos hollan-
dezes no Brasil, "porque me ufa-
no do meu paiz", etc, etc. Mais
lógico seria a mudança de deno-
minação de Instrucção Mc ral e
Civica para Methodo Confuso,
desta cadeira do Pedro II, onde
talvez estivesse bem, regendo-a, o
humorista Mendes Fradique, au-
tor de um dos mais lidos livros
sobre a historia pátria...

Assim, as futuras gerações es-
tabeleceriam, naturalmente, certa
confusão entre o "nosso" Was-
hington e o estadista americano
deste nome. E talvez pudessem

sileiro fez a nossa independência,
merecendo uma estatua, e o dos
Estados Unidos foi um cavalhei-
ro que andou arranjando uns
empréstimos, inventando a esta-
bilisação á taxa vil...

Para tornal-o interessante
Uma senhora obteve autoriza-

ção para publicar annuncios no
"Diário Offiçial", mediante con-
dições favoráveis aos cofres da
"Imprensa Nacional" e compen-
sadores para a sua algibeira.

Este facto banal, tem alvora-
çado, comtudo, os mais sisudos
funecionarios do Ministério da
Fazenda.

Por que? Porque elles não com-
prehendem a leitura do famoso
e desinteressante "Diário", com
a publicação de clichês de mu-
lheres de cinemas, semi-nu'as,
de avisos sobre a entrada e a
sahida de navios e, finalmente,
de annuncios de pílulas para a
cura de moléstias contagiosas.

Os leitores mais pudibundos
são, precisamente, os do "Dia-
rio Offiçial".

D'ahi, a sensação que desperta
a irreverência da mesma senhora,
quando o mais sensacional será
a obtenção de annuncios para o
famoso jornal do governo...

A maior magua do sr. Castello
O Sr. Vianna do Castello vive

pesaroso com a amável descon-
sideração que acaba de soffrer
do Sr. Washington, quanto á
permissão para a abertura de
uma verba, destinada á compra
de moveis para o seu gabinete.

Na verdade, o mobiliário do
af firmar que o Washington bra- gabinete do Ministério da Jus-

tiça está em petição de miséria:
sujo, quebrado, furado, mal se
sustencio sobre os pés carcomi-
dos.

O presidente, fraternal ou ira-
ternalmente, negou-lhe a per-
missão solicitada. O Sr. Vianna
do Castello ficou magoado e cha-
mou a attenção de S. Ex. para
os esbanjamentos que o Sr. Man-
gabelra está fazendo, nas refor-
mas do Itamaraty, concluindo:
"Nem o Barão do Rio Branco
seria capaz de gastar tanto".

E o Sr. Washington: — Já
estou ao par dessa coisa. Pena,
porém, que, com a chegada do
Hoover, o "Mangaba" obtivesse
ração, obtendo mais dinheiro
ainda, para outras reformas ine-
vitaveis...

O Sr. Castello concordou. Mas,
para desforrar-se, vae obter a
visita do ministro do Interior da
China, afim de imitar o Sr. Man-
gabelra...
"Matto Grosso" e o Conselho

Os trabalhos da apuração do
pleito eleitoral realizado no 2°
districto correm calmamente,
acompanhados de perto pelos
que se sentem em perigo. Precisa-
mente os de natureza politiqueira
figuram entre os alarmados, por-
que, felizmente, a verdade eleito-
ral, mesmo levando em conta o
eleitorado de cabresco e milho no
bornal, não pôde ficar & mercê
dos seus desejos peccamlnosos.

A batalha travada em 28 de
outubro marcou uma etapa nova,
estabelecendo o Inicio da afflr-
mação do pensamento popular.
Pouco importa que, entre os elel-
tos, possuidores de valor moral,
figurem indivíduos suspeitos, de
dentes aguçados e de estômago
de avestruz. Estes, serão policiados
pelos eleitos do povo carioca, até
que o Conselho se converta na
verdadeira Instituição representa-
tiva da cidade, sujeitando os pre-
feitos ás leis honestas e bem
orientadas.

Presentes na Policia Marítima
O terceiro delegado auxiliar

descobriu que funecionarios da
Policia Maritima recebem yalio-
sos presentes das companhias de
navegação, em qualquer espe-
cie, mas principalmente em di-
nheiro, facto que ós levam a des-
fruetar uma situação flnancel-
ra multo superior á dos delega-
dos auxiliares e á do chefe de
policia.

Depois disto, o terceiro dele-
gado auxiliar deliberou suggerir
providencias, no sentido de se-
rem castigados taes funeciona-
rios.

Nada mais justo que essa de-
liberação. Mas a verdade é que
a providencia deve estender-se a
outros funcclonarlos da policia
civil, principalmente aos "acha-
cadores" proflssionaes, que fa-
zem dt» cargo simples instru-
mento para a exploração.

. A limpeza deve ser geral, sen-
do necessário averiguar-se a ra-
zão por que humildes funeciona-
rios, com salários reduzidos, têm
uma vida de nababos venturo-
sos!...

Os enterrados vivos
O publico que não acha mais

graça nos campeonatos de dan-
sa-hora, na vacca mysteriosa,
nos fakires que bancam os ur-
sos polares, comendo nos seis
mezes dos verões glaciaes para
emmagrecerem as gorduras nos
seis mezes hibernaes seguintes —
esse publico, contra quem se in-
ventam tantos caça-nlckeis, está
apreciando de graça os enterra-
dos vivos da Central.

A administração dáquella via-
férrea entendeu que era econo-
mico, segundo certa circular dl-
vulgada, pôr nas borboletas
funecionarios que fiscalisam as
passagens das linhas dos su-
burblos e na estação de São
Francisco Xavier, a cousa offe-
rece aspecto inédito de deshu-
manidade. Ficam ali dois po-
bres coitados na passagem sub-
terranea, num ar viciado, e sof-
frendo a trepidação dos trens
violenta aos nervos, porque no
sub-solo é que a Central enten-
deu de collocar as borboletas.

Ficam os enterrados-vivos, es-
qualidos e amarellos depois de
algum tempo de trabalho. Não
se paga tostão para se ver hc-
róes, que o serão até que a tu-
berculose, minando-lhes o orga-
nismo, offereça a única aposen-
tadoria de funcclonarlos que po-
dem esperar, porque em pouco
tempo estarão liquidados — a
morte a aposentadoria dos ver-
mes...
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... faz hoje trinta e nove an-

nos... A significação desses trin-
ta e nove annos de sacrifícios, de
lutas, por um ideal que não se
realizará nunca, ahi está: leis de
arrocho, leis scelcradas, leis infa»
mes.

A liberdade, a simples liberda»
de de pensar cerceada pela liber-
dade de agir; o direito da força
sobrepujando a força do direi-
to...

Que eloqüência não tem, pa-
ra nós, a condemnação de Mace-
do Soares ás vésperas da com-
memoração do advento republl-
cano! quo eloqüência não tem
para os históricos do regimen a
prisão do jornalista Carlos de
Lima Cavalcanti, do "Dlarlo da
Manhã", de Recife, justamente
á hora precisa em que ns trom-
betas do noticiário annunciavam
o esplendor dos focos electricos,
explendor que arrastou o go-

verno a uma despeza de cerca
de 2 mil contos!...

A Republica dos sonhos dcl-
les...

Ahi está: velha, alquebrada
andiujosa... mas com ímpetos de.
quem se quer lembrar ainda dos
velhos tempos do fausto...

No melo do torvelinho inarca-
do pelo feriado naoional, offus-
cados pelos effeitos das Iumina-
rias, ensurdecido pelo estampl-
do furioso dos fogos de artifícios,
os magnatas inspiradores das
commemorações de hoje esque-
ecram os que mais contribui-
ram para que os sonhos se trans-
formassem cm pesadelo...

Porque a verdade é que os
chamados republicanos historf-
cos, os Qulntinos, os Silva Jar-
dlns c tantos outros dc igual qui-
Iate, abdicaram bem cedo do dl-
reito que lhes assistia de melhor
defender os princípios do regi-
men.

Mas, o que se viu, foi justa-
mente o contrario: os mais for-
tes, os que souberam collocar
acima das conveniências as suas
próprias idéas libertárias, deixa-
ram-se arrastar, ou pelo Vesu-
vio, ou pelo ostracismo... os mais
fracos, de espirito ou de espinha
dorsal, curvarain-se ante as con-
tlngencias do momento, delxan-
do que o sacrifício dos seus pro-
prios ideaes se consumasse por
entre a vista Irreverente dos que
não acreditaram na balida da-
quelle "pallio dc luz desdobra-
do, sob a larga amplidão destes
ecos...

Hoje, o Brasil commcmora o
39° anniversario da Republica, o
10G° da Independência e o 2o do
governo Washington.

Dos 39 annos da Republica,
nada mais resta; dos 100 da In-
dependência, multo menos ain-
da; dos 2 do Washington... que
dizer ?

Nada; falam muito mais, o
saldo famigerado, as leis com-
pressoras e... os festejos comme-
morativos...

TERRA DE SCENA

hoje, a passagem do segundo an-
niversario do governo do nosso.

Não admirou, porém, que a ini-
ciativa de tal mascarada política
tenha partido do Sr. Graccho,
pois todo mundo sabe que o ho-
mem que enguliu o botão é capaz
de maiores curvamentos.

O "LEADER" NA ARE-
NA, DE NOVO...

O "leader" Villaboim sahiu-se,
hontem, de novo da sua manei-
dão e do seu sorriso inadjectiva-
vel, para gritar ao Sr. Marrey
Junior que discordar do governo
era uma "insolencia"! O Sr.
Marrey estava somente con.su-
bstanciando em razões o voto
contrario da minoria á indicação
de applausos ao governo do
"nosso" Washington. Achava o
representante democrático que
os fundamentos da indicação
— ordem e exito financeiro —
eram inexistentes, pois o que se
via era o fracasso do famoso pia-
no e a subverção da ordem ju-
ridica.

O Sr. Villaboim, irritado, de
pó, entrou a fazer um discurso
de apartes á margem do discur-
so do Sr. Marrey e acabou /ti-
tando que "aquillo era uma inso-
lencia". E só serenou quando o
representante democrático retru-
cou:

— V. Ex. precisa de não repe»
tir o que disse. Eu digo o que en-
tendo e não presto contas a nin-
guem...
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Il POLÍTICA
O HOMEM QUE ENGU-

LIU O BOTÃO
Afinal, estourou, hontem, a

moção de applausos da Câmara
ao governo do nosso Washington.
A moção fala em predomínio da"ordem" e "exito financeiro".
Está subscripta por um longo ro-
sario de assignaturas, encabeça-
da pela do Sr. Graccho Cardoso.
Porfiou-se muito por saber que
pretenções : oceultas alimenta o
Sr. Graccho, a ponto de promo-
ver a participação da Câmara
nos folguedos que assignalarão,

E' POUCO...
Máuricio compr.receu á reunião

de hontem da Commissão de Po-
deres. Sob a presidência do Sr.
Waldomiro de Magalhães, abriu-
se a sessão para se tomar conhe-
cimento do ultimo pleito para
um deputado federal no Ceará.
O caso foi relatado pelo Sr. Car-
los Pessoa, para quem, na forma
do costume, tudo correu bem.

Depois, Maurício pediu vista
dos papeis por quatro dias, para
apresentar contestação ao diplo-
ma do desembargador Moreira
da Rocha.

.Levantou também algumas po-
quenas questões sobre modo a
inicio de contagem do prazo de
quatro dias a que tem direito.

O presidente ottendeu ao pe-
dido e resolveu as duvidas de for-
ma liberal e satisfactoria.

O Sr. Álvaro de Vasconcellos
apresentou-se como procurador
do diplomado. Maurício achou
pouco:

— Deve vir mais o Sr. Fran-
cisco Sá. Um só não basta...

ILE Gí VEL-
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NOTA DO DIA
A estação theatral do Municl-

pai abre-se no Inverno e termina
no inverno.

Assim é, officialmente.
E como o empresário Ottavio

Scotto ainda não disse o seu
adeus aos cariocas em 1928, pois
dentro de 48 horas estréa no
majestoso palácio de especta-
culos da Prefeitura a Compa-
nhia Martinez Sierra, o inverno
para o Theatro Municipal ainda
náo acabou.

Amanhã, pois, a grande actriz
Catalina Barcena e seus com-
pauheiros de cruzada artística se
apresentarão ao nosso publico.

A sala ouro-rosa do grande
theatro da Avenida estará re-
pleta de encantadoras senhoras
que deixam as suas capas no
vestiário e de cavalheiros dis-
tínctos mettidos em casacas e
smokings.

Os trajes serão de inverno.
Nem podia ser de outra manei-

Ira. A "salson theatral é de in-
yerno. "Noblesse oblige"...

A platéa vae, a despeito das
bellezas do espectaculo — acre-
dito que a peça seja um encan-
to — passar momentos de ver-
dadeiro sacrifício. Dentro da-
ijuellas roupas os espectadores
hão de suar por todos os poros.

Eu só tenho receio que o "Co-
ração Cego" — é a comedia de
estréa — se passe no verão, num
paiz tropical.

Os artistas hão de vir a scena
com roupas leves. Sentir-se-ão
bem. E, com certeza, soltarão,

.no» bastidores, boas gargalha-
das, lembrando-se da physiono-
mia cansada e humedeclda pelo
suor dos "habitues" das tempo-
radas de Inverno a 36 grãos do
Municipal.

Quando penso nessa hypothe-
ee, tenho vontade de ir applau-
dlr a arte de Catalina Barcena
todo de branco.

Se o fizesse, seria excepção à
regra. Talvez fosse vaiado.

Não estou para isso.
Irei de smocking ao Munici-

pai. Suarei em bica, mas não
deixo de assistir á estréa da
companhia de Martinez sierra.

E assim dou provas de amor á
arte.

M. D.
MARGARIDA MAX E A ES-

TRE'A DA SUA COMPA-
ÜHIA, AMANHA, NO PALÁCIO

Estréa amanhã, no Palácio
iTheatro a Companhia Margarl-
da Max, fomos, ao encontro da
tão querida estrella de revistas

sorriso aflorado aos lábios, rece-
beu-nos gentilmente. Disse-nos
mil cousas de S. Paulo.

— Poi a mais brilhante tem-
porada desta companhia. São
Paulo, em peso desfilou pela pia-
téa do Casino Antarctlca duran-
te quatro mezes. Ainda domingo
passado, na nossa despedida,
creia meu amigo, senti os olhos
marejados d'agua. Que prazer,
ou por outra.que sentimento incx
pllcavel, mlxto de alegria e trls-
teza, vendo aquella platéa re-
pleta, de pé, a applaudlr com
enthusiasmo e calor. O publico
paulista, eu o digo e todos os
meus collegas poderão afflrmar
é um publico carinhoso e intelli-
gente. Sabe compensar o esfor-
ço artístico quando elle o mere-
ce. Olhe. Voltarei de bom grado
á S. Paulo todas as vezes que
me seja possivel.

Nesse momento Margarida,
mudou de tom. Olhou-nos ex-
pressivamente, e prosegulu:

—. Entretanto, eu tinha sau-
dades dos cariocas. Envolvida
por todos aquelles applausos, sen-
tia dentro d*alma uma vaga sau-
dade... Aprendi a querer muito
bem ao publico do Rio. O meu
maior desejo é qüe chegue logo
a hora de rever a minha querida
platéa.

Perguntamos então sobre a sua
companhia.

— Ah! Sobre isso, garanto-lhe
que o Rio, jamais teve opportu-
nidade de apreciar um conjunto
tão homogêneo. A Empreza M,
Pinto, não poupou capital, nem
esforços. Trazemos comnosco
um quadro de cômicos admira-
veis. Danilo de Oliveira, Augus-
to Annibal, Juvenal Fontes e
Lulza dei Valle. Além desse qua-
dro, um conjunto honestíssimo
de artistas de primeira catego-
ria, onde se encontram elemen-
tos que podem representar todos
os gêneros de theatro dentro de
uma revista. A peça de estréa e
uma revista capaz de agradar a
todos os gostos. Completa novi-
dade para o Rio. Vae ver. Sin-
to-me perfeitamente bem incar-
nando os papeis que me foram
confiados. Ouça. Para lho ga-
rantir o carinho com que a Em-
preza M. Pinto reorganisou a sua
companhia, saiba que as corlstas
foram todas augmentadas em
seus ordenados, tendo sido crea-
das tres classes de girls: uma de
350$ .outra de 400$, outra de 450$.
Ainda aqui no Rio contratamos
muitas mais, além do formoso
grupo que trouxemc; de S. Paulo,
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Margarida, com o seu eterno figurinhas todas novas para o
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GLORIA
TRATAMENTO GRÁTIS E DEMONS-
ÇÕES PRATICAS DE UM DENTISTA
IMPROVISADO...

Este film não será exhibido nos Cinemas
de COPACABANA, BOTAFOGO, TIJU*
CA, ruas da CARIOCA e H. LOBO

O "City of Los Angeles"
partiu, hontem, á noite
rorque aiguns excursio-

nistas levaram má im-
pressão do Rio

Apôs uma permanência de tres
dias, deixou a Guanabara, hon-
tem, ti 21 horas, o navio "City
of Los Angeles", que está reali-
zando um cruzeiro de excursão
ao redor da America do Sul.

Momentos antes da grande uni-
dade da Los Angeles Steamshlp
Company suspender ferros do
nosso porto, ouvimos a bordo
commentarlos que demonstra-
vam a má Impressão levada de
nossa capital por alguns dos 232
turistas norte-americanos,

E' que cobraram dez dollares
de cada um, para serviço de um
gula que lhes servisse do ctce-
rone, e quasl nenhum teve expll-
cac&o dos pontos plttorescos do
Rio, onde tanto admiraram cer-
tos recantos deslumbrantes,

Achavam os descontentes quehaviam sido victimas de expio-
raçfi.0,

Do facto, a serem verdadeiras
as queixas do que tivemos co-
nheclmento, o caso chega a ser
da alçada policial.

PEbfl S0C1EDHQE

Margarida Max

Rio. Vae ver. Nâo receio com-
petição nem mesmo das compa-
nhias estrangeiras que nos tem
visitado, sob esse ponto de vis-
ta.

Procuramos falar sobre o re-
pertorio.

Sobre isso, então, estamos
perfeitamente socegados. A Em-
preza M. Pinto traz umas tres
peças completamente novas, e
tem em suas mãos um original
de Abbadle Faria Rosa, O pu-
blico bem sabe que sobre origl-
naes a nossa companhia sem-
pre se empenhou em offerecer-
lhes o que ha de melhor dentro
do Rio de Janeiro.

Não podemos ouvir mais nada
de Margarida Max. O activo
Marzullo a chamou mesmo nes-
se Instante para ensaiar o nu-
mero do "Tele-visSo". Despedin-
do-se de nós, Margarida teve
risos exclamando:
ainda um dos seus adoráveis sor-

Não se esqueça de enviar as
famílias cariocas, pelo seu Jornal,
um grande beijo da Margarida.
E aqui estou a espera do meu
bom publico...

Deixamos a grande caixa do
Palácio ouvindo a sua voz no nu-
mero do "Tele-visão" que pela
amostra quasl nos permitte ga-
rantir o seu exito completo logo
á noite.

A título de reclame

IMPOTÊNCIA Zo^-Tr.
Jos6 de Albuquerque. Rua Carioca
22, 1 as 8.

Sanatório
Ermitagem de Petrópolis—Syste-

ma de Pequenos Pavilhões
Fundador e Director, Dr. Cnrvn-

lho Leite
Fundador e ex-Dlrector do Sana-

torto de Palmyra
Recommcndndo por Summldnde*

Medlcfi»
Convnlescentea, enfraquecido! e

Pre-Tuberculoso»
Pedir — Proapectos com photo-
Kraphlns e opInlOea vhIIoih.» de
medico» e ex-hoapeden — Rega-
lamento. — Vnlpnrnlzo — Petro-

polia — Tel. 740 M.

KOSMOKAMA
Entre as necessidades sociaes

do Rio, não se deve esquecer
nunca a policia de costumes.
Outro movimento teria decer-
to entre nós maior alcance e
consequentemente melhor Justi-
íicatlva. Quando vemos por ahi
legiões de damas e de cavalhei-
ros elegantes para combaterem
os moles da cidade, sorprehende-
nos o facto de esquecerem a ga-
feira das ruas.,.

Entretanto, elia > quando mais
não fosse pelo seu caracter de
fealdade exposta, talvez devesse
ter as preferencias desse comba-
te. Certo não queremos que os
nossos elegantes, interessados
nas obras de beneficência do Rio,
se convertam em caçadores de
atrevidos e mal educados, para
leval-os ás prisões correccio-
naes... Não, seria exigir dema-
siado do seu amor pelo próximo.
Depois como obrigal-as ao exer-
cicio de um mister para que lhes
faltam os requisitos do músculo
—• unico argumento capaz de
convencer taes malandros? O
que pretendemos dos seus ineffa-
veis officios será apenas a tare-
ía de convencerem os elegantes
do governo... Convencerem-nos
de que nos devem livrar dessas
vergonhosas aggressões que se
fazem ao pudor das famílias.
ANNIVERSARIOS

Paz annos hoje o joven José
Miguerés.

A sra. Waidemar Bandeira,
um dos ornamentos da nossa
sociedade, festeja hoje a sua
data natalicia.

Vê passar neste dia o seu
anniversario natalicio o sr. Ar-
chimedes Pinto Armando.

D. Elvira Thompson Viei-
rr, esposa do funecionario mu-
nicipal Gaspar José Vieira, vê
transcorrer hoje o seu natal.

ELECTRO-BALL
51 — Rua Visconde do Rio Branco — 51 »

_.  Nn Grunde Uutu Nacional g>
14 hora»  HOJE £.

UM GRANDE TORNEIO COM MEDALHA DE OURO £j
Na Grande Data Nnclonnl

H O J H

JULIO-MliO (Verdes) — Versus
DURAI.DE-OSCAR lAmarellos) ra

A'S 21 HORAS •_. v $
EGUIA-ERMUA (Verdes) — ANGEL-ERDOZA (Brancos) ?;

JULIO-OSCAK (Vermelhos) — LINOONA ÍNDIA (Azues) ¦&
DURALDE-ITUARTE (Cinza) — VERGARA-N1LO (Amarellos) |— Medalhas de ouro e prata nou vencedores U

Variedade» e Attrneçõe» — N O — Variedades e Attrace0.es §
BALL ELECTRO

Run Visconde dn Rio Branco, 51 li'mpjwmmmm mfèm&^ww

OS ESPECTACULOS DE HOJE
NO RECREIO

Com a data cpmmemorativa
que hoje transcorre no Theatro
Recreio, do meio centenário de
representações da revista "E" da
Fuzarcal", original dos "leaders"
do theatro deste gênero, Carlos
Bettencourt e Cardoso de Mene-
zes, que a mais brilhante carrel-
ra de cartaz está fazendo, coincl-
de a recita destes dlstinctos re-
vistographos, que. para tal fim,
promoverão espectaculos do
maior e dos mais retumbante
exito, não só pela sumptuosida-
de que os vae distinguir, como
tambem porque o programma or-
ganizado para esta noite excede
a quantos, até hoje, hajam sido
apreciados.
A "MATINE'E" DE HOJE NO
CARLOS GOMES, PELA COM-

PANHIA DE THEATRO
CÔMICO!

Hoje, ás 14 3|4, em commemo-
ração á data da Republica, a
Companhia Brasileira de Thea-
tro Cômico dará no palco do
Carlos Gomes uma "matinée"
grandiosa, que, como as anterlo-
res, constituirá um enorme exito.
Representar-se-á a burleta-fan-
tasla de Freire Júnior "A mani-
cura do barbeiro", com Lia Bi-
natti na protagonista, e em segui-
da terá logar um acto variado.

PRIMEIRAS AMANHA, NO
CARLOS GOMES

Amanhã, nas sessões das 19,30
o 22,30, a Companhia Brasileira
de Theatro Cômico vae apresen-
tar no palco do Carlos Gomes
um novo original para rir: "A
defesa é um facto!", da autoria
de Humberto Cunha, com musi-
ca de J. Freitas. Todas as peças
escolhidas pela Empresa Pas-
choal Segreto para constituírem
o máximo suceesso no palco do
Carlos Gomes têm merecido o
franco applauso do publico que
sabe escolher o verdadeiro thea-
tro que o divirta, sem o fatigar.
Os sainetes e demais originaes
apresentados ali, a par de consti-
tuirem espectaculos de fino gos-
to artístico, com eltgancia e ale-
gria, vêm confirmando a opinião
dos directores daquella empresa
quanto á tendência geral da pia-
téa em applaudir o gênero dlver-
tido de representações adoptado.

A PRÓXIMA "REVUETTE"
DO S. JOSÉ'

Já na próxima segunda-feira a
Empresa Pàschoal Segreto esca-
lou uma nova estréa para o pai-
co do S. José, tendo a companhia
Zig-Zag, nas sessões de 16,20 e
20,20, as primeiras representações
de uma "revuette" cômica, ori-
ginal de Carlos Bittencourt, com
musica de Assis Pacheco, Sinhô
o Babo, "Mexericos...". Esta"revuette" tem tudo que para a
platéa do S, José constltue o
máximo agrado.

CHEGA HOJE E ESTRÉA'
AMANHA A COMPANHIA

MARTINEZ SIERRA
Deve chegar hoje ao Rio a

grande companhia hespanhola de
comédias Martinez Sierra, a
qual, contractada pela empresa
Ottavio Scotto, concessionária do
nosso Theatro Municipal, virá
encerrar a temporada official
deste anno, dando-nos uma eur-
tissima serie de espectaculos, sen-
do dois apenas de assignatura.

A companhia do illustre come-
dio^rapho Martinez Sierra vem
se impondo através de varias ca-
pitaes do mundo e grandes cida-
des, como unia organisação de
theatro de arte digna de ser vis-
ta, e só isso justifica o exito que
tem elia alcançado em Paris,
Londres, Nova York, Buenos Ai-
res, Montevidéo e tantos outros
centros de população e cultura.

O romance de um campeão de "flirt»"...
RAMON NOVARKO. Uno, elegantíssimo, hnblllxKl-
mo "dlHCur" de m<idrliy.ai.n eiiterneceilores ou mn-
Melosos, secundo o.s enrnctercN dn "diva" n quem
füH.seiii dirigidos pelos lábios sorridentes do in-
«orrlglvel rapaz... O romance de um Joven Lord
inglez, une, no contrario de Noffrer de "spleen",
em nli'.írlsKli._o de viver, porque ern um "felizar-
do" nns mi.i.i eoiniiil.stns de crenturns bonllus...

:;^

I

Ao lado de RAMON NOVARRO — uma pleiade
brilhante: MARCELINE DAY — RENE'E

ADORE*E — CARMEL MYERS — HUNTLY
GORDON e BERT ROACH

SEGUNDA-FEIRA
NO

l

Ouem é o
Festeja hoje o seu natalicio

o sr. Visconde de Moraes.
Alberto 'íamos, o nosso 11-

lustre confrade, director da
Agencia Havas, faz annos. Ahi
está, portanto, uma opportuni-
dade magnifica para que os
seus muitos admiradores e ami-
gos lhe rendam preltos de con-
slderação especial.

Passa hoje o anniversario
natalicio da exma. sra. d. Ma-
ria Férntndès, virtuosa esposa
do sr. dr. Thomaz Lapa, enge-
nheiro da The Leopoidina Rail-
way Company.

Por este motivo, hoje, em sua
residência, á rua Gonzaga Bas-
tos n. 199, receberá d. Maria
Fernandes as pessoas de suas
relações, que certamente, em
grande numero, irão abraçal-a.
NASCIMENTOS

O commandante Lauro de
Araújo, immediato do couraçado"S. Paulo" tem o seu lar em
festas por motivo do nascimento
de uma menina que tomará o
nome de Maria de Lourdes.

Está de parabéns o casal.
CASAMENTOS

Na cidade de Campinas reali-
zaram-se a 13 do corrente os es-
ponsaes do sr. Mello Vianna,
vice-presidente da Republica,
com a sra. Clotilde de Souza
Elejalde, filha do dr. Benito
Ilha Elejalde e de D. Almerln-
da de Souza Elejalde, familia
não só muito conheclda em S.
Paulo onde hoje resido como no
Rio Grande donde é originaria.

A ceremonia que se revestiu de
caracter intimo foi presidida pelo
dr. Alcindo Tortlma, juiz de paz
de Santa Cruz, servindo de pa-
drinhos, por parte da noiva, o
dr. Francisco Antônio de Al-
meida Morato e a sra. d. Cyni-
ra Conceição Morato Leme e,
por parte do noivo, o dr. José
Francisco Bias Fortes e a sra.

Almeirinda de Souza Elejalde.
Assistiram ao acto, entre ou-

trás as seguintes pessoas: srs.
dr. Heitor Penteado, vice-presi-
dente do Estado, representando
o sr. dr. Washington Luis, pre-
sidente da Republica; coronel
Benedicto Marcellino G. Arau-
jo, drs. João A. Lisboa, Jacob
DÍhel Netto, Paulo Francisco de
Souza Elejalde, Fernando de
Souza Vianna, Godofredo Elejal-
de, Ryamundo Campolina Vian-
na, Romeu Gonçalves Ramos,
Raymundo Mello Vianna, José
Gabriel Marques e deputado Al-
fredo Neves.

—Realizou-se hontem nesta ca-
pitai o consórcio da senhorita
Maria de Araújo Vieira, filha do
saudoso commerciante desta pra-
ça, sr. Antônio de Araújo Viei-
ra com o sr. Lincoln Guimarães
funecionario da Alfândega.
NOIVADOS

Com a senhorita Dolores Ro-
drigues Lixa, filha do Sr. José
Teixeira Lixa, e D. Aurella Ro-
drigues Lixa, contratou casamen-
to o Sr. Renato Pacheco Bor-
ges, filho de D. Hercilia Guedes
Pacheco Borges, e do Sr. João
Pacheco Borges, do alto commer-
cio de nossa praça.

Contratou casamento, com
a senhorita Juracy, filha do se-
nhor Epiphanio T. Silva, fun-
cclonarlo publico, e D. Mercedes
T. Silva, o Sr. Rubem Almeida
Nobre, contador do nosso alto
commercio, filho da viuva dou-
tor Almeida Nobre.
VIAJANTES

Para Lambary, onde vae fazer
uma estação de águas, viajou
hontem, em companhia de sua
exma. familia o Sr. Eurico Vai-
le, senador pelo Pará.

Encontra-se entre nós, o
Dr. Homero Monteiro de Carva-
lho, juiz em Uberabinha que veio
ao Rio a passeio, em companhia
de sua esposa.

A bordo do "Ceylan" é es-
perado, hoje, nesta capital, o
Dr. Carlos Espinola, director da
succürsal da Agencia Americana
na Bahia.

Regressou, a Bello Horizon-
te, o Dr. Bias Fortes Filho, se-
cretário da Segurança do Estado
de Minas.

Chegou, hoje, a esta capi-
tal, acompanhado de sua Exma.
senhora, o Dr. Mello Vianna,
vice-presidente da Republica,
que acaba de contrahir matrimo-
nio na cidade de Campinas, Es-
tado de São Paulo.

Está nesta capital, vindo
da Bahia, a bordo do "Andes",
o Dr. Eduardo de Sá Oliveira,
cathedratico de physica e chimi-
ca da Escola Normal da capital
bahiana. O Dr. Sá Oliveira que
tem sido niuito visitado, vae fa-
zer uma excursão ao sul do
paiz. Seguiu, hontem, a bordo
do paquete "Pedro I" com des-
tido ao Rio Grande do Sul o
nosso brilhante confrade de im-
prensa, sr. professor Angyone
Costa, que, por muito tempo, em-
prestou a esta folha o eoncur-
so efficiente da sua intelllgen-
?ia. Vae o professor Angyone
até a cidade de Uruguayana a
serviço do ensino, devendo re-
gressar dentro de breve espaço
de tempo, isto é. logo que ter-
mine a sua missão.
BAPTISADOS

Na matriz de Suo Luiz Gon-
zaga, de Maduréira, baptisa-se,
hoje, a innocente Esmeralda, fi-
lha do Dr. Rosemiro da Silva
Nunes e Exma. D. Clara Bas-
tos Nunes, servindo de padrinhos
a senhorita Zelina Meireües e o
professor Manoel José de Lima

Por esse acontecimento será
offerecido na residência desse ca-
sal, um jantar intimo, animado
por afinado "Jazz".

CONFERÊNCIAS
Sobre "A Visão Espiritual de

Dante Alighieri", o Sr. Maria-
no Rango d'Aragona, realizará
amanhã, na séde da Internacio-
nal Espirita, uma conferência
publica.
CHA'-DANSANTE

Vem despertando vivo inter-
esse nas nossas rodas sociaes o

ser semprepe
0 maior distribuidor de Sortes Grandes no

Brasil e isso o pode provar sem embaraços

Portanto acautelae-vos e não vos deixeis illudir

com propagandas espalhafatosas.
Elle não vos offerece outra coisa a não ser a

SORTE GRANDE.
E para adquirir a Sorte, um só bilhete basta,

dirigi já vosso pedido a

Raul C Beirão
RUA RODRIGO SILVA,

Caixa Postal 2166 —
9—Telephone C. 0728

End. Teleg. Campeão

chá-dansante que as Damas da
Bondade estão preparando em
favor da Assistência Dentaria
Infantil.

Esta festa a que vão ser pre-
sentes as senhoras Washington
Luis, Antônio Prado e Oliveira
Botelho, patronas daquella insti-
tuição philantropica se realizará
depois de amanhã no Beira Mar
Casino, onde já foram reservados
por encommenda prévia mesas
para as Sras. Washington Luis,
Antônio Prado Júnior, Oliveira
Botelho, Calmon, Oscar da Por-
ciuncula, Olympio Magalhães,
Bernardo Barbosa, Baroneza Pln-
to Lima, Alfredo de Paula,, De-
court Labourlau, Octavio Euricio
Álvaro, Luis Hermanny Filho,
Sérgio Silva, Dorival Penteado,
commandante Xavier da Costa,
e Franklin Sampaio.
ACÇAO DE GRAÇAS

Para festejar o 80° anniversa-
rio dè seu chefe, a familia do Sr.
visconde de Moraes mandará re-
zar, hoje, na capella de Santa
Genoveva, uma missa em acção
de graças.
BODAS SACERDOTAES

Ha 25 annos, no dia de hoje,
recebia as ordens sacerdotaes, no
Seminário Episcopal da Parahy-
ba do Norte, o padre Dr. Lúcio
Gambarra, hoje vigário da Cas-
catinha, em Petrópolis. Por este
motivo, os seus actuaes parochia-nos, em cujo seio é S. Revma.
muito querido, pelos seus dotes
de espirito e coração, promovem-
lhe nesta data homenagens espe-
ciaes, como se poderá ver do se-
guinte programma de festas:

A's 7 1|2 horas — Missa canta-
da, com communhão geral das
diversas associações religiosas,
sendo celebrante S. Ex. Revdma.
D. José Pereira Alves, digno bis-
po de Nictheroy.

A's 9 horas — Missa solenne,
com assistência pontificai de S.
Ex. Revma., officiando o padreGambarra. Fará a oração gratu-latoria S. Ex. o Sr. bispo D. José.

A's 16 horas — Solenne "Te
Deum", officiando o Sr. bispo
diocesano.

A's 17 horas — Grande mani-
festação da parochia ao seu esti-
mado vigário, falando, entre ou-
tros oradores, o notável causidi-
co Dr. Henrique Jorge Rodrigues.
As diversas associações i, ligiosas
da parochia comparecerão íncor-
poradas a essa ruidosa manifes-
tação.
ENFERMOS

O actor Eduardo Vieira acaba
de ss submetter a uma inter-
venção cirúrgica.

Acha-se enfermo o delegado
auxiliar dr. Esposei Coutinho.
CONCERTOS

No di a24 do corrente o Gre-
mio 11 de Junho dará em sua
séde no Riachuelo mais um con-
certo literário € musical, cujo
programnia está sendo cuidado-
samente organizado pela directo-
ria.
FESTAS

Realizar-se-á depois de ama-
nhã nos salões do C. R. Guana-
bara, o baile com o qual o Sport
Club do Brasil festeja o seu 16"
anniversario de fundação. As
dansas serão animadas por um
jazz band orchestra completa, e
terão inicio ás 22 horas, termi-
nando ás 3 horas.

A directoria do Club Central
de Nictheroy, approvou a reali-
zação do seguinte programma
de festas para o corrente mez

Dia 19, sessão civica em com-
memoração ao pavilhão nacional,
tendo sido designado orador of-
ficial o capitão W. Saint Clalr
de Castro.

Esta solennidade terá Inicio ás
8 horas da noite, no salão no-
bre.

Dia 25, chá dansante dedicado
aos seus associados e famílias, o
qual constituirá a partida, men-
sal, e finalmente, no dia 30, ln-
téressante "Hora de arte", na
qual tomarão parte elementos de
destaque nos nossos meios ar-
tisticos.

O Grêmio 11 de Junho, da
estação do Riachuelo, dará no
próximo sabbado, 17 uma soirée
dansante para a qual já foi con-
tratada uma explendida orches-
tra.
MISSA

Celebram-se hoje missas por
alma dos seguintes mortos:

Idalina Augusta de Almeida, ás
10 horas, no altar-mor da igreja
de S. Francisco de Paula.

Professor Vicente Avellar
ás 91|2 horas, no altar mór da
igreja de S. Francisco de Paula.

D. Georglna Botelho Bene-
vides, ás 9 1|2 horas, na igreja
da Irmandade do glorioso São
João Baptista.

— João Baptista de Souza,
ás 9 horas, na igreja do Divino
Salvador.

Joaquim Antônio Fernandes de
Oliveira, ás 9 1|2 horas, na igre-
ja da Conceição e Boa Morte,

Leontina Negrão de Al-
melda, ás 91|2 horas, no altar-
mór d aigreja de São José.

Desembargador Celso Aprl*
gio Guimarães, ás 9 horas, nc
altar-mõr da Cathedral Metro-
politana.

Elmira Coimbra da Luz, âi
1|2 horas, no altar-mór da

Igreja de Sâo Francisco de
Paula.

Alfredo Pereira de Souza, ás
horas, na igreja de N. S. da

Conceição e Boa Morte.
Francisco Machado ás 9

horas na igreja de Santa There-
zinha.

Floriano Costa, ex-alumno
da Escola Militar, no altar-
mór dá egreja da Candelária,
ás nove horas.

Amanhã
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!ns federa
Depois de amanhãii iios

Jogam somente j
30 mil bilhetes |

POR 1SSOOO i
SABBADO, líli de Dezembro f

NATAL

DlKtriliiu» OSSO (ireiiiloM uo
total tle 1440 contos

Por 48$000
EM TODAS AS CASAS DE

LOTERIAS
VANTAGEM qne n LOTE-
IHA FEDERAL offerece ao»
portadores de seus bilhete..:
A absoluta c proverblnl LI-

SLBA do» HeuN sorteio*
*'t"»M»M>..»..«. .«..«..»-. tWfHll .»..»W»»tlj

TRIANON
Clfi.AblealI-RoulIen

 11 O J E 
A's 2 1J2 — SENHORINHA

OHARLESTON,
A'a 4 hs. — OS SORRISOS

DA VIDA.
A'3 7 1|2 — O CASTAGNA-

HO DA. FESTA
As 9 hs. — SENHORINHA

OHAJU.ESTON
A'B 10 1|2 — OS SORRISOS

DA VIDA
Diariamente — VesperalAh 4 lioras, ¦

tv.>-.^A^**iAw*ATA%'íV».ww ^_

ILEGÍVEL-
., ...Sv--. ,i



A MANIIA — Quinta-feira, 15 de fi_v.en.bro do 1928

O 1.°
A MANHA Inicia hoje nma

grande série de concursos, qne
apresentarão, como o primeiro,
reaes vantagens para os seus lei-
tores. Além da honestidade e ab-
soluta lisura com que serão rea-
llzados esses concursos, estabele-
cemos normas qne assegurarão
a mais completa justiça aos con-
correntes.
. "TURISMO", o primeiro da
grande série, é um dos mais at-
trahentes que poderíamos ima-
ginar e offerecer aos nossos lei-
tores as melhores probabilidades
para alcançar a posse de valiosos
prêmios,

O primeiro prêmio realizará
um sonho de grande, senão da
maior parte da nossa população,
qual seja UMA VIAGEM A

rande Concurso d' "A MANHA .»

PORTUGAL E O ABONO DE
10.000 ESCUDOS PARA AS
DESPEZAS com. esse passeio,
que é dos mais encantadores.

O AUTOMÓVEL QUE CONS-
TITUE O SEGUNDO PRÊMIO,
apresenta vantagens que nfio po-
demos deixar de frizar.

Entregue ao leitor sorteado, na
véspera do Carnaval, poderá ser
utilizado desde logo para o cor-
so, completando as delicias dos
folguedos dc Momo.

Se, porventura, a sorte favo-
recer a um "chauffeur", que to-
dos são nossos leitores, o felizar-
do terá immediata opportunida-
dc para explorar, na praça, o lu-
xuoso vehiculo.

O terceiro prêmio resolverá o
mais grave problema deste mo-

mento: é UM TERRENO PROM-
PTO PARA EDIFICAR.

Se, como está provado, actual-
mente "quem tem o terreno, tem
o tecto", o premiado do . nosso
concurso terá assegurada a sua
casa e rirá das doutrinas do sr.
Washington Luis, qne ordenou
a revogação da lcl do inquill-
nato.

Depois da casa, o mobiliário.
Ahi está o 4" prêmio: COMPLE-
TO DORMITÓRIO, RICO, LU-
XUOSO, ESTYLO MARIA AN-
TONIETTA, fabricação de Lisclo
& Bruno, das famosas, confor-
taveis e hygienicas camas "Pa-

tente". '

Mas, ainda núo estaria com-
pleta a felicidade do lar sem o

5» prêmio: UMA LENDA MA-

CHINA DE COSTURA, moder-
na e de afamado fabricante; e,

principalmente, sem a musica,
alegria do lar, que o 6o prcmlo
offerece: UMA VICTROLA OR-
THOPHONICA, COM OS ME-
LHORES DISCOS AMERICA-
NOS, que levam ás famiiias
mais pobres os maiores cantores
do mundo, as formidáveis or-
chestras unlversaes, com a per-
feição que se poderia desejar.

Os seis primeiros prêmios, en-
thusiasmando apenas com o va-
lor real e a reconhecida utlllda-
de de cada um, cuja escolha, sem
modéstia, chamaremos de Intel-
ligente.

Opportunamente publicaremos
a lista interminável dos prêmios
menores.

Por emquanto chamamos a at-
tenção dos nossos leitores para
o regulamento do Io concurso da
grande série intitulado "Tu-

rismo".

REGULAMEiY-.'

1» — Os leitores de A MANHA
que desejarem concorrer ao con-
curso "Turismo", o primeiro dos

grandes concursos de A MANHA,
collecclonarão uma ou mais das
cinco series de 10 coupons, cada
uma, que serão publicados, dia-
rlamente, de 15 de novembro de
1928 a 20 de Janeiro dc 1929.

2' — Cada serie de 10 coupons,
numerados de 1 a 10, deve ser
collada em mappas que serão

postos á venda no "hall" do edi-

ficio de A MANHA, a partir de
25 de novembro, pelo preço de

$500, servindo um mappa para
cada serie.

3o — Annexo ao mappa de

cada uma das cinco series er.-
contrarão os leitores um fascleulo
de Interessante novella de pai-
pitante actualldade, trabalho de
um dos mais notáveis escrlptores
contemporâneos,

4o — Em horas e logar previa-
mente annunclados e a partir do
dia immedlato á publicação do
timo coupon devidamente colla-
dos, sem repetição de numero,
para receberem os cartões nume-
rados que darão direito ao sor-
telo, sendo um numero para
cada serie.

Deste modo o concurrente pôde
ter um numero, dois, tres ou
mais, conforme o numero de se-
ries que colleccionar.

5o — O sorteio será realizado

em 2 de fevereiro de 1929, no
edificio de A MANHA, em hora
que annunciaremos, com a fls-
callzação do Governo Federal e
assistência dos interessados.

Toda correspondência do con-
curso deve ser dirigida para:
" Concursos de A MANHA

Avenida Rio Branco, 173.

Para que todos os nossos lei-
tores tomem parte no concurs.<
"Turismo" o primeiro coupon,
hoje publicado, será repetido
amanhã e depois.

Dahl por deante serão publica-
dos, sem repetição e sem solução
de continuidade, os temais cou-
pons.

Coupon n. 1 da primeira serie do
grande concurso "Turismo"

Os grandes concursos
de "A Ma. M"

TURISMO
__ da Grande Serie

_==^

la Serie i .

15 de Novembro

PRÊMIOS
— 1.° —

Uma VIAGEM de ida e volta, em Ia
classe, a PORTUGAL e um credito

de 10.000 escudos.
A viagem poderá ser em classe in-
termedmria, si assim o desejar o
premiado que receberá, neste caso,

em dinheiro, a differenca.

-2.° —

Um AUTOMÓVEL, de marca ata-

mada, para a praça, cuja photo-

graphia brevemente estampare-

3o ___,

mos.

Um TERRENO PROMPTO para

CONSTRUIR, num dos bons arra-

baldes do Districto Federal

-4.°-

Um DORMITÓRIO PARA CASAL,

da "Cama Patente", estylo "Maria

Antonietta", cuja photographia es-

tamparemos dentro de poucos dias.

s—50 —"•— u. —-

Uma MACHINA DE COSTURA,

de apreciada marca, cuja photo-

graphia estamparemos breve-

mente.

- 6.° -

Uma VICTROLA com uma collecção
de modernos discos americanos,
cuja photographia será brevemente

publicada.

E muitos outros pequenos prêmios, cuja relação publicaremos opportunamente. Todos os prêmios serão expostos, dentro de poucos dias, em locaes que annunciaxemos.

,#». ç. .«..o..«..».^»»« ¦»•..#'••»•»•«•••••*?"•"•"•"?
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PELO "ALCÂNTARA"

Miram honíei 71 ei.ri.ni.tas
m w assistir ás nmMnstoi

la Re. liiica"

_ A

ll Din H
-**«*»>-*»»

Vários passageiros de íeslape se destinam aos portos europeus

Em viagem dc regresao dos
portos do Eio da Prata, esteve
hontem na Guanabara, em tran-
sito para Londres o escalas, o
transatlântico inglez "Alcanta-
ra", que passou a manhã atraca-
do uo cães do armazém n. 18.

A seu bordo viajaram para o
Iíio 11 passageiros, seguindo 247
para os portos europeus.
UMA EXCURSÃO DE PAULIS-

TAS AO RIO
O navio da Mala Real Ingleza

trouxo 70 excursionistas paulis-
tas. Vieram todos da P.iulicéa,
em viagem orgánisacla pela Ex-
printer e outras companhias que
formaram trens especiaes até
Santos, onde embarcaram os sous
«Mentes pelo paqueto britannico.

O EMBAIXADOR ROBERT
BLISS NÃO IRA' MAIS A PA-
R7"\ DEVENDO REGRESSAR

PARA BUENOS AIRES
Telo "Alcântara" seguia para

a França o embaixador dos Es-
¦tados Unidos, em Buenos Aires,
tár. Robert Bliss. O embaixador
americano, no Rio foi todavia,
ao seu encontro em Santos, con-
vencendo-o da necessidade de
sua permanência em Buenos Ai-
res, ag ra que o presidente Her-
liert Hoover vae iniciar sua pro-
palada visita ás Republicas da
America do Sul.

O embaixador Bliss, que ia fi
Paria, em excursão, resolveu, fi
•vista disso, desembarcar em nos-
8- capital, de onde, dentro em
Jurevcs dias, regressará para Bue-
nos Aires. Assim, quando o pre-
sidente yankee passar pela Ar-
gentina, não encontrara mais a
embaixada do seu paiz sem o res-
pectivo embaixador.
XORD CAWLEY REGRESSA A

LONDRES
E' passageiro do "Alcântara",

em transito para Londres, Lord
Cawley, que ha pouco tempo ha-
via passado pela nossa capital,
chefiando uma delega.ão do
Parlamento Inglez quo foi a Ar-

gentina estudar questões relati-
vas a peíuaria, especialmente as
doenças, couto a febre aphtosa.

Lord Cawley, que chefiava o
trabalho dos deputados E. Camp-
bc'. e Pergus Grnhani, foi obri-
«ado a regressar a Londres,

quando mal eram iniciados os cs-
tudós. E' que motivos poderosos
o chamaram, com urgência no
Parlamento, onde, na Gamara Al-

ta, a sua voz é ouvida com aca-

tcinento.
DE BUENOS AIRES PARA

PARIS

Por ter obtido transferencia

para u embaixada de Paris, secrue

oe desembarco depois de eslar impedi

Lord H. Cawley, em companhia dos seus collegas dc legacâo os
deputados E. Campbcl e Fergue Graham

pelo navio britannico para Cher-
burg, o Dr. II, Shaivamaker, que
até aqui vinha servindo como se-
cretario da embaixada da Ingla-
terra, junto ao governo da Rc-
publica Argentina.

O diplomata inglez passara a
servir na capital franceza em
eguul posto.

MEMBROS DA NOBREZA ,
LONDRINA QUE REGRES.

SAM DA ARGENTINA

Em excursão dc recreio, foram
a Argentina, ha pouco tempo,
Slr N. Emerson e a Sra. Emôr-
son, sua esposa.

Esso casal, que regressa, agora
do sua excursão, traz da Repu-
blica Argentina ns melhores im-

pressões.

UM ACTO DO SUB-INSPE-
CTOR CARVALHAL RELAXA.

DO PELO INSPECTOR GERAL

O sub-inspector Carvalhal, im-
pediu o desembarque da Sra.
Mara Elena Muuòz, modista. A
costureira não se atrapalhou. Pe-

gou do telephone o pediu varias
ligações. Horas depois recebeu
eouimunieaeão official do que po-
dia desembarcar, querendo. Natu-
ralmcnto que quiz. E mais tarde,
passando do hombros levanta-
dos, deauto do Biib-inspector Car-
vallial, demonstrou a este, de

uma maneira pratica que o mo-
ciinism. da sua repartição é mo-
vido pelo óleo do "pistolão"...

(..»..i.,«.,f» .-t-....—......*.*——

Siiiilsssiíi Associação dos E. C. do
Rio de Janeiro

Juramento á bandeira
Os reservistas deste anno, da

Escola do Instruccão Militar
mantida pela À, E. O. em nume-

 I ro de 132, prestarão compiomis-
so fi bandeira hoje, ás 8 horas da

ESTREITAMENTOS DA ÜRETÍ,.fe£j ^^Í5f í
Cura radical e nipldii, nvm ope- I tera a presença do Sr. ministro
raçíso e som iior. — ur. josk' da Guerra, (lo Sr. commandante
üii _J.n_i_.i.K(lUE — Una Ca- da Pegião Militar e altas auto-

iiucn. 2_ — Ue i a» ridade» militares.

.aí-Ottmo
CONFERÊNCIA DE NOSSA SE-

NHORA DO AMPARO DA
SOCIEDADE DE SAO VI

CENTE DE PAULA
Esta conferência, tendo embora

passado a reaUzar as suas sessões
na Egreja de São Sebastião
em Quintino Bòcayüva, continua,
no entanto, a soecorrer os pobres
da matriz de Cascadura.

HORA EUCHARISTICA
Na matriz de SanfAnna, sede

provisória da Adoração Perpetua,
fez a Hora Santa. Collectiva,
domingo ultimo, a parochla de
Oswaldo Cruz.

Domingo próximo a Hora Eu-
charistlca Collectiva será feita
pela Guarda de Honra, para
cujo fim são convidados todos os
seus componentes.
IRMANDADE DE NOSSA SE-

NHORA DO AMPARO EM
CASCADURA

A Administração desta Irman-
dade fará celebrar no dia 18 do
corrente, com toda a pompa a
festa de sua excelsa padroeira
com o seguinte programma:

Ladainhas — Dias: 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15 e 16 do corrente, âs
19 horas.

Domingo 18, do corrente, ás
10 horas, missa solenne com as-
slstencia Pontificai; sendo ceie-
brante o nosso distineto Capelão,
tendo como acolytos mais tres
sacerdotes.

Ao Evangelho, subirá á tribuna
sagrada o erudito orador sacro
D. Mamede da Silva Leite, bis-
po de Sebaste.

A's 16 horas sairá do templo,
solenne procissão de Nossa Se-
nhora do Amparo acompanhada
de outros andores. Devoções e
Irmandades para esse fim con-
vldadas, percorrendo a mesma, o
seguinte Itinerário: — Avenida
Suburbana, ruas: Cardozos, Pio-
rentlna, Itamaraty, Miguel Ran-
gel, Largo de Ca.cadura, Avenl-
da Suburbana e Capella.

A's 19 horas solenne "Te-
Deum" com sermão.

A orchestra e escolhido nume-
ro de cantores serão dirigidos
pelo Irmão Provedor Perpetuo
dr. Antônio Pires Domingues.

O adro da Capella será caprl-
chosamente ornamentado e Mu-
minado. Em um lindo coreto, to-
cará um banda de musica mlll-
tar, havendo leilão de ricas
prendas, tombolas, barraqulnhas
de sorte, etc.

A Administração pede o com-
parecimento dos demais irmãos,
fieis, irmandades e associações
catholicas, previamente convida-
das para maior realce da festi-
vldade, bem assim pede o com-
parecimento de anjos e virgens
para a procissão, e aos morado-
res por onde passar a mesma, a
bondade de enfeitarem as fa-
chadas de suas residências, so-
licitando também prendas para o
leilão.

GONORRHÉA
IMPOTÊNCIA

Cancro» duros e molks

ESTREITAMENTOS DA BBBTHRA
Trnlnmi-nto rápido <• moderno

1)R. Al.VAUO MOUTINHO
Buenos s\lres. 77—•l." . 8 As 19 hs.

A MANHÃ dos estu-
dantes

O iiiniu «'ffloa/. r«>nicdio no traia
incuto dn (.nnorrlién

FHAKMACI- llliAt.ANTi.NA
Uruguayana n. 105

Jg______ra__B__a

Autotherapia Curativa
Tratamento pelo próprio

sangue, das moléstias liga-
das ao nervo sympathico,
aos gânglios do mediastlno
e As infúcçoes do sangue em
geral; epllepsla, bodo, glau
coma, certas moléstias da
pelle, tuberculose, astlima
câncer, etc. — Pneumo-Tlio-
rax. — Dr. Botelho — Praia
Rotafogo, 296 — Sul 0575 —
9 .3 11.

B___m__M__ _an_B_BBEm9J___

FACULDADE DE DIREITO DO
RIO DE JANEIRO

O director da Faculdade de Di-
reito do Kio de Janeiro, nomeou a
seguinte commissüo examinadora
para os exames vestibulares em
1927 / •"

Literatura, especialmente «lo Brn-
sil, professor Afranio Peixoto;
Historia Universal e do Brasil,
professor Raul Pederneiras; Phj-
losòpliiri, professor Cândido de OU-
veira Filho.

Os exames serão na forma ao
decreto 1C.T82, de 13 de jnueiro
de 1325, presididos pelo viec-di-
rector dn Faculdade, professor
Carvalho de Mourüo.
EXAMES VESTIBULARES E

MATRICULA NO I» ANNO
EM 1929

As iuscripfiões para os exames
vestibulares estarão abertos de 0
á 15 de março.

Taes exames começarão á 16 do
mesmo mez e constarão de prova
escripta e prova oral sobre lite-
ratura especialmente do Brasil,
historia universal e do Brasil, phi-
losophia. O candidato a exame ves-
tibulnr terá que apresentar:

Carteira de identidade; attes-
tado «le vaccinnção anti-variolfa:
certificado de approvação final «Ins
matérias do f>° anno do curso se-
cuntlario, passado pelo Collegio
Pedro II, pelos institutos conge-
gere9 equipnrados ou pelos que
hajam obtido, juntns de exames,
ou certificados de exames de pre-
parntorios de portuguez, francez,
inglez ou allemão, latim. «írithmeti-
ca, nlgebrn, geometria, physicn e
ehimica. historia natural, geogrn-
phia, ehorograpliin, elementos de
chosmographin, historia «lo Brasil
e historia universal. Ilecibo de pa-
gamento de tax,. de inscripção.

Pnrn a matricula no Io anuo os
candidatos apresentarão requeri-
mentos provando:

Ednde minima 16 annos. _ Bom
comportamento moral. Carteira dc
identidade. Approvação no exame
vestibular, classificação no exame
vestibular dentro do numero ma-
ximo de matricula nnnunlmente es-
tipulado, ou prova de que algum
classificado não se matriculará de
modo a lmver vaga. Prova do pa-
gnmento dn taxa respectiva.

ESCOLA AURELINO LEAL
Foi renlisndn honlem, ás 16 ho-

ras n festa de encerramento dns
nulas dn Escola Profissional Aurc-
lino Leal n run Visconde de Mo-
rnes n. 301 e abertura dn exposi-
ção dos trabalhos dns alumnas da
referida escola.
ACADEMIA DE SCIENCIAS JU-
RIDICAS E ECONÔMICAS DO E.

DO RIO DE JANEIRO
O dr. Heitor Pereiro, director

dn Acndemia de Seieneins .Turiili-
cas e Heonomicas do E. do Uio de
Janeiro, convida os srs. professo-
res cnthedrntieos pnra a reunião
da Congregação,' snbbndo, ris 20
horns no edificio dn Academia ií
run dn Conceição 47, Nictheroy
parn os fins de formação das ban-
cns exnminadores do Io nnno do
curso, encerramento das nulas o
assumptos de instruccão geral.

Os nlirnnos qne queiram éntrnf
em exames de 1* época deverão
entèndér-se oom o thesoureiro.
AINDA AS ULTIMAS ELEIÇÕES
DO CENTRO ACADÊMICO DA
FACULDADE DE DIREITO DE

NICTHEROY
liontem snb n epigraphe que

acima reproduzimos demos uma
notn que nos foi fornecida por uni
observador acadêmico. Entretanto
procurado pelo sr. Othon Barros e
melhor informados, queremos «qui
transcrever o que nos disse o se-
cretario «lo Centro Acadêmico:

"Na oceasião que n mesa necei-
tava sugestões o acadêmico Othon
Barros pediu a palavra o disse que

COM POUCOS PASSA-
GEIROS

Esteve, hontem, em nos-
so porto, o 

"Ávila"
Procedente de Buenos Aires,

com escalas por Montevideo e
Santos, fundeou hontom na Gua-
nabara, fis ultimas horas da ma-
nhã, o paquete inglez "Ávila",

que passou a tarde atracado no
armazém n. 17 do cães.

A sou bordo viajaram poucos
passageiros em reduzido numero,
não sendo de mais de vinte os
quo se destinam a Europa.

Pouco depois das 12 horas, o
"Ávila" levantou ferros da
Guanabara, seguindo a sua rota
habitual para Londres.

Uma nota da Prefeitura
de Nictheroy

Do gabinete do prefeito de Nil-
çJAeroyj recebemos a seguinte notn:

"A Prefeitura de Nictheroy não
adquiriu nestes últimos dois annos
nenhum manancial nem terra nl-
guma nn serra de Friburgo. A ul-
tima proposta recebida sobre ma-
nancines da Serra de Terezopolis,
relativa a um parte dns terras ne-
cessnrins á nova captação, foi de
sessenta contos e esta propostn
foi acceita nos termos em que foi
apresentada".

CALÇADAS E SALÕES
Por absoluta carência de es-

peço somos forçados a transferir
para amanhã a publicação da
secção de modas, que, sob a ti-
tulo acima, publicamos sempre as
quinta-felras.

A GUARDADORA
Guarda, conserva, engrada e

despacha moveis. Rua Moncor-
vo Filho n. 44 Tel. Norta 6601.

MOVEIS FIÍ.0S?
CASAS BELLA

AURORA
Cattete, 78- 88 -108

r^'Yt*7,#ÍJVR ti ti:
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HOJE
SALDOS

E
RETALHOS

NO

PARC
RO V AL

LU DE PENHORES
Em 27 de Novembro de 1928

C. B. lKtt BRASILEIRA
Matriz:

11. AVENIDA PASSOS, 11

Dr. Brandino Corrêa
Moléstias do apparelho Genlto-

Urlnarlo no homem e na mulher
OPERAÇÕES, mero, appendloe,
ovarlos, próstata, rins, bexiga,
etc. Cura rápida por processos
modernos, sem dOr, da

GONORRHÉA
juas complicações: Prostatltes,
jrchltes, cystltes, estreitamentos,
stc. Dlathermla, Darsonvallzaçfio.
R. Assemblea, 23, sob. Tel. C. -654
Oas 1 As h e das 14 _B 19 hs.
Domingos e feriados: das 1 ás 10
horas.

;0t»\ç.das @
As ÚLTIMAS CRE-

AÇÕES OA MODA
EM CHAPÉOS PARA
SENHORAS. ENCON
TRAM-SE NA SECÇA0

DA CASA

À ORIGINAL.
R_7d_SETEMBR0.I2I

Nunca é dentais insistii
que a Geladeira

Antarctica
foi, é c será a Hobernnn de toda»
as geladelran que até a épocn
prenente tem appnrccido no mer-
ondo. Compre unia hoje menino
e vera que nilo hn exagrftero no
que ncimn nfflrmiinioii.

VENDE SE EM TODA PAUTE
Fabrica — Rua Francisco

Eugênio n. 111-A — Tel.
Villa 1852

ALUGA-SE
Optimo sobrado, com 240
metros quadrados, para es-
crlptorlos ou depósitos. Ru»
1" de Março n. 4, Io andar.
Trata-se na rua Theóphilo
Ottonl n. 44.

20$i0 por mez, lotes d«
terreno de 10x40,

Isem entrada nem
'juros, com água
e luz, planos,

construcção livre, a BO minutos
do Rio, estnç&o de Mesquita, E.
F. C. B., entre Nllopolls e Nova
Iguassú. Com Ernesto Paro, no
local, todos os dias, das 8 as 11
horas. Materiaes em prestações.
150 casas construídas em S meies.

Breve sorteio de nma casa

Escriptorio de Advocacia
Drs. A(1(iI[>1m) 1'isrio e Jnlme

Severlano
Causas cíveis, commerclaes, or.

phanolotflcas e crimlnaeB. nesta
Capitai e lístiuio do Rio. rua ai-
varo Alvlm. 21, 2o. sala 4 — Te-
lephone C. _a:!8.

Quer ganhar sempre na loteria?
A ASTROLOGIA offerece-lhe hoje a RI-

Q.UEZA. Aproveite-a sem demora e cons»-'
_ulrá FORTUNA e FELICIDADE.

Orlentando-me pela data de nascimento
da cada pessoa, descobrirei o modo seguro
que, com minhas experiências, todos podem
ganhar na LOTERIA e JOGO DO BICHO.
sem perder uma sô vez. Milhares de attes.
tados provam as minhas palavras. Mande
seu endereço e 300 réis em sellos para en-
vlar-lhe GRÁTIS "O SEGREDO DA FOR-
TUNA" — Remetta este annunclo ao Prot.
P. TONG — Calle Pozos, 1.3C9 — BUENOS

AIRES. — (Rep. Argentina).

se sentia muito desvanecido; pelo
faclis de Biiber quo collegas pre-
tendiam suffrngnr si seu nome paro
prsidente, solicitava-lhes n geuti-
leza dc retirar n sua candidatura,
visto porque não pódc em absoluto
fteceitnl-as por muitas razões, sen-
do primordial a de já ter com bas-
tante prazer .apoiado juntamente
com outros collegas, o nome do
seu particular amigo, Francisco
Bittencourt Júnior para a investi-
dura do cargo de grande relevo uo
meio acadêmico".

V\cn pois rectificada a notn. pois
o sr Othon Barros deve scr um
informante mnis imparcial no
caso...

Poderá ganhar nas Loterias
e demais Jogos, ser dltoso no
amor e triumphar nas em.
presas, obter o Bem Estar e
a Felicidade na vida e Isto

somente pedindo o Livro

A Fortuna Ao
Alcance de Todos
pois ello contém conselhos
para resolver todas aa con-
trarledades da vida humana,
e lh'o envio mediante o
franqueio de $300 em sellos,
— Dlrlja-s» ao Prot. D. O.
Licurzl, Uspallata N. 3824.-

Buenos A'Tes (Republica
Argentina)

ILEGÍVEL
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0 ár ande festival de Me pro
movido pelo Jardim F. C.

O combinado dc Nictheroy virá
enfrentar o Botafogo F. C.

São Paulo e Rio F. C. x Carioca F. C.
jogarão a preliminar

Não ficará o carioca, hoje.
sem assistir a um sensacional
encontro de football. E' que o
Jardim P. C. o querido grêmio
filiado á Liga Brasileira de Des-
portos, fará realizar no campo
do Botafogo P. O., a rua Gene-
ral Severiano, um grandioso fes-
tival, contando com o concurso
do Combinado de Nictheroy,
quasl na sua totalidade, dos ele-
mentos, quo compuzeram o scra-
teh fluminense que concorreu ao
campeonato brasileiro de foot-
bali.

Será adversário dos Onze de
Nictheroy, o nosso glorioso Bo-
tafogo P. O.', sendo esse encon-
tro, esperado com anciedade,
pois o alvi-negro, está preparado
para pregar uma surpresa aos
rapazes fluminenses. No Com-
binado de Nictheroy figura ele-
mentos como Manoelzlnho, Ca-
lau, Congo, Oscarino e outros,
que s&o considerados azes da pe-
lota, náo figurando no entanto
Lindorlo e Arcyr, que serão su-
bstltuldos por Guerra e Nabuco
respectivamente.

O Botafogo apresentará o mes-
mo quadro, que terminou o cam-
peonato, fazendo parte do mes-
mo o grande Nilo, considerado
o Rei da Bola, Octacilio o calmo
zagueiro, Ariza o veloz extrema
direita, Aguiar um centro médio
de valor, Almir um elemento
que vem se impondo dia a dia
e outros, que muito darão que
fazer ao Seleccionado de Nicthe-
roy. Como preliminar jogarão
São Paulo e Rio P. O. e Carioca
F. C, ambos pertencentes á Di-
visão secundaria,, sendo de espe-
rar, uma partida sensacional,
cm face de ambos possuirem es-
quadras bem constituídas a par
de contarem com optimos mane-
jadores da pelota. Antes dessa
prova será realizada uma, entre
o S. C. Bemflca e o Jardim F.
C, ambos filiados â Sub-Liga
Carioca. Essa prova será uma
das melhores, em virtude de am-
bos desde os jogos do campeona-
to, que vem, perdendo e ganhan-
do por score diminuto.

Como verifica o querido Jar-
dim P. C, organizou um pro-
gramma, que levará certamente
ao campo do Botafogo, uma mui-
tldão de admiradores, do lindo
íport bretão.

Programma:
Ficou assim constituído.
1" prova — Jardim F. O. x S.

C. Bemflca.
2a prova — SSo Paulo e Rio

P. C. x Carioca F. C.
3» prova — Scratch de Nicthe-

roy x Botafogo V. C.
O INICIO DO FESTIVAL

• As provas terão inicio, ás 13
horas.

OS PRÊMIOS
Serão offerecidos riquíssimos,

prêmios aos vários vencedores das
diversas provas.
O SCRATCH DE NICTHEROY

Os onze de Nictheroy vem as-
sim constituído:

Nabuco — Congo e Epaminon-
das — Everardo, Oscarino e Fi-
gueiredo —• Calau Guerra, Ma-
noelzinho Germano e Jacatibà.

OS ONZE DO BOTAFOGO
O quadro do Botafogo, entrará

provavelmente, assim constitui-
do:

Pessoa — Octacilio e Orlando
— Pamplona, Atinar o Cotia —
Ariza. Nllo Rogério, Almir e Be-
nedicto.

O SCRATCH CARIOCA VAE
TREINAR

Hoje,no stadlum do Flumlnen-
se haverá mais um treino do se-
leccionado da cidade, sobro o
qual á Amea pede a publicação
da seguinte nota:"Rcallzando-se hoje ás 16
horas, no stadlum do Flumineti-
se F. C„ mais um ensaio pre-
paratoriò do combinado carioca
para os restantes jogos do Cam-

. peonato Brasileiro de Football,
a Associação Metropolitana de
Esportes Athletlços solicita o
prompto compareclmento dos
amadores abaixo, á hora o logar
designados para o referido en-
saio:

Amado, Pennaforto, Helcio,
Hermogenes, Fernando, Pamplo-
na, Paschoal, Nilo, Moacyr, Ar-
thur e Théophilo.

Reservas — Jaguaré, Francisco
Gonçalves, José Luiz. Nascimento,
Floriano, Portes. Gilberto. Ladls-
láo. Rogério, Plorencio e Santa
Anna.

Para esse ensaio serão cobrados
os Ingressos ao preço de 1SO0O por
pessoa".
O ENCONTRO DE SEGUNDOS
QUADROS BOMSUCCESSO *£

EVEREST
A Associação Metropolitana de

Esportes Athletlços, leva ao co-
nhecimento dos interessados que,
de accordo com o art. 13 do Co-
digo Esportivo, foi marcada para
domingo próximo ás 9 horas da
manhã, a competição dos segun-
dos quadros de Foot-ball Bom-
suecesso x Everest que foi annul-
lada por ter havido erro de di-
reito, quando effectuada na data
official marcada na tabeliã.

Na forma do paragrapho 3o
do art. 19 do citado Código essa
competição será levada a effei-
to no campo do Bomsuccesso
F. O. já Estrada do Norte, 38, em
Bomsuccesso.

Para juiz foi designado o sr.
Antônio Maria Neves, do Enge-
nho de Dentro A. C.

RESOLUÇÕES BA LIGA
BRASILEIRA

A directoria da Sub-Liga, em
sua ultima reunia*, deliberou o
seguinte:

a) approvar a acla da reunião
anterior;

b) designar os Srs. Io seoreta-
rio e 2' thesoureiro para verifl-
carem ás anomalias encontradas
na summula do jogo Delicia x
Opposição, realisado em 14 do
mez findo;

c) demittir, a pedido, o Sr.
Octavio dos Santos de emprega-
do da Liga e admittir em substl-
tulç&o o Sr. Heitor Lopes;

d) Inserir em acta votos de
congratulações pela passagem
dos anniversarios do S. C. União
e Andarahy A. O
O FREITAS COUTU NO FES-

TIVAL DO EXPRESSO FE-
DERAL A. C.

Realizando-se hoje o festival
do Expresso Federal, no campo
do Andarahy A. O., á rua Barão
de S. Francisco Filho, em home-
nagem á imprensa, e tendo sido
convidado o team do Freitas
Couto para enfrentar o Mayrink
Veiga na 1* prova, a se effectuar
ás 12,30 horas, o director techni-
co de football dessa casa com-
mercial pede, por nosso interme-
dio, o pontual compareclmento
dos amadores abaixo, que deve-
rão compor a esquadra para a
liça:

Cuinto, Waldemar, Aloysio,
Costa I, Ribas, Luiz, Álvaro, Cos-
ta II, Júlio, Pereira, Valentlm,
Victor, Carvalhal, Teixeira, Rai-
nha e Madeira.

UM TREINO DO S. C.
BOTAFOGO

Realisando-se hoje um rlgoro-
so treino de conjuneto, a com-
missão de sports do club acima
solicita o comparecimento de to-
dos os amadores abaixo, ás 8 ho-
ras, na sede:

Soares, Martins, Baptista, Fio-
riano, Oswaldlnho, Herotldes,
Augusto, Giacomo, Coelho, San-
tos, Antoninho, Riqueira, Cons-
tantino, Antenor, Aurélio, Ma-
cedo, Walgueiredo, Luciano, Do-
minguinhos, Jayme, Matheus,
Lulú, Pequenino, Bernardino e
Barnabé.

SPORT CLUB BRASIL
Baile dc anniversarlo

Realiza-se depois de amanhã,
nos salões do glorioso C. R.
Guanabara, o baile com o qual o
Sport Club Brasil festeja o seu
16° anniversario de fundação.
As dansas, serã.* animadas por
um "jazz band" orchestra com-
pleta, e terão inicio ás 22 ho-
ras, termlnandc ás 3 horas da
madrugada.

Foi designada a segulhte «com-
missão para a festa:

Direcçâo geral, dr. Celio de
Barros;

Imprensa e clubs, dr. Celio de
Barros- e Manoel Gonçalves;

Salões e orchestra, commen-
dador Joaquim Mouráo e dr.
Mario Ramirez Deleito;

Buffet, drs. Ladislau Stowins-
ky e Antônio ornes de Mat-
tos:

Porta,, drs. Carlos Klungen,
Antônio de Carvalho e Paulo
Gomes Braga.

\ directoria previne aos srs.
associados que o traje será
smoking ou branco a rigor e que
o ingresso far-se-á mediante
apresentação do recibo do mez
corrente.

FLUMINENSE F. C.

TURF
A corrida de hoje no Derby Club

**"*y+**
. O programou, com que o syin-

Prttltico prado do Engenho Ve-
lho abrirá hoje, os seus portões,
apresenta algumas nttrações di*
gtms dc concorrência,

O grande páreo , (la tarde, O
Prêmio Nacional, reunirá um lo-
te regular de indígenas, sttlien-
tando-se, em primeiro exume,
Tuyuty, Pnrtlal e Grinnlda, cujas
fês de officio silo bastante eo-
tihecitlns.

Bem interessantes são ns ou-
trns carreiras, principalmente a
que Gentleman, o logrado do ul-
timo domingo, se defenderá de
Mnscotte, Ln Fleche, Falueho e
Toa Service, que vão tentar a
rclinbilitnção do recente fracas*
so, e de mais Grau Cnpltnn,

Cnrolino, o qüe logrou Gentle-
mnn na taboa do vencedor, vne-
ver, por sam vez, com Deseja-
tio, AVelsh Gutírdsmári, Ministro,
.Jockey e Ilig Btm.

COTAÇÕES E MONTARIÀS
PROVÁVEIS

1" pareô — "Criação Euro-
pêa — (3- prova) -— 1.500 me-
tros —. Prêmios: 0:000$; 1:000$
e 200.$ — Animaes europeus de
2 annos (Tabeliã 1)..

Ks. Cots.
Negrinlut (excluida). . 40
Cacolet (Snlfate) . . 51 27
Montolvo (Brntilio). . 51 13
Pnrinn (Zabaln), . . 49 00
2° pnreo — "Brasil" — 1.500

metros — Prêmios: 4:000.$ e 800.$
— Animaes nacionaés — Descnrgn
tle 3 kilos nos aprendizes,

Ks. Cots.
1(1 Emboaba (Snlfnte). 50 30

(" Hindu' (Nicncio). . 00
2(2 Intrépido (Cláudio). 40

(3 Tngnlie (Rosa). . . 52
3(4 Tnttersnll (Oliveira) 52

(5 Boiiinn (Brattlio) . 48
4(0 Zig (Lydio). . . . i"i0

(7 Lngeado(O.Ribi'iro) 40
3o pnreo — "Progresso" —

1.000 metros — Prêmios: 4:000$
e S00.$ — Animaes nacionaés (Pe-
sos especlncs).

Ks. Cots.
Tittn Ruffo (Oliveira) 52 50
Sans Eept-oehe (Ricrn) 53 30
Ibo (Sulfate). . . . 50 18
Dogma (BraUlio). . 01 35
Lulito (Rosa). ... 50 40

30
50

¦ *!.-¦

70
40
50
50

5o pareô —• "Importaçüo" —
1.000 metros — Prêmios: 4:000$
e 800$ — Animaes europeus im-
portados pelo Derby Club.

Ks. Cots,
Hebreu (Rosa). ... 53 35
Epopéa (D. O.). . . 53 25
ItnHinrot.v (Escobar). 53 18
Bldn' (Cláudio). . . 54 15
5" pnreo — Grando Prêmio Na-

cional — 1.009 metros — Pre-
mios: 8:000$, 1:000$ e 400$ —
Animaes nacionaés de 3 nnnos
(Tnbella 1).

Tuyuty (Zubnla). .
Pardal (Rosa). . ,
Grinnlda (Snlfate),
Rápido (Nicncio).
Alteza (Btern.)
0° pnreo

1.009 metros

Ks. Cots.
03 14
53 30
01 50
53 100
51 100

"Itamaraty) —
Prêmios 4:000$

e 800$ — Animaes estrangeiros
(Pesos especiaes).

Ks. Cots.
1—1 Mascote (Clnudio) 51 30
2—2 La Fleche (Rosa) . 52 40
3—3 Fnlueho (O. Maria) 50 40
4—4 Grnn Cnpitnn (Oli-

veirn) 49 30
5(5 Ten 8ervicc(A. Vnz) 40 00

(0 Gentlcmnn (Snlfnte) 40 22
7o parco -— "Derby Club" —

1.758 metros — Prêmios 4:000$
e 800$ — Animaes nncionnes (Pe-
sos especines).

Ks. Cots.
Estylo (Snlfnte)... 55 85

Gil Glns (Znbala). . 53 40
Electrico (Bi-nulio). . 49 20
Itaquérn (Celestino). 48 70
Rign (Clnudio)... 47 40
8o pnreo — "15 de Novembro"

— 1.S00 metros — Prêmios:
5:000.$ e 1:000.$ — Animaes de
qualquer paiz (Pesos especines).

Ks. Cots.
Maranguape (Cláudio) 54 18
Galntlor (Salfftte). . 54 50
Cônsul (N. O.). . . 51 40
Bnlila (Oliveira). . . 52 22
9° pnreo — "Excelsior" —

1.009 metros — Prêmios: 4:000.$
e 800$ — Animaes estrntigeiros
(Pesos especiaes).

Ks. Cots.
1—1 Desejado (Snlfate) 55 30
2(2 Conde 48 40

(" Ministro (Celestino) 56 35
3(3 Carollno (Nlcaclo) . 51 20

70

i (Cláudio) 53
(0 Big Ben (Oliveira)

(4 Jleky (Zabaln). . . 51
4(5 Welsh Guardsuii.n

40
52 60

ÍNFORMAÇ0ES E PALPITE8
1° pareô — Montnlvo está mnis

em forma do que Papariun e Cn-
colet, mas Zubnla tem cuidado
muito bem tio novo "turfmen"
sr, Jofio RobertI.

MONTALVO E PAPAR1NA
2o pareô — Não ncreditttmos em

Tngnlie, pois n sun ultirnn victo-
ria foi por decreto. Embonbn
anda bem, como também nuo nn.
dnm máos' Hindu', Intrépido, Ln-
gendo e Zig. Bonlna não deve
nguentnr os ligeiros. Tnttersnll
está ficnndo mnhieo.
EMBOABA — INTRÉPIDO E

HINDU»
3° parco — Ibo, apezar de ser

bnstnnto infiel, tem, parn nOs,
um tiniCn competidor — Snníi Re-
proche. Titn Roffo está em formn,
mns tem ogerisn peln nreln. Do*
guio nndn "ruim linha". Ehulito
vno expcrimcntnr.
SANS RÉPROCHE — IBO E

DOGMA
4° pnreo — Dizem que Epopéa

não corre. Elln nilo correndo a
carreira ainda nfio perde o inte-
resse, porque Bidtt', Itamaraty e
Ilebreu estão bons.

BIDU' — ITAMARATY E
HEBREU

5° pareô — Tuyuty é outro cn-
vallo uo Derby Club. Pnt-dnl está
fazendo um rosário e arrnnjnrá
mais uma conta, se Grinnlda for
conversar muito com o paronn-
ense.

Como mostrou uo Mooen, Rapi-
do corre melhor na areia. E Al-
tezn nfio deve ter altns preten-
ções.

0o pnreo' — Gentlcmnn esta,
hoje, mnisí a vontade, que no ul-
timo domingo, mns todos os ou-
tros podem vencer, principalmente
Mnscotte.
GENTLEMAN — MASCOTE —

LA FLECHE
7" pnreo — Estn carreira está

bnstnnto interessnntc.

Parn n pontu, devem ir Estylo e
iUinuírn, e ficarão nn sombrlnbn
Gil OlaS, Electrico e Riga.

Este calor terrível pr«judi«*rá,
com certesa, Qtl Glis, que cos-
tuma botar sangue,

Electrico anda "tinindo".

E Rlga não se acha fora dn
carreira.

ELECTRICO — ESTYLO -*
GIL GLAS

8o pnreo — Com n deserção de
Cônsul .Mnrnngunpe poderá ven-
cer se Gnlnor quebrar Bnlila.

Quebrará?
BALILA — MARANGUAPE E

GALAOR
9o pnreo — Carollno e um ca-

vnllo irregular, mns 6 forçn.
Welsh.Gunrdsmnn, Conde, Dese-

jodo e Ministro estilo bem, tnôr.
mente o primeiro.

Jicky e Big Ben podem vencer.
nfio se lembram todos do Patife?
CAROLINO — WELSH GUAR-

DSMAN E DESEJADO
CHAPINHAS

Sans Reproche — Bldu* 0 Electrico
Ibo — Pardal — Gentleman e

Maranguape

DERBY-CLUB
PROGRAMMA DA 21* CORRIDA A REALIZAR-SE EM IS DE

NOVEMBRO DE 1928

GRANDE PRÊMIO "NACIONAL"

- CRIAÇÃO EURO-
(3* prova) — 1.500":0O0SOOO,
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Sports m Nirihero?

Sessão de :ma

D Imporíonle iestival, lui «mio
ralivo, do Ho do lio

,«* «*.****¦ ^*.

0 combinado flmerlca-São am, daqui,
a seHo da II. II. E. ll.

<** Fluminense Foot-ball Club
vae offerecer amanhã, no salão
do Gymnasio, mais uma ln-
teressanto sessão de cinema aos
seus associados e suas fami-
lias.

Ha da certamente alcançar
grande suecesso a próxima ses-
são cincmatographica do Fluml-
nense, cm cujos salões so reúne
a alta sociedade carioca, de for-
ma Que as suas festas consti-
tuem verdadeiros acontecimen-
tos mundanos de elegância e
bom gosto.

Na sessão de cinema do dia
1G serão exhibidos excellentes
films da Metro Goldwyn Mayer,
cuidadosamente escolhidos pela
directoria.

O ingresso dos associados, em
conformidade com as disposições
dos estatutos, se fará mediante
a apresentação da carteira social
de identidade com o titulo de
quitação relativo ao mez cor-
rente.

VM RIA DE FESTA NO
BAIRRO BAS LARANJEIRAS

O S. C. Guará rapes commcmora
o seu primeiro anno tlc existência

Foi justamente no dla da gran-
do data da Republica isto em
1927. que um grupo de rapazes
tendo a frente João Baptista
Tavares, Arthur de Barros
França, Fcrmlno Cabral de Bri-
to, Antônio Aniccto, Raul Teixei-
ra, Alfredo Santos, Aristides Ba-
ptista. Godofredo Santos, Ede-
gard Santos e outros reunidos na
casa de um dos componentes na
Ladeira dos Guararapes Isto em
15 de novembro de 1927 resolve-
ram fundar o club annlversarlan-
te que honra as Águas Férreas.
Embora tendo apenas um anno
de existência, tem um grande
numero de victoria conquistadas
em memmoraveis partidas. Sen-
do justo destacar-se aquellas em
que tem enfrentado o Castello
Branco F. C. club do mesmo lo-
cal, sendo portanto um dos seus
maiores rivaes. Club que tem
sabido manter-se com discipfna
gozando por isso de grande sym-
pathia naquelle bairro. Tem o
seu archivo enriquecido com 20
taças. 1 bronze e 1 estatueta e
outros trophéos.

João Baptista Tavares o seu
presidente desde afundação tem
sido um daquelles que não snbe
recuar, em se tratando do club.
que idealizou, o qual graças a
sua sabia orientação oecupa um
logar de destaque nos sports pe-
quenos.

Sob os auspícios do Canto do
Rio F. C, terão os adeptos do
sport, hoje, no campo da rua
Dr. March, uma attrahente tar-
de sportiva, com a qual comme-
mofará o sympathlco club alvi-
anil a passagem do seu décimo
sexto anno de fundação.

Consta a festa anniversaria do
querido grêmio de Tavarinhos
de duas provas bem organisa-
das.
COMO ESTA' ELABORADO O

. PROGRAMMA
1* prova — A's 14 horas —

Combinado Ypiranga-Fluminen-
se x Combinado Gragoatá-Can-
to do Rio.

Embate principal — Esta pro-
va reunirá o Combinado Ame-
rlca-S. Christovão x Combinado
da Anea, entidade local — Aos
vencedores das provas serão of-
fertadas medalhas de prata e de
ouro.

Serão cobrados os ingressos
aos preços de 3S as archibanca-
das e 2$ as geraes.

UMA DATA SYMPATHICA
PARA OS DESPORTOS

FLUMINENSES
Decorre, hoje, O 16" annlversa-

rio da fundação do Canto do
Rio

Um acontecimento bem si-
gnificativo para os sports íluml-
heiises registra a ephemerlde
de hoje: a passagem do décimo
sexto anniversario da fundação
do valoroso Canto do Rio Foot-
bali Club, que é, sem favor ne-
nhum, uma das organisações
que muito se têm distinguido no
scenario sportivo, onde, ao lado

dc outros, foi o idealizador da
Associação Fluminense de Es-
portes Athletlços.

Desfrutando no actual cam-
peonato optima collocaçâo, vem
reflectindo nos sports a opero-
sidade só de seus dirigentes,
onde se destacam figuras como
Tavares, o infatigavel director
technico; Álvaro Silva, drs. Ney
Fortuna e Alarico Damazio e
outros.

Solemnizando esse aconteci-
mento, proporcionará a valente
rapaziada estupenda reunião
sportiva no "ground" da rua
Dr. March.

Associando-nos às justas fe-
licitações que certamente rece-
berá o grêmio alvi-anil, prazei-
rosamente juntamos as nossas.
O FESTIVAL SPORTIVO, HO-

JE, DO COMBINADO
ALVI-NEGRO

Com tres provas realizará o
Combinado Alvi-Negro, hoje, no
campo do Oliveiras A. c, na
vizinha capital, um festival
sportivo, assim organizado:

1" prova — A's 12 horas —
Taça "Rozendo Pereira" —Ame-
ricano x Oliveiras.

2" prova — A's 14 horas —
Taça Costa Brltto" — Figueira
x Prado Peixoto.

3» prova — A's 16 horas —
Taça "Industrial Basillo Motta"
— Combinado Alex Ypiranga F.
C. (Rio).

— Haverá uma custosa taça
de sympathla para o club que
maior numero de tombolas pas-
sar.

VOLLEY-BALL
OS JOGOS DE HOJE

De accordo com a tabeliã da
Amea, serão realizados hoje, os
seguintes encontros: ,

Villa Isabel x Fluminense —
Campo do Villa Izabel, á Ave-
nida 28 de Setembro.

Abitro dos primeiros quadros
e fiscal dos segundos Sylvio M.
Dias, do Andarahy A. Club.

Arbitro dos segundos quadros
e fiscal dos primeiros, Gost&o A.
Carvalho, do Andarahy A. Club.

Representante, Mario Albot
Carráo, do C. R. Vasco da Ga-
ma,

Botafogo x America — Can*po
do Botafogo" F. Club, á rua GC'
neral Severiano .

Arbitro dos primeiros quadros
e fiscal dos segundos, José Bueno
Lopes, do Andarahy A. Olub.

Arbitro dos segundos quadros
e fiscal dos primeiros, Anselmo
A. Seixas, do Andarahy A. C.

Vasco x S. Christovão — Cam
po do C. R. Vasco da Gama, á
rua Abílio .

Arbitro dos primeiros quadros
e fiscal dos segundos, Haroldo O,
Oest., do S. C. Brasil.

Arbitro dos segundos quadros
e fiscal dos primeiros, Ernani
Carvalho, do S. C. Brasil.

Representante, João P. T
Souza, do America F, Club.

Syrio x Confiança — Campo
do Syrio Libanez, á rua Dezenv
bargador Izidro.

Arbitro dos primeiros quadros
e fiscal dos segundos Oswaldo
Barata, do Bomsuccesso F. C.

Arbitro dos segundos quadros
o fiscal dos primeiros, Edmundo
Alvarenga, do Bomsuccesso F.
Club.

Representante, Jorge Tavares
Ferreira, do S. C. Mackenzie.
O CAMPEONATO B~ ASILEI

RO, TERÁ' INICIO HOJE
No stand da Vllla Militar, terá

inicio hoje o Campeonato Brasi
leiro de Tiro, com a prova de
Fuzil de Guerra. O eertamen
promette ter, este anno, um bri-
lho extrar-Una*'j, porquanto
concorrem a elle representações
que 1 rimam pela excell teia dos
seus conjuntos.

As equipes que vão atirar, são
as seguintes:

Rio Grande do Sul — Norber-
to Schmldt, Antônio Dibernat,

Optimo Negocio
em

S. Paulo
B A ft B CAFÉ'

Casa de grande movimenta
com longo contrato, no oentro
da cidade, sendo talveí a me-
lhor no gênero. Traspassa-se.
facllltando-se o pagamento, ou
troca-se por propriedades.

Tratar em S. Paulo, á rua do

Carmo, 25, com o sr. CorrBa
Classes Laboriosas.

1" pareô
PE'A -
metros — Prêmios:
1:000$ e 25OJ00O —- Animaes
europeus, de 2 annos (Tabel-
la 1):

Kilos
Negrlnha (excluida) .. 49

Cocolet  51
Montalvo  51
Paparlna  49

2o pareô — BRASIL — 1.500 me-
tros — Prêmios: 4:000$ e 800$
— Animaes nacionaés (P. es-
peclaes) — Descarga de 3 kl-
los aos aprendizes):

Kilos
1—(1 Emboaba  50

(" Hindu'  50
2—(2 Intrépido  49

(3 Tagalle  52
3—(4 Tattersal  52

(5 Bonlna 48
4— (6 Zig  50

(7 Lageado  46
3» pareô — PROGRESSO —

1.609 metros—Prêmios: 4:000$e
800$ —• Animaes nacionaés —
(Pesos especiaes):

Kilos
Titta Ruffo  52
Sans Reproche  53

Ibo  .. 50
Dogma 51

B Lulito  50
4o pareô — IMPORTAÇÃO —

1.609 metros — Prêmios: 4:000$
e 800$ —• Animaes europeus
importados pelo Derby Olub —
(Pesos especiaes):

Kilos
Hebreu  53
Epopéa  53
Itamaraty  53
Bldu'  54

5o pareô — GRANDE PRÊMIO
NACIONAL — 1.609 metros —
Prêmios: 8:000$, 1:600$ e 400$
— Animaes nacionaés de 3
annos — (Tabeliã 1):

Kilos
TUYUTY 53

PARDAL ,. .. 53
GRINALDA  51
RÁPIDO  53
ALTEZA  51

6o pareô — ITAMARATY -
1.609 metros — Prêmios: 4:000!,
e 800$ — Animaes estrangei-

- ros — (Pesos especiaes):
Kllos

1— 1 Mascotte 61
2— 2 La Fleche 61
3— 3 Falucho 50
4— 4 Gran Capitan .. .. 49
5—(5 Tea Service .. :. .. 47

(6 Gentleman .. .. .. 49

70 pai.e0 _ DERBY CLUB —
1.750 metros — Prêmios: 4:000$
e 800$ — Animaes nacionaés

(Pesos especiaes):
KU»

Estylo  55
Gil Glas  63

Electrico  49
Itaquéra ..  48

Riga  47

8o pareô — 15 DE NOVEMBRO
1.800 metros — Prêmios:

5:000$ e 1:000$ — Animaes de
qualquer paiz — (Pesos es-
peclaes):

Kiloi
Maranguape  54
Galaor  64
Cônsul  51
Balila  52

9° pareô — EXCELSIOR - 1.609
metros —• Prêmios: 4:000$00O e
800$ — Animaes estrangeiros

(Pesos especiaes):
KUo**

1— 1 Desejado 55
2— 2 Conde 48

(" Ministro 56
3— 3 Carollno 51

( Jicky 51
4— 5 Welsh Guardsman . 53

(6 Big Ben  52

O Io pareô será realizadoi
ás 12.30

Aviso — Quando na partida
houver demora superior a 15 mi-
nutos, pela "sirene", será avisa-
do o publico e o Starter, man-
dando retirar o confirmador, da-
rá valldamente a partida, quaes-
quer que sejam as condições de
salda dos animaes. — A. dei
Castillo, 2o secretario.
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O SUBÚRBIO SPORTIVO
-0000-

Shoots - Festivaes de hoje, Reunião de
Poderes- foot-ball na Ilha tio Governa-

dor - Notas e informações
SHOTTS...

Publicamos hoje, nesta secção,
a carta a baixo, asslgnada pelo
sr. Arphilo T. Fonseca, que vem
provar a verdade da nossa nota
publicada em relação á suspen-
são Imposta ao sr. vice-preslden-
te do Vasco e que foi desmentida
por um officio enviado á Liga.

"Sr. redactor sportivo da "A
Manhã". Saudações.

Em resposta ao commentario
feito pelo Shootador na edição
de quinta-feira passada, referente
á assembléa do Vasco Suburbano
que suspendeu o sr. Luiz da Sil-
va Porto, em 90 dias, por náo ter
se portado com moralidade, na
sedei do club, tenho a declarar
que foi approvada por proposta
minha aquella penalidade, e por
grande maioria, porém o sr. Luiz
da Silva Porto chegou ás 23.40
e encontrou ainda a assembléa
funecionando, e pelo adiantado

Armando Miller, Arthur Wals e
Max Danharlst.

PARANÁ* — Capitão Diler-
mando de Assis, capitão Carlos
Osório e Eugênio Amaral.

Distrlcto Federal — Harvey
Villela, Armando Braga, Dr.
Custodio Vasques, Antônio Mar-
ttns Guimarães e capitão Tito
Coelho Lamego.

Estado do Rio de Janeiro —
Paulo Martins Lorena, major
Bernardo de Oliveira, e Philippe
de Azevedo.

Minas Geraes — Constantino
Magaldl, Nestor Campos e New-
ton Siqueira.

A. A. PORTUGUEZA
O director de pln-pong da As-

sociaçâo Athletica Portugueza so-
licita por nosso Intermédio o
comparecimento dos seguintes
amadores amanha, dla 16 ás 20
horsa na sede, para um rigoroso
treino, com as turmas do Athe-
neu Luzo Carioca, na sede desste,
á rua do Mattoso.

Amando, Gomes, Llno, Carva-
lhelra, Nunes, Itália, Armindo,
Babá, Aguiar, Pedro, Milton, Pln-
doba,, Nahor e Lancelotte.

*^.^^^^^^*+^-^,^-^-^^^*-*+**-^^^>^.^^^^^'^**i+*^'^tm+,m*,**í****,*''^^**''*>*'

A sua actual directoria está
assim constituída João Baptista
Tavares presidente, Antônio Ani-
ceto vice-presidente Firmino Ca-
bral de Brito secretario Arthur
de Barros França 2o secretario
Raul Teixeira Thesoureiro Ede-
gard Santos procurador, Godo-
fredo Santos, Aristides Baptista
e Alfredo Santos commissão de
sports a sua directoria não que-
rendo, que passe despercebido,
esta data gloriosa de seu club
offerecerá aos associados e con-
vidados um barulhento "Reco-
reco" composto de musiclstas do
logar. Nós que estamos acostu-
mados a ver as festas naquella
zona estamos propensos a acre-
ditar que será mais uma da-
quellas de deixar a gente a pe-
dir mais.
MAIS CALMA SENHOR PRE-

SIDENTE
Acompanhando com carinho, o

desenvolvimento sportivo em Bo-
tafogo, tendo tido, oceasião de
verificar cada uma de se tirar
o chapéo.

Entre outros, é justo destacar-
se para hoje esta a qual é me-
recedora da attenção dos sport-
men mais sentatos.

Por acaso estava na sede da
Associação Sul de Esports Athle-

ticos, em um dia de reunião de
directoria, tendo oceasião de tes-
temunhar uma nota digna de
registo por se tratar de pessoa
de responsabilidade.

Está neste caso, o presidente
de um club filiado aquella enti-
dade que se nâo me falha a me-
moria é o Mundo Novo F. C,
O club, que, embora, nova, tendo
entretanto um pessado brilhante
não attingindo, por esse moti-
vo, as minhas considerações ao
querido grêmio das cores verde
e encarnado.

O caso é que o presidente do
Mundo Novo F. C, Sr. José
dos Santos, dirigindo-se ao pre-
sidente da Asea, declarou que
não admittia que fossem publl-
cadas em jornaes, as multas que
o seu club esteja sugeito, alie-
gando ter o mesmo, sede e que
quando o Mundo Novo, fosse pu-
nido, com multas, podia mandar
cobral-as, que as pagaria imme-
diatamente, em sua sede.

Realmente o modo de pensar
do querido presidente do Mundo
Novo F. C. é interessante mais
certamente S. S. assim pensa
devido á pouca pratica que tem
dos Desportos, ou então desço-
nhece que a Asea, tem leis e que
o seu club que é um dos funda-

dores, acceitou-a em totum. O
actual caso, lembra-me, o anti-
go presidente do Grêmio da rua
Bamblna, Sr. Bernardo de Sou-
za Guedes Júnior, que todos cha-
mavam-no de autoritário, e en-
tretanto. foi um dos que mais
se sacrificaram, pelo club, que.é
i a de seus fundadores. A estas
horas deve o antigo presidente
do Mundo Novo, dizendo — atrás
de mim virá quem me vingará I

TURKO
FESTA EM HONRA A IMPREN-

SA CARIt \, PROMOVIDA
PELO EXPRESSO FEDERAL

ATHLETICO CLUB
As entradas para o publico sâo

gratuitas
Em commemoração a data da

.«...-publica e em homenagem a
imprensa carioca será realizada
hoje, 15 de novembro, uma gran-
de pugna sportiva, promovida
pelo Expresso Federal A. O. no
campo do Andarahy A. C. gen-
tllmente cedido pela — *. digna
directoria.

Primeira prova — 13 horas —
em disputa de uma taça — De-
dicada ao Sr. Álvaro Rodrigues
Filho, entre os teams: Mayrink
Veiga x Freitas Couto.

Segunda prova — ás 14.30 —
em disputa de uma taça — De-
dicada a Imprensa carioca, en-
tre os teams: America Fabril x
Lafayette Bastos.

Terceira prova — ás 4 horas
— em disputa de uma taça —
Dedicada aos Srs. directores da
Companhia Expresso Federal,
entre os teams: Expresso Federal
A. O. x Richard Wichello.

As taças acham-se em expo-
sição na Companhia Expresso
Federal, Av. Rio Branco, 87.
EXPRESSO FEDERAL A. C.
Realizando-se hoje no campo

do Andarahy A. C, a grande
pugna sportiva promovida por
este clúb em homenagem á im-
prensa carioca, o capitão do team
pede o comparecimento de todos
os jogadores, sem falta ás 14 ho-
ras, no campo.
S. C. REGO BARROS ACCEITA
CONVITES PARA FESTIVAES

Da secretaria do novel S. O.
Rego Barros, recebemos uma
communicaçâo, declarando accei-
tarem convites para festivaes, en-
contros amistosos, Infantil e
Plng-Pong, podendo toda corres-
pondencia ser dirigida para á
rua dr. Rego Barros n. 87.

da hora eu me retirava e esse
sr., prevalecendo-se da bondade
de coração do sr. Alfredo Pe-
reira, então presidente da mesa,
e do club, alinhavou uma defesa,
conseguindo revogar matéria já
vencida, passada em julgado, e
conseguiu com a sua lábia cos-
tumelra tornar os actos anterio-
res, que não podiam ficar sem
effeito, e depois elle mesmo fez
o officio communicando que nada
disso se havia passado.

O officio ê do club, mas não
exprime a verdade. Elle foi, sr.
redactor, suspenso em noventa
dias e até á minha sahida estava
de pé a pena, appello para ai-
guns sócios componentes da as-
sembléa que concordaram com a
minha proposta. Essa é a ex-
pressão da verdade, foi o sr. Luiz
da Silva Porto suspenso por 90
dias, por falta de moralidade e
muito bem suspenso. Ahi tem,
sr. redactor, a minha palavra.
Grato ficarei pela publicação. —
Arphilo F. Fonseca. Visto —
Shootador.
ASSOCIAÇÃO CARIOCA DE

ESPORTES ATHLETICOS
Nota official

Expediente. *~ De ordem, do
Sr. presidente, hoje nâo haverá
expediente na secretaria.

Conselho da Divisão Suburba-
na. —- De ordem do sr. vice-
presidente, convido os srs. re-
presentantes dos clubs filiados, a
se reunirem em sessão ordinária,
amanhã, 16 do corrente, ás 20
e meia horas.

Commissão Organizadora dos
Estatutos — De ordem do sr.
presidente, convido os srs. Car-
los de Oliveira, Pery Gomes Pln-
to e Pedro da Silva Luz, a se reu-
nirem, sabbado 17 do corrente, ás
20 1|2 horas.

Commissão de Contas — De
ordem do sr. presidente, convido
os srs. Antônio de Lima, An-
tonio Salnt Just Filho, Estanis-
lau R. de Aguiar e Mario Natlvi-
dade de Araújo a se reunirem,
em sessões ordinárias, sabbado,
17, ás 20 e meia horas, e quarta-
feira, 21 do corrente, ás mes-
mas horas.

Secretaria, 14 de novembro de
1928. — Honorio G. Ferreira, Io
secretario.

JOGOS APPROVADOS NA
A, C. E. A.

Pelo Conselho da Divisão Su-
burbana, foram approvados os
seguintes jogos:

Sâo José x Argentino
Marcando-se dois pontos ao

S. C. São José, nos Io e 2o teams,
por ter vencido de 2x0 e 7x1, res-
peetivamente.

Municipaes x Vasco.
Marcando-sé um ponto a cada

club, nos Io e 2" teams, por terem
empatado de lxl em ambos os
teams.

•Traja z São José.
Marcando-se dois ponto ao S.

C. São José, nos l00 teams, por
ter vencido de 2x0.

Adiar a discussão do boletim
dos 2"° teams.

Internacional x Municipaes.
Marcando-se dois pontos ao

Internacional F. C. nos Io e 2"
teams, por terem vencido W. O.
e 3x1. respectivamente.

Irajá x Vasco.
Marcando-se dois pontos ao

Irajá A. C. nos Io e 2" teams,
por terem vencido de 2x0 e 1x0,
respectivamente.

Argentino x Municipaes.
Marcando-se dois pontos á A.

A. Empregados Municipaes, nos
Io e 2o teams, por ter o Argentino
F. C, feito entrega dos pontos
antecipadamente.
FORAM REABERTAS AS INS-

CRIPÇÕES PARA O TOR-
NEIO EXTRA DE FOOT-
BALL DA A. C. E. A.

A" Directoria da Associação Ca-
rioca de Esportes Athletlços re-
solveu reabrir as inscripções pa-ra o campeonato extra de foot-
bali que será iniciado no proxi-mo mez de dezembro, com o con-
curso da maioria dos clubs fi-
liados e novos clubs que estão
ultimando 6eus pedidos de fi-
hações, afim de participarem detao importante "eertamen".
O RUPTURITA F. CLUB VAE
INAUGURAR A SUA NOVA

SEDE
Estamos informados de que oclub de Arthur Maia, vae iuau-

gurar ainda este mez a sua novasede.
Informaram-nos mais que amesma está lnstallada num dosmelhores prédios da Estação deMerity.
Se isso se der, teremos mai3

uma daquellos boas festas.'
O FESTIVAL DO COMBINADO

REPUBLICA
Realiza-se hoje, no campo do

Sapopemba A. C. em Deodoro,
um grande festival sportivo, em
homenagem ao 39a anniversario
da Republica.

Salvo alguma modificação, o
programma será o seguinte:

1* prova ás 10 horas — Infan-
til Ra-ta-plan x Infantil Tico-
Tico.

Dedicada ao sr. Evarlsto Es-
tevês.

2* prova, ás 11,20 — Em ho-
ir nagem ao S. Christovão A. C.
dedicada ao sr. Novaes — Com-
binado 3 de Dezembro x Io team
Sapopemba A. C.

3* prova, ás 12.20 — Denomi-
nada Arthur 3om.es Fernandes,
dedicada ao sr. José Gomes —
Combinado Deoíoro x Combina-
do "Odette".

4» prova, ás 13.20 — "A Senho-
rlta Glorinha", dedicada ao sr.
José Francisco da Silva, m. d.
chefe da s..ção de electrlcidade
da F. T. L. S.—Goyaz F. C. x S.
C. "A Verdade'.

5* prova, ás 14.50 — Denomi-
nada Sstamparla da F. T. L. S.,
dedicada ao s* m. d. chefe sr.
João Moura — A. j. Inglez x
Cabacelros F. Club.

6* prova, ás 16 horas (honra)— Homenagem ao America F.
O, campeão carioca, dedicada aoseu digno presidente — C. A.Central x America Suburbano F.
Club.

Ao club que passar maior nu-mero de tombolas serão offere-cldas 11 medalhas folheadas aouro como prêmio de sympa-

O REPRESENTANTE DO BELI-
STRIO PENNA F. C.

NA A. C. E. A.
A directoria do club de Vigário

Geral resolveu credenciar como
representante do club junto aos
poderes da Associação Carioca
de Esportes Athleticos, o sr. Pe-
ry Gomes Pinto, ex-represent:.nt.e
do Grupo Escolar F. C, queacaba de ser desligado da enti-
dade, da Estação do Rocha.
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Rámon Novarro e Marceline Dayem pleno Idyllio, num momentotie "O Galante Conquistador",
que o Rialto vae estrear segunda-leira. Que quantidade de scenaslindas tem esse film!HOJE, NO ODEON, O EMO-CIONANTE FILM: «AMO-

RES DE DUQUEZA", COMELISABETH BERGNER
Em commemoração da grandedata nacional, o Odeon, mudahoje, de film. o Programma

Serrador apresentará a emocio-nante producção: "Amores deDuqueza", tendo como protago-nista uma das mais famosas ar-tmtas allemãs, Elizabet Bergner.Como o seu titulo denuncia, tra-ta-se de uma historia de amor.Esta, porém, nada tem de banal.Nao sao amuos românticos nemdevaneios piegas. E' um roman-ce affectivo que tem o desenla-ce trágico dos amores insatisfel-tos.
A figura central do entrecho éne21,mis nem menos do que anobilissima duqueza de Langeais,da mais alta linhagem franee-za. A sua estirpe educou-a or-gulhosamente. Fez delia um en-te de excepção. Já por motivosde gênios se divorciara de seumarido. Resolveu, então, ir vi-ver para Paris. Rodeiaram-na detodas as attenções, dada a sua

gramma em ultimas exhibições:a linda Llly Damita em "A Bo-
neca de Paris, do Programma
Urania; o romance de aventuras
do Programma Matarazzo: "Va-
lente como poucos", com Buzz
Barton; a comedia: "Troca de
noivas" e n. 15 da Revista
Odeon.

Amanhã novo programma':"Ao Norte de Suez", film colo-
rido da Tiffany; o drama da
Universal como Conrad Veidt :"Passado de um homem"; o
grande fllm do Programma Ser-
rador: "Gavião do mar", com
Milton Sills e a comedia: "Com
os murros na água".

No salão de espera está em ex-
posição a lindíssima "Fonte Lu-
minosa", egual ás que existem
no celebre Parque de Versailles,
com os mesmos riquíssimos effel-
tos de luz e cores deslumbran-
tes.

RAMON NOVARRO, EM "O
GALANTE CONQUISTADOR",

h ESTA' CERCADO DE ADO-
RAVEIS CREATURAS

O lindo film "Metro-Goldwyn-
Mayer" que o Rialto vae
apresentar segunda-feira

Se Ramon Novarro sempre foi
querido do publico do Rio de Ja-
neiro, como, grandiosamente, é"Ben-Hur" decuplicou a sua po-
pularldade já extraordinária, quefoi augmentada ainda com a
apresentação de "O príncipe es-
tudante",

Agora, Ramon está de volta.
Interpretado "O galante con-
quistador", um mimo de roman-

DON ALVARADO E CONSTAN-
CE TALMADGE EM "MARIDO
DE MENTIRA" — MARY PIC-
KFORD E CLAUDE GUILLIN-

GVVATER EM "O PEQUENO
LORD FAUNTLEROY"

Constance Talmadge, a formo-
sa comediante da tela, tem em"Marido de mentira" a Don Al-
varado como seu galã, ao passo
que a querldisslma Mary Pickíord
encontrou na pessoa de Claude
Guillingwater o "galã" adequa-
do ao seu papel em "O pequeno
lord Fauntleroy".

Don Alvarado, bello e esbelto,
moço e popular, secunda admira-
velmente a Constance Talmadge;
Claude Guillingwater, velho, ai-
quebrado, sem nome algum, en-
.tre os "íans" clnematographi-
cos, foi escolhido, quando se fil-
mou este trabalho de Mary, para
a secundar e a elle entregaram
os dlrectores Green e Plckford
papel de immensa responsabili-
dade.

Claude Guillingwater fez assim,
Claude Guillingwater fe, assim,

a sua estréa, no cinema, depois
de haver passado pelo palco tres
boas dezenas de annos.

Mary Pickíord, dando-lhe o
Conde de Fauntleroy, estava cer-
ta do bom desempenho que elle
daria á sua parte e, tal aconte-
ceu effectivamente, afflrmando
assim os conhecimentos da pe-
quena estrella da United Artists.

Estes dois films da United Ar-
tists serão passados durante o
mez de dezembro para o publi-
co desta capital, sendo que a pro-

Novembro

Canos vazando?!
Coiiipnnlilii Rcpnrndorn Sn-nltnrlii — Tclcphouo C. 1813

belleza e a sua fortuna. Admi-radores mais audaciosos inicia-ram "flirts" vários. E ella sorria
para todos elles, com mais ou
menos gentileza. Com os olhos
promettia o impossível e com os
gestos afastava os mendigos deamor.

Um dia apresentaram-lhe omarquez de Montriveau, maré-chal de Napoleão. Homem af-feito á guerra, sentia-se mal nos
salões. Era solteiro. Os seus qua-renta e cinco annos não lhe ha-
viam amortecido os Ímpetos damocidade. Mas, nenhuma mu-lher como a duqueza de Lan-
geais o tinha perturbado tanto.De uma timidez a toda a prova,monosylabava quando a fidalgase lhe dirigia... Era isso mesmo
que lhe agradava a ella. Sentia-o
preso aos seus devaneios. Ummarechal nas suas mãos, erauma conquista verdadeiramente
napoleonica! E á maneira queMontriveau se sentia apaixonado
pelos seus encantos, mais ella oattrahia dando-lhe esperançasde uma ventura longinqua...

Um amigo intimo de Montri-veau, que tambem quizera "flir-
tar" com Langeais, mas que fô-ra repellido, aconselhou-o a queexigisse da duqueza uma provade amor irrecusável. Não se ad-nntia que ella protelasse pormais tempo o umor de um mili-tar como o marquez de Montri-veau! E elle, na sua candura
quarentena, declarou - se-Uiefrancamente, chorando a suaenorme dor! Esse facto deliroucie prazer # leviana aristocrata!Negou-se chegou a ser violenta
para com elle.

Montriveau não era homem
para ser humilhado por uma mu-lher. Conseguiu raptal-a e emsua casa humilhou a duqueza deforma mais lastimável! Langeaischorou. Implorou o amor dessenomem que ella apoucára. Mon-tnveau frio, inerte, não se com-moveu. Ella sae de casa dellecompletamente allucinada deamor. E o que se passa depois éuio commovente, que seria umadeslealdade da nossa parte desvendar antecipadamente a im-pressão que o publico do Odeonrecebera a partir de hoje, atra-vés da explendida interpretação
de Elisabeth Bergner, tendo co-mo amoroso da duqueza o actorHans Rehman.
"PORQUE CHORAS, PALHA-

ÇO?», NO GLORIA
Tan agradado extraordinária-mente no Gloria a impressio-nante producção apresentada

?ihlFr°gnamma Urania c°m o
£52 m P2!'que choms' Palha-
£?„ V Srarrttosa Interpretação de
S2S*i:Jk?¥i um dos artlstas
iS85 api'5ciad°s pelo nosso pu-bUco desde que elle Interpretouentre nós o «Dr. Fausto", o
ÍSSrS? qUe Goesta Ekman ln"terpreta, o protagonista é dos
5S?oÍ5np*re,!?,onantes W têmsido admirados, porquanto a sua
«nÇ I°J01'r,fp°1?de P^eitamenteao gosto da platéa carioca, emque o sentimento domina a ac-çao e os transes emotivos pren-dem a attenção de toda a genteGoesta Ekman é brilhantemente
acompanhado pela formosa ac-triz Karina Bell. o programmaé completado pela cxhibição don. 50, ds "Ufa-Jornal-,

LII.Y DÁMITA, HOJE NOCINE-THEATRO REPUBLICA
Hojo. quinta-feira, realiza-se

mais uma matinée gratuita de-dicada eis creanças acompanha-
elas, no Clne-Theátro Republica.
A' noite, as sessões iniciam-se,
ás 7 horas com o seguintü pro-

Vista geral da deslumbrante llluminação e da Festa
Veneziana.

do Alto do Corcovado
Para facilitar á população carioca observar as iliu-
minações especiaes para festejar o Dia da Republica,
a Estrada de Ferro Corcovado fará trafegar um

Serviço especial de TRENS
Entre o Cosme Velho e o Alto a partir das 16 horas,
reduzindo o intervallo entre os trens nara 15 minu-
tos nas horas de maior affluencia.

Esta Estrada envidará todos os esforços para facili-
tar aos que queiram apreciar este raro especiaculo
do Alto do Corcovado.

AOPOVOPAD&ODnvn i

PERSEVERANÇA?!...

CJL.Uo DANCINGS
secção
quês

Uma scena de "Amores de Du queza" que hoje o Odeon exhi-
blrá. E' um lindo film do Programma Serrador

ce que o seu talento interpreta
deliciosamente. E como Ramon
Novarro íoi feliz, desta vez! Na-

A pia está entupida?!
Companhia llepuradorn Sn-
Jilturln — Tcleiihone C. 181*1

^•ftwnissvatzMBitn taisaicanmev

Registre sm moradia
na

Compnnlilii Rcji.irndorn Sn-
ni(iiria — Telejihoiie C. l.SIJI
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da menos de tres adoráveis crea-
turas o cercam nesta interpreta-
ção felicíssima que elle faz, com-
pondo a figura maliciosa e inso-
lente, prodigiosamente elegante,
de Lord Gerald Brinsley. Mar-
celine Day, delicada, envolvente
de ternura e subtileza; Renée
Adorée, bregeira, viva, um "flirt"
electrisante, e Carmel Myers, se-
nhoril, linda como poucas crea-
turas lindas e provocante como
poucas creaturas que mais ten-
tam...

Ramon Novarro vae fazer sue-
cesso mais uma vez. Vae fazer
mais um trlumpho para redourar
ainda mais a sua excepcional
carreira de artista querido, idolo
de platéas femininas, idolo de
mil creaturas bonitas ,de bom-
gosto...

Com "O galante conquista-
dor", o Rialto apresentará a"série de enigmas" n. 2 do Con-
curso "Quem?", que tanto Inte-
resse está despertando. Esta se-
mana está em exhlbição a "serie
de cnygmas" n. l, como se sa-
be.
O ELENCO DE "A NOITE DE

AMOR" E SEUS ARTIS-
TAS FAMOSOS

Ronald Colman o Vilma Ban-
ky, dois nomes que não neces-
sitam mais de apresentação, en-
cabeçam a lista de artistas quefiguraram, sob a direcçãò de
George Fitzmaurice em "A Noi-
te de Amor". Ronald e Vilmainterpretam as figuras de Mon-
toro e de Princeza Maria — dois
caracteres que viveram, desde a
primeira exhibição dessa luxuo-
sa pellleula, na memória de to-dos quantos assistiram á sua pas-sagem, pelo "écran" do cinema
Gloria, no anno passado.Nunca mais os "fans" poderãoesquecer os i momentos de maisintensa paixão que estes dois"amantes da tela" — viveramnessa producção que a UnitedArtists reeditará, na próxima se-mana no Capitólio, o cinema daelegância e da elite carioca.

. Em outros papeis, encontramos
artistas famosos como sejamMontagu Love, que encarna o pa-pei do despotico e covarde Du-que de La Guarda; Sally Randque nos dá uma cigana esbeltae seduetora, Gilbson Gowland,um bandoleiro ousado e bravo,Natalie Kingstone, que surge enitoda o esplendor de sua belleza
perturbadora, Laska Winternuma parte pequena, mas em quêa sua formosura dá mais ral-cee attracçao. Estes artlstas, dlri-gidos pelo celebre Fitzmaurice of-lerecem desempenhos admiráveissob todos os pontos de vista, dèinterpretação, de comprehensãoexacta dos typos que vivem edos característicos de cada umCI6JI6S."A Noite de Amor", agoranovamente na tela do Capitólio1será para o "fan" a renovaçãode momentos admiráveis de arte

ducção de Mary Pickíord estará
em cartaz na semana do Natal
e das festas de Anno Bom. Este
é o presente da United Artists
aos seus admiradores...
A MAIOR ESTRELLA DO PAL-

CO FRANCEZ E5I UM FILM
MONUMENTAL

Rachel foi, no seu tempo, a
maior estrella do palco francez.
Ella concentrou, em torno da
sua figura de mulher "exquise",

0 aquecedor não fun-
cciona?!
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a attenção dos maiores pensado-res do seu tempo, foi a grande
paixão das maiores fortunas queentão ensoberbeciam Paris. Nocamarim da estrella, no Theatro
da Comedia da Cidade Luz, ca-minhavam as figuras mais emdestaque na politica e nas letras
e mais de uma vez o seu nome
foi levado pelo commentarlo pu-blico como implicado na origem
de algum suicido celebre,

Rachel era a alma, o coração, aidéa fixa de Paris, daquelle Pa-ris futil e frivolo que vivia pa-ao prazer, para o amor, para oromance.
Nem mesmo Victor Hugo, entãoo maior espirito da Cidade pro-digíosa, escapou aquella seduc-

ção irresistível, aquelle poderesmagador.
Pois é essa a figura que vamosver revivida admiravelmente paraa tela por Pola Negri. E' Ra-chel, a maravilhosa, que a Para-mount nos vae mostrar em' Amores de uma actriz", umdrama monumental que deslum-brou Nova York e que vem agora

para conquistar entre nós êxitoscompletos.
Encarnando a figura da grandeestrella do palco francez, Pola amaior estrella do cinema moder-no, apresenta uma dessas.crea-

çoes formidáveis, como só o seumegimlavel talento, a sua vibra-tibilidade excepcional, seriam ca-
pazes de permittir e supolanta,com facilidade incrível, aquellasmesmas creações que serviram
para lhe dar, no passado, a au-reola de gloria que agora lhecircumda a fronte de majestosa.

Todo o thema de "Rachel",
gira em torno de um enredoamoroso de um vida de mulher,e calcado nas aventuras que odestino encadeou na existênciade uma criatura fascinadora, deuma creatura predestinada á so-berania amorosa.

Pola Negri, ao lado de quemNlls Asthor apresenta, como galãuma interpretação admiráveltem no film uma completa eadmirável realização artistica.
"FRUCTO PROHIBIDO» E> OMELHOR REMÉDIO PARAUM FÍGADO BILIOSO...

A partir do próximo dia 19 oProgramma Urania" começará

Economia e rapidez

Emfim appareceu, certa ma-
nhã, um pobre diabo com o queixo a saltar de dores.

O tiradentes, porém não se
achava em casa no momento de
maneira que para nâo perder o
cliente um amigo do dr. Peter
metteu-se a substituir o dentista
e o infeliz paciente passou mau
quarto de hora nas mãos de
quem nunca pegara em instru-
mentos cirúrgicos.

Encarregou-se deste difficil
papel de cômico inteligente e im-
pagavel Max Hansen que, ha
tempos, nos appareceu em "Ve-
nus de cartola".

Este artista tem uma mascara
toda natural que não precisa de
affectar humorismo para desper-
tar as maiores gargalhadas.

George Alexander no papel de
esposo é o mesmo galã de sem-
pre: methodico, simples e intelli-
gente."Fructo prohibido" tambem
apresenta a ultima novidade em
transportes urbanos a celebre
Motoax, espécie de carangueijola
mechanica, hoje muito em voga
na capital da Allemanha.

Em resumo pode dizer-se queesta pellleula terá toda a sympa-
thia do publico carioca, acostu-
mado a ser mimoseado pelo"Programma Urania" com osmelhores fllm allemães.
PELA BOCCA DE "ALRAUNE"

OUVE-SE A VOZ DO
SANGUE!...

Era uma creatura extranha.
In vulgar. Tinha Ímpetos de leoae rastejos de larva. Não se po-dia contar com ella. Duvidava-
se de tudo que delia viesse. Era
uma incógnita. O desconhecido.
O inédito entre humanos!

^
Registre seu prédio

na
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pura arte, uma visão encantadora
para os sentidos e um prazer in-
dizivel para a espirito.

A United Artists verá, assim,
tambem renovados os dias glo-riosos que esta supèr-produçção
obteve, quando da sua primei-
ra estreei.

Ooinimiililii ItepariidoiMi s.-i-íiiiiuiii — Tclcpiinne C. tsi:i
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exhlbindo uma altaallemã que se intitulaProhibido"
comedia"Fructo

¦ Dirigida pelo afamado HannsSchwarz tem esta pellleula osloros de mais perfeita comicida-de embora seja um trabalho elevaliosa technica cinématògraphi-ca confiado a varies artistas demen io.
Ossi Oswalda é a principal in-terprete feminina que tomou aresponsabilidade de encarnar

uma endiabráda pequena de va-nedades casada com um deritis-ta muito preguiçoso e tão com-
petentè que o seu gabinete vivia

As torneiras estão va-
zando?!
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Quem a visse pela primeiravez sentia ânsias de lhe sorver
os beijos que a todo o instante
se desenhavam nos lábios delia.
Satisfeito o anseio parecia queuma náusea percorria a espinha
e inspirava ganas de castigar
essa muulher, conhecida por"Alraune"...

Outras vezes, o seu olhar avel-ludava-se. Attrahia os que não
a tinham visto ainda. E quandosentia bem perto o hálito dosnovos apaixonados, "Alraune",
num estremecimento singular,
distendia-se toda, como se umas
garras afiadas quizessem tenta-culai- mais um ingênuo despre-venido!

Quando ás vezes lhe falavam demoral, "Alraune" deixava queuma lieira de dentes alvos comoo trigo espelhassem a alma do
puritano e, momentos depois, es-ses mesmos dentes acariciavam
a epiderme de quem "fora paracardar lã e sahira tosqueado...

Jamais sentira dentro do pei-to um bemquerer. Ouvira a ou-trás mulheres falar de amorPara ella era uma interrogação
Ria perdidamente quando sabia
que havia mulheres que se sa-crificavam a vida inteira á pa-lavra dada num ápice de desva-rio. Para "Alraune" isso que sechama "espirito de sacrifício",
eram palavras mortas... E selh'o faziam sentir, "Alraune"
continuava a rir, mas um rir queaos poucos, se esbatia num es-

O EXCELLENTE PROGRAM-
MA DO PATHE' HOJE

Constituído de um drama bem
feito, o programma do Pathé
tende a attrahir multidões. "Dô-
res do Mundo" — assim se inti-
tula o drama. E' a historia de
dois politicos em evidencia, am-
bos millionarios e muito acata-
dos na sociedade newyorkina.

Certo dia, na luxuosa resi-
dencia de um delles, após umarecepção, os dois altercaram, re-
sultando dahi a morte de um
delles, sem que, no entretanto,
houvesse da parte do outro aminima intenção de matal-o.
Foi um facto todo casual.

A afflicção, o susto apoderam-
se do politico, e um amigo seuengendra rapidamente um pia-no que consistia em fazer acre-ditar a todos na hypothese deum accidente. Entretanto, os
jornaes que andam farejando
escândalos, com os seus com-mentarios perversos, insinuaram
a duvida no espirito do nu-blico.

Foi destacado um repórter
para a descoberta do caso.

Esperto, intelligente e manei-roso, agindo como verdadeiro
detective, soube captar a sym-
pathia e a confiança do poiiti-
ço, tornando-se hospede seu.Acontece que o político tinhaum* linda irmã, a quem elleadorava, nascendo dahi umacordialidade de relações, nãotardando muito a se apaixona-rem reciprocamente,

° ^B0> Porém, que salvarao politico naquella sua compli-
cada e afflictiva situação, preva-lecera-se daquelle segredo paraimpor o seu amor á joven. Dahiresultam scenas dramáticas, ten-ao o drama um final emocio-nante.
"O JARDIM DO ÉDEN" E"A BELLA CRIMINOSA",

DOIS BELLOS FILMS PA-RA O S. JOSÉ' SEGUN-
DA-FEIRA

Deade o peccado de nossos
paes Adão e Eva no Paraiso quenos, os muito peccadores habi-

O fogão está desar-
ranjado?!
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FENIANOS
Urna coinmuiileação da junta

governativa
E' praxe antiga desta

não ter interferência nai
toes domesticas dos clubs. Osfactos, us questitinculfts, que poracaso surjam — entendemos,
bem ficar em casa não interes-sando o publico os seus porme-nores.

Entretanto, tambem, não pode-mos eximir-nos ao levar delamentar os .factos que oceorrem
no glorioso Club dos Fenianos —
a mais legitima gloria do cama-vai carioca, em que dois gruposde associados num violento cho-
que, em arremettidas verdadeira-
mente diabólicas, desviam, o club
para um caminho máo, ao invezde todos os bons fenianos novos evelhos, se unirem, e trabalharem
pela grandeza de uma institui-
çao que honra os foros e tradi-
ções da nossa maior festa. E' to-davia, um appello que fazemosde todo coração: para que seunam os fenianos, nesta horaincerta dos seus destinos.

Publicamos abaixo um officio-
que nos chegou hontem ás mãosdatado do dia 10 do corrente."Exmo. sr. Redactor d'A MA-NHA. Saudações.

Communicamos a V. Ex quehoje ás 3 horas da tarde, emvirtude do mandado de emmis-são de posse concedida com bas'em decisão definitiva do M MJuiz de Direito da 6a Vara Civel'tomamos posse dos logares paraos quaes fomos eleitos, em as-sembléa de 15 de agosto do annocorrente, para gerir os destinosdo Club dos Fenianos até finaii-zarem todos os pleitos que, emconseqüência das desavenças ha-vidas no seio socinl, fomos obri-
gados a iniciar. Sem mais, sub-screvemonos.

De De V. Ex C. Ob.A junta governativa,. Presi-dente, Armando Figueiredo; se-cretario, João do Patrocínio ¦
Thesoureíro, Flávio do Amaral".

TENENTES
E houve mesmo o diabo, na

Caverna!
— Quem não fôr bom baeta,não se metta.
Foi com estas palavras que nosrecebeu o Polaca, no domingo

passado, logo á porta da "caver-
na". íamos agradecer o convite
que recebêramos pessoalmente.Houve uma suceulenta feijoada,
onde os gargantuas desses Brasis
se Sttciaram a valer. Não faltou
á festa aquella alegria ingenita
dos "baetas", como tambem não
faltou a palavra mágica de ora-
dores, salientando a acção dos
novos "baetas" nos grandestriumphos da "caverna".

E passámos um bom pedaçode tempo entre os campeões do
nosso grande carnaval.
FRATERNIDADE LUZITANA

A brilhante festa de domingo
passado

A operosa directoria da Fra-
«»•¦¦• •*»*• 9- *««••«•••.. * ••«••••««••••4 »#» ••• •••••• ••••• >•»>
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recta traçada da virtude á bon-
dade.

Os que soffrem, òs enfermos,
os pobres os desvalldos, os des-
amparados, encontraram sempre
no seu coração um lenitivo paraas suas dores.

Ella é a encarnação da pro-
pria Caridade e se se prestou au-
xilio aos que fugiam, se açoitou
prisioneiros, foi levada a fazel-o
pelos impulsos de seu coração,
generoso e bom! Nem por um
momento slquer pensou em cons-
pirar ou em trahtr.

Os fugitivos foram bater á sua
porta e pedir agasalho,., e a
Caridade, Senhores!.,, não co-
nhece as Leis de Guerra! A Ca-
ridade só se guia pelas Leis de
Deus, que são as Leis magnani-
mas e que se resumem em duas
palavras: "O Perdão e a Bon-
dade! Condemnar á morte quem

Commodidade e rapi-
dez?!
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tantes deste planeta, assistimosa reproducçâo da mesma histo-ria. Naquelle tempo Eva nãousava lindos vestidos de sedacomo a de hoje, e o Adão denossos dias é bem differente do
que devia ostentar orgulhosabarl . arruivada.- Nem tambem oja.dim em que elles innocente-mente brincavam desprevenidosouvira o rom-rom de uma bara-tinha amarella, ultimo modelo
que os conduzisse ás praias déoanho, aos chás ou aos clubs damoda.

"O Jardim do Éden" de entãoera um logar paradisíaco de so-nho, uma chimera para a nossaimaginação de século XX edahi a differença das historias°°? .eiriP°s 1ue correm... MasO Jardim do Éden", de que

A melhor organização
Compnnhln Reparndorn Sn-nltnrln _ Telephone C. ISl»

devemos tratar, é o que se vê nosoberbo fUm da United Artists,
que tem como Eva a sympathicaCorinne Griffith, secundada pelosempre admirável Charles Ray,e que o S. José promette exhl-bir para goso de seus freqüenta-dores, desde segunda-feira pro-xima, juntamente com este ou-tro soberbo trabalho do Pro-

gare de ódio por tudo que pa- gramma Serrador: "A Bella
recesse abnegação. uiminosa , apresenta Dorothv

Por todos estes traços da psi- beba?tlan. e Pat 0'Malley nos
cologia de "Alraune". não ad- pal5SL^i4clpaes'
mira que no dia em que ella - 3^1 / com estes dois íilm's
soube que era filha de um ™-l%^P^Sz'^
forcado e de uma mulher per- ricos...", de Carlos Bittenòoírtcüda, se vingasse terrivelmente j que substituirá "Depois
do sábio professor Ten Brlnken. | ta...", actualmenté em

A caixa de descarga
não funeciona?!

Compnnhln Rvimnidorn Sn-
niliirin — TelèpHoné C. 1811!

na vida foi uma semèadóra do
Bem, quem estancou tantas la-
grimas matou tanta, fome, sua-
visou tantas dores, é um crime
que profan atodas a-; grandes

Peça os serviços da
Coiupiinhlii Heimrndora Su-
nlliirlu — Telephone C. 1813

que fez essa experiência scien-
tifica que agitara o mundo in-
teiro, como prova insopl-.ismavel
de que era unia realidade a fe-
cundaçâo "post-mortem"...

E' bem certo o ditado: —"Quem sae aos seus não dege-
nera!" A via& angustiosa de"Alraune ' é um dos romances
cinematographlcos mais empol-
games que têm dominado o ci-nema mundial. Entre nós seráapresentado no dia 3 de dezem-bro prr-.-mo, na tela do Odeon
pelo Programm Serrador.

A notável Briggite Helm creará•Alraune" e Paul Wagener in-terpreta o sábio Ten Brinken

da íl-
sc^riíinas sessões de -1.20 e 8.20 Estasemana a tela do S. José exhibeMetropolis", o grande film daUfa.

A DEFESA DA "ENFERMEIRA
MARTYR"

O Senado de Bruxellas foitransformado em Tribunal deae Guerra para julgar a enfer-meira Edith Cavcll. Depois do
promotor militar pedir a penad» morte deante das provas e dosdepoimentos apresentados e pro-feridos perante o Tribunal, „ema palavra o advogado da defesa,
que na sua peroração pronunciouas seguintes palavras:"A vida desta mulher é uma

Leis da consciência humana! Se-
nhores do Tribunal! Tende pie-
dade!

Mas as Leis de Guerra são
surdas aos sentimentos humanos,
e Edith Cavell foi condemnada
a morte I

E' este o film que o Parisiense
vae exhibir na próxima semana.
RENE'E ADORE'E E CONRAD

NAGEL HOJE NO "PATHE'
PALACE"

Um drama em que sobrepuja a
figura suggestlva e encantadora
de Renée Adorée, ao lado do
bello galã Conrad Nagel, tem
que ser forçosamente um excel-
lente film. E de facto o é."Torrente de Chammas" é bem
o que se pôde chamar um drama
empolgante.

Entro aquelles homens sedentos
da ouro, escravos do jego, ei 'ninSlle"'as a 3* da serie, c-m boa

ternidade Lusitana fez realisar,
domingo passado, mais uma en-
cantador» vesperal dansante. E
lá vimos o Raphaei Gatto, o Gp-
mes e o Ernani Rosaes, tres fi-
guras esforçadas, elementos da
mais destacada actuação no re-
creativismo carioca.

Não é necessário dizer-se que
a festa esteve esplendida, que as
galantes patricias habituaes do
club despejaram encantos ás
mãos cheias. Basta, entretanto,
que se diga que foi com a maior
saudade que nos retirámos da
sede da querida e bemquista so-
ciedade.

LUZÍTANO CLUB
Uma grande vicloria da Ala elos

Destemidos
Se não foi um extraordinário

esforço que a Ala dos Destemi-
dc- dispendeu com a realização
de sua festa, no domingo pas-sado, foi, pelo menos, uma vi-
braiité demonstração de unida-
de de acção, resultando dahl
aquella admirável tertúlia, á
qual não faltou — como ele-
mento preponderante — varias
centenas de patrícios.

Oxalá, porém, ao fazermos
este apressado reparo, que pos-samos vêr sempre no seio do
Luzitano Club agrupamentos
fieis á bandeira que os acolheu,
disciplinados e cohesos, numa
ampla manifestação espiritual,
pondo de parte — se por acaso
os houver — intuitos que tra-
gam a desharmonia entre asso-
ciados e directores, pois todos
devem comprehender que ha
necessidade de união para po-der vingar os frutos semeados.

Não estejamos, porém, a fazer
conjecturas. Falemos um poucomais da festa dos Destemidos.
Ella foi realmente excepcional.

A ornamentação era um pri-mor de bom gosto. A escada deaccesso ao salão de dansas ti-
nha o aspecto de um carraman-
chão. No salão pendia do tecto
uma enorme Cruz de Malta,
numa homenagem expressiva
ao Luzitano Club. Houve umasessão solenne. Falou o nosso
confrade de imprensa João Per-
nambuco, emo orador official
da Ala dos Destemidos. Falaram
ainda vários outros oradores,
entre os quaes Barulho, que fez,
em synthese, um bello e em-
polgante discurso.

Fizeram parte da mesa innu-
meras representações e jorna-listas, que foram fidalgamente
acolhidos.

Oabe aqui uma referencia á
parte á distineção da senhoritaElisa Santos, madrinha da Alados Destemidos.

São estes os elementos daAla dos Destemidos:
Presidente, Daniel L. Lopes*vice-presidente, Antônio Augus-to; 1» secretario, Joaquim Ro-drigues; 2" secretario, NelsonJ. Pires; 1° túesourelro, J. D.S. Brito; 2» thesoureíro, Hyppo-líto dos Santos; 1° procurador,Lázaro Silva; 2» procurador,Alcides Machado; fiscal geralBernardino Rodrigues; 1» fiscal!Luiz A. Silva; 2" fiscal, MarioR. Silva; ornamentação, Car-los Costa e Affonso Costa; au-xiliares, Casemiro Sá NarcisoJoão M. Santos, Antônio O.'Santos, Antônio L, Baeta Agos-tinha Ceciliano Pedro Bottino ewaldemar de Almeida.Foram preenchidos várioscargos vagos na ultima assem-bléa, que são os seguintes:
Secretario geral, HumbertoSaldanha; 1° secretario, AntônioAzevedo; 2- secretario, DorivalHottum.

Hontem, com grande ani-maçao realizou-se o annunciado
saráo dansante organizado peloLuzitano Jornal".

O vaiito salão do querido clubda rua Frei Caneca, viveu, nova-mente, momentos da mais nuraalegria.
BANDA PORTUGAL

Os "lusos" cm preparativos —
A vesperal dansante de

domingo
Quando ingressamos domingo

passado na sede da Banda Por-tugal tivemos a impressão de seestar realizando uma festa de ini-«ativa de commissão.

A lâmpada não dá
luz?!
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Não parecia uma simples ves-
peral dansante, sem preparati-vos rigorosos. O salão era uma
colmeia de emoções.

Uma alluvlão de senhorinhas,
cada qual mais inquieta. Rece-
beu-nos com a amabilidade do
costume as duas grandes figuras
da Banda Portugal: Carlos Mat-
ta e José Loureiro. O Loureiro
tambem nos fez amável compa-
nhia. Foi, emfim, uma brllhan-
te festa.

— No próximo dia 2 de de-zembro, a commissão dos Luzos,
commemorará o seu 6" anniver-sario de fundação.
BANDA UNIÃO PORTUGUEZA

A promissora festa de hoje
Em homenagem a grande data,Republicana, realizar-se-á hoje,na Banda União Portugueza umaencantadora vesperal que pro-mette um milhão de encantos.

As dansas serão proporcionadas
por excellente "jazz-band".

No próximo dia 25 realiza-se
a reunião da commissão das do-

Durante a linda festa locou
uma excellente "Jazz-band".

CENTRO GALLEGO
A próxima "velada"

Prenuncia-se de grande bri-lhantismo a festa que se realiza-rá depois de amanhã no Centro
GaUego em beneficio do trio Tu-borda, Muitas serão as surprezus
que estão reservadas ás pessoasque comparecerem.

A próxima festa dos. "Duques"
— Os "Duques", os incansáveis
rapazes recreativistns da elegan-te sociedade da rua do Rezende,
preparam para a noite de 15 dedezembro uma deslumbrante"soíree chie dansante", a qualdedicam aos sócios e suas fa-milias.

Essa festa, dados os seus pre-parativos, promette revestir-se
da maior imponência, e isso 'é
fácil de unaginar-se, em virtudeda forma por que esses moços a
preparam, não só para fazerem
jus ás suas declarações, comotambem para acolherem, no seio
çlpssa bemquista sociedade fami-liar, o nosso mundo associativo,
que nesse dia encherá totalmente
os salões do Centro Gallego.

Para conduzir as dansas atéaltas horas da manhã, contra-vctaram a explendida "jazz-band
Aymoré", composta de nove pro-fessores, cujo variadissimo reper-torio de musicas deliciará os ou-vidos dos presentes.

Domingos da Silva Santos, ointelligente e operoso presldenteda commissão, pede-nos decla-rnrmos que mandaram imprimir
um limitado numero de convitese por isso previne aos interessa-
dos procural-os desde já, porquede poucos dias, podendo os pou-receia o seu esgotamento dentrocos que ainda existem ser pro-curados no Centro.

TURMA DO PONTO CHIO
O que foi a "Festa Nipponle:i"
em homenagem aos baluartes

da turma
Como "mais uma demonstração

da sua pujança nos meios recrea-
tivos, é que o presidente destaturma fez realizar, sabbado ulti-mo, nos amplos salões do Centro
dos Garçons, a esplondorosa Fes-
ta Nipponica.

Foi mais uma vietoria para es-ses moços que seguem a orienta-
ção do tenente Procopio Abedé.

Reinou no seu transcurso um
enthusiasmo latente, e um alegre
bando de garridas senhorinhas,
trajades de "Gheishás", borbo-
leteava naquelle ambiente de de-
liciosu alacridade, ora entregan-
do-se ao prazer da arte de Ter-
psichore, ora em at tender, soliçl-
tas, as palestras amáveis daquel-Ia educada rapaziada que constl-
tue a garantia solida da alegria
que se nota nas suas festas.

Estão de parabéns os homena-
geados, pois, apezar do elevado
numero de festas daquelle dia,
os salões da Turma do Ponto
Chie achavam-se repletos de pa-tricias, o que veiu provar o alto
grão de sympathia que vem go-sando a Turma do Ponto Chie.

A Brazlllan Black Orchestra,
com o seu escolhido repertório,
foi a impulsionadora das dansas.
sendo muito applaudida.
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Remédio vegetnl de uno in-
terno — Analysc ela Snude
Publica n. RS

Rua S. José, 23 — RIO

lil M10 Oifflí

submissos a toda sorte do vícios,
havia, um que, se bem que per-tencesse aquelle meio, comtudo
possuia no seu intimo, sentimen-
tos de brio e altivez. Todos te-
miam-no e ao mesmo tempo in-
vejavam a sua sorte no jogo.Certo dia chegara áquellàs pa-ragens uma joven de grandeformosura.

Vinha ella ao encontro do sen
noivo, que trabalhava nas minas,
e, desde então estabelecera-se
uma grande rivalidade entre: eli?.
e outro joven que se achava tam-bom no direito de possuir o seuamor.

Um romance apaixonado de-senvolve-se então, e. scenas deemoção suecedem-se, e finàlmen-te ha no final um pavoros in-cendio nas mattas, cujo desfe-cho é realmente sensacional.

nora organizada. São estes oselementos que constituem a com-missão acima:
Francisco Moreira. ZaldevarNobi, Alberto Lanney, Domin-

gos Ferreira e Manoel Pires.
O BAILE DO S. C. PORTUGAL

BRASIL
A "soirée" de honiem em eom-nismoiação ao seu 1"anniversario

Alcançou grande successo obaile de hontem, promovido peloquerido S. C. Portugal-Brasil,
em commemoração á passagemue seu 1- anniversario.

Os rapazes do grêmio anniver-sariante não pouparam esforços
para que essa festa alcançasse omaio:' exii.o e deixasse boa im-pressão a todos que ali compare-ceram.
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Tem sido mesmo de luvojar a
nossa sorte. Ainda na semana
passada não houve um só dia em
quo os nossos queridos leitores
não fossem bafejados pela sorte.^Para hoje damos uma dupla
que não falhará. Quem quizer queaproveite

1—0—7—0

Invertidos cm centenas e mi.
Uiares,

A CHAPA DA CARTOMANTE

Hoje, liavomos elo ter por-aliio inimigo do rato ou talvez o
porco.

Cerquein-n-os

14 IS

Resultado de hontem:
Antigo — Touro ......
Moderno — Cabra ....Rio — Jacaré 
Saltoado — Camello ]'2" prêmio — Touro .."
3" prêmio — Vacca .'.

prêmio — Cachorro

6183
921
75*;

5683
6300
0-117o" uremio — Coelho  4338
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ALGODÃO
Tivemos o mercado de algodão

hontem, pouco promettedor, ape.
tar dos negócios no disponivel te-
rem corrido regularmente.

O mercado a termo permanece
frouxo não se tendo, registrado
vendas na 1* Bolsa.

COTAÇ0E3
Disponível

Sertões 40$ a 47$
Primeiras sortes. .-. 45.f a 4(1$
Paulista. .,.,.. .. 43$ a 44$
Medianos. ,. . . ,, 42? a 43$

A termo
Vend. Comp.

Èovembro. 
-.• -. 38$900 o 38$000

ezembrb. . -..- .38.800 o 37$200
Janeiro. , . . 38$800 e 37$200
Fevereiro ¦« . ,¦ 38$800 o 87..200
Março .... 38$800$ e 37$n00

Abr. , » . . 38$800 e »37$800
ESTATÍSTICA

Bxislencin.
flehidns. ..

12.008
800

12.102Em atoei:. . . .¦ . .

ASSUCAR
A situação do merendo de ns-

mear, hontem foi invariável, com
os negócios reduzidos e os preços
ás taxns anteriores.

O merendo a termo, por falta tle
numero legnl de corredores, con-
tinun sem funeeionar.

COTAÇÕES
Disponível

©rysta. branco. . . . 04$ a fiií$
Demerara  54$ n 50$
Mascnvinho ..... 52$ a fi.$
Mascavo 48$ e 40

Estatística:
Sacoas

Existência  73.401
Filtradas  1.500

Total.
Sabidas.

75.051
4.120

7().o;uEm stock

CAFÉ'
Typo 7, 42$0-0

O mercado de café funecionou,
hontem, frouxo co mos compra-
dores sensivelmente retrahidos e
os preços nn bnixn.

O typo 7 desceu á base de
Í2$000 por arroba, sendo vendi-
das até ás 10 1|2 2.443 saceris e
durante a tarde mais 5.277, num
total de 7.710 saccas.

A Bois an termo, nas suas nl-
timris opções nccusnvn baixa de
17 a 33 pontos.

COTAÇÕES
DISPONÍVEL (Arroba)

N. 3. ..... 4fi$000
N. 45$000
N. 44$000
N. 47*000
N. 42S000
N. 40$000

O typo 7 no anno passado foi
cotado a 33$500.

A TERMO (10 kilos)
Vend. Comp

Saques por cabogramma
A' vista
Londres . . 5 55104 a 5 225|250d.
Paris ., , $329 a $331
Nova York. , , . 8$410 a 8$440
ltalla. . ., » ... $441 a $443
Portugal." ». .. -, •„ $3.84 a .$300
Hespnnha. , . . 1$301 a 1.5305
Sulssn ,. . 1$020 a 1$025
Bélgica, papel . ., $235 a $230
Bélgica, ouro. . . 1$170 a 1$172
Hollanda 3$3S5 a 3$300
Cnnndn 8$430 —
¦Tnpno 4SO10 —
B. Aires pnpel. 3$555 n 3S575
Suécia. .... 2S20O —
Noruega. . . . 2$200 —
Dlnnmarca. . . . 2$2fi0 —
Allemnnhn. . . 2$000 n 2$012
Montevidío. . . 8$íHKí n fi$020
Foram afflxaüas as seguintes ta-

xas para cobranças
A''90 d|v.
Londres . . 5 01|0-1 n 5 31l332d.
Paris  $325 n $327
Nova York. . . R$300 a 8S320
Cnnndn 8$320 —
A' vista
Londres .5 113128 n 5 229!250d
Pnris. ...... S328 a $320
Nova York. .
Itália
Portugal. . .
Provineins. •, ,
Hespanlia . .
Provineins. .
Sulssn. . . .
R, Aires, papel
B, Aires. ouro.
Montevidío. .
Jnpiio. . . .
Sliecin....
\Tnruegn. . .
IToUnndn. . •.
Dinamarca. .
Chile
Syrin
Belgien pnpel.
Belgien. ouro.
Hiimnnin.

8S350 n 8S-100
$439 a $-142
$380 a $390

. $3R'ln $400
1S350 a 1S305
1S370 a 1$3.S0
1.1*015 n 1$0'25
3S545 n 3S505
RSOflO n *>S070
RS.IIIO n SSflOfl
3S000 n 4S000
2S24S n 2*250
2S242 n 2S250
3$305 n 3Í400
2Í241 n 2$250
1.1,140
$328 a $329
S233 n, $230

1S105 n 1$175
$054 a $057

Novembro. . ... 29$100 e 29$000
Dezembro. . . 28$800 e 28S72I5
Jnneiro. . . . 28$850 e 28$050
Fevereiro. .. .. 2S$075 e 28?550
Março 28$000 e 28S4H0
Abril 28$500 e 28$100
Pauta (12 a 18 nov.) . 2$|HI0
Imposto minério (nov). . 4!?õG7

ESTATÍSTICA
Entradas

Leopoldina:
Minns. ...... íí.í.00

Marítima:
Minns '¦.•..-¦« 085
tino Paulo. : . . . "50

Estradas de Rodagem
Minns •"•"

Kegulndor Fluminense
Rio. 2.130

Arma., aut. Lage Ir-
mãos 74

Idem idem Avellar & 9(1
Idem, idem, Mario Go-

doy Co 114
Idem. idem Albüquer-

r*» QOfíque Co "-.'
Regulador Espirito Snn-
to 1.411

Regulador Mineiro. . 2.503
líntvadas por Nlcthé-

roy,, conforme lista
de saida do Regula-
dor Fluminense, Rio
dosta dntn 1.041

Total 12,570
Idem nuno passado. . —
De-sde oi" 120.010

Media ., . 0.003
Do 1" de julho. . . 1.217.224
Media 0.010

Idem anno passado. 1.759.301
Embarques

Estados Unidos. ., . ., 1.125
Europa 3.020
Rio da Prata. . . 1.980
Cabotagem. . .... .. 070

Total 7.701
Idem anuo passado. —
Desde o 1° 101.307
Do 1° de julho. . . 1.125.120
Idem anno passado. ... 1.717.575
Stock. ..,.«.. . 299.212

Menos:
Consumo loeal no

dia 13. .... . * .. ,., 500

Slovnquln. . . . $248 a $249
Allemanha . . . 1$990 n 2.«003
Atislrln. . . . 1$182 a 1$185

Cnfí. $320. por franco. Sobe-
rnnos 41$000 vendedores e 41$500
compradores; librns-pnpel: vnlor
corrente. 41$000 vendedores e
41$.00 cbmrirndòres: valor relnti-
vo, 40$715.7O0 n 40$70fi.R12.

Moodas ostrangeiras
O Bnneo do Rrasil cotou n li-

brn-pnpel n 41.S400; dollnr-pnpel,
n R$430; idem, ouro. n R$400; peso
uruguayo. ouro, n R$(!3*í; peso nr-
-cnMno, pnpel, a 3$500; peseta. n
l.?300; escudo, n $422; franco,

VALE OURO
O Banco do Brnsil continua

emiltindo os vtilos-oiiro pnrn a
Alfândega á razão de «1$507 por
mil ríis ouro.

ALFÂNDEGA
Rendn verifiendn hontem:

Ouro.
Pnpel

241:410$038
.41:007?207

Total
De 1 a 14 do cor-
rente

período

483:017$305

S.2ú9:771$002

0.274:593$780

1.9S5;177$230

Existência. . .... , „ 29S.712
Idem anno passado. . 309.007

MERCADO DE SANTOS
Entradas

Entradas. . .... . .
Desde oi" ¦
Media

Do Io de jullo. .; ., ,
Media

Idem anno passado. ,,
Saldas

Sahidas. •. ... .-. ,. ... m -.
Desde o 1°. . •« -i -..: „
Do 1° de julho. . ,. •,
Idem anno passado., ,,
Existência • :.
Idem anno passado.- .,
Preço typo 
Idem, anno passado , ,
Mercado

Vendas a termo. . .
Existência para em

barques, .. „, „, M „

CAMBIO
5 31132 a 5 6I|64

Tivemos o mercado de cambio,
hontem, eiii posição estável eom
pouco movimento de procura e
com escassez de offerta partícula-
res.

Tanto sobre o bancário eomo
sobre o particular os negócios rea-
lixados foram insignificantes.

O Banco do lirasil negociou á
base de 5 31132 e os demais n
5 01|04 e 5- Í23|12«S, operando o
particular a 5 127|128.

Os soberanos, em espécie, vi-
goraram entre 41$500 e 41S0O0,

O dollnr-cheqiie cotou-se & vis-
ta de 85350 a S«?400 e a prazo de
SS300 a 88320.

Em igun
de 102,

Difforènçá a maior
em 1028. . . .
ACTOS DA INSPECTORIA
Foi baixnda portaria commu-

bicando nos srs. empregados
que o sr. juiz de Direito dn Ter-
eeira Vara Civel, por officio de 12
do corrente mez, levou no conhe-
cimento da Inspectoria haver sido
declarado aberta, por sentença dn
mesma data, a fallencia da fimin
Adriano de Brito & O., estnbele-
eida á run Ramalho Ortigão ns. 8
e 10, tendo sido nomeados svndi-
cos o Banco do Brasil e Banco
Connnercio e Industria de São
Pnulo e Alberto Dnniel & Filhos.

Attendendo ao que requereu
o guarda da policia aduaneira,
Carlos Ribas de Mello Leitão, o
inspeetor baixou portaria conce-
dendo-lbe trinta dias de licença,
para tratamento de saúde.
MANIFESTOS DISTRIBUÍDOS

N. 2.014, vapor italiano "Atlnri-
ta", de Triè.gte (vários gêneros),
consignado ú S. A. Martinelli, ao

' j escripturario R. Rocha.
N. 22.015, vapor japonês* "Ha-

wall Maru", de Kobe (vários ge-
ueros), consignado n "Wilson Sons,
no eseriptiirariu Brnsil.

N. 2.010, vapor inglez "Ávila"
de Buenos Aires (em transito),
consignada a Wilson Sons, ao es-
cripturariò Ferreira.

N, 2.017, vnpor sueco "Kroà-
prins Gustnf Adolf",-' de Buenos
Aires (vários gêneros) consigrindo
n Luiz Campos ««_ Filhos, no es-
cripturariò Nascimento,

N. 2.018, vapor nacional -Bar-
bacena", do Nova Orleans (vários
gêneros), consignado no Lloyd Brn-
sileiro, ao oscripliirnrio Cnvalcnuti.

N. 2.010, vapor norueguez
"Ilainin Slíogínhd" de Anbòrg (va-
rios gêneros), couslgnndo a Anpro
& Cia., ao escripturario Brnuliò
Salles .'

N. 2.020, vapor inglez "Alcan-
tara", de Buenos Aires, (em tran-
sito), consignado ií Mala Real In-
gleza, ao escripturario Ferreira.

N. 2.021, vapor francez "Ce-
lan", de Hamburgo (vários ge-
horos), consignado á Chargeurs
Reunis, ao escripturario Snnfprd.

Movimento do Porto
VAPORES ESPERADOS HOJE
Bahia — Hamburgo.
Colombo — Rio dn Prata.
Etha — São Francisco.
Siris — Hamburgo.
Uba — Hamburgo.
Vauban — Rio dn Prata.,
Vlllagarcla — Hamburgo.

-__.-]__.-_. jlv»j*»j*.ji.jl'w«. jbl _a. -%^-l*w vv»«.x xv«. m Fl

33.858
322.204

. 24.7.84
3.019.107

22.585
4.041.728

23.000
183.114

2.994.033
3.823.531
1.081.030
1.103.900

33J500
31$000
Calmo

22.030

1.052.517

VAPORES A SAIP
Àhtlochla — Rio da Prata,
Araranguá — Recife.
Asp. Nascimento — Laguna».
Colombo — Gênova'.
Itabcrá — Porto Alegro.
Murtlnho — Penedo.
Purus — Oabedello.
Vauban — Nova Yorlr.
Villagarcia — Rio da Prata.
EMBARCAÇÕES EM DESCAR

GA NO CÃES DO PORTO
Vapor nacional "Icarahy" —

Cabotagem — Armazém 1.
Vapor nacional "Laguna" —

Cabotagem — Armazém 1.
Vapor nacional "Anna" — Ca

botngem — Armazém 2.
Hiate nacional "Dova" —

botagem — Armazém 2.
Vapor nacional "Stelln" —

botagem — Armazém '-'.
Hiate nacional "Pharoux" —

Cabotagem — Armazém 2.
Vapor nacional "Tabntíiiga" —

Cabotagem — Armazém •">.
Chntns diversas cie do "Vnn-

dyck" — Armazém Pat* 3|4.
Gbatns diiyersns v\c do -Tigre"

Dcsc. de frutas — Armazém
Pat. 3,1.

Chatas diversas e|c do "Regina"
Armazém 4 B.

Vapor italiano "Mar Bianco"
Desc. Pat. s|a — Armazém

4 B.
Vapor norueguez "Brasil" —

Armazém 5.
Vapor allemão "Altmark"—Ar-

mazem 0 B.

NOVIDADES VELHAS...
A questão das 8 hoars

Como já dissemos são muitos e
variados os empolgantes aspe-
ctOB quo apresenta a questão dás
8 horas. Interessam ou deviam,
por outra, interessar a numerosa
e efficiente classe operaria. Jft
encaramos sob vários pontos de
vista alguns dos ditos aspectos
mais directamente ligados á vi-
da intima dos trabalhadores e
ainda estamos longe de haver at-
tingido o fim quo collimamos:
esclnrecel-os em linhas bem ni-
tidas, observal-as om varias das
suas facetas, conseguir, cm sum-
ma, agrupar argumentos sólidos
que lovem ft convicção que o as-
sumpto sobreleva a muitos outros
tidos pelo proletariado como in-
dispensáveis ft sua defesa iuimo-
diata e continua» Podemos dizer
mosmo sem exaggeração ser ello
da mais alta significação no to-
tal da emancipação proletária.

Não o fizemos jíi se vê d ai-
tura da sua importância nem com
a profundidado que elle requer,
nem o poderíamos fazer dadas as
circumstaucias em que eniprehcn-
domos esto estudo, entre as quaes
avulta o imprescindível fuetor
tempo, iucluso" pnrn nós diniinn-
to, não permittiudn nos entregue-
mos exclusivamente u elle, dtin-
do-lhe o carinho, a attenção, a
minueiosidnde que requer. Para
que esto trabalho nos saísse dns
mãos bem dncumontado teríamos
que dispender com elle bem forte
somnia de energia mental, con-
saltada á farta, por necessidade
de clareza um sem numero do
monogrnphias sobro matéria me-
dica, economia, estatística, quo
bem definiriam ns relações iuti-
mas entre o trabalho longo e a
producção e consumo, a vida
econômica de trabalhador male-
ficamente influenciada pelos
grandes dispendios de energia
não compensados, toda uma sôdo
de factores que so entrelaçam,
interdependem uns dos outros e
formam, por fim conjunto de
realidados tristes cujas funestas
conseqüências, alifts provadamen-
to evitaveÍB, se manifestam no
pauperismo ehronico, na saúde
precária, no estafamento de
melhor mentalidade, sommando
tudo miséria physiea e econômi-
ca exteriorisada num typo social
deformado, inferior, attentado ft
belleza o á esthetica.

Outras, pois as circümstancias
e mais elevada a cultura de que
dispomos conseguiríamos fazer,
com muita efficiencia aquillo qtie
ontro nós, nem sequer preoecupa,
senão por excepçao a homens
iiistruidos, possuidores de cabe-
dal seiontifico capaz da trazer ft
questão dos horários fartos sub-
sidios de ensinamento. Não a
fazem, por certo, devido aos
egoísmo* tão communs e acom-
modaticios entro os nossos intel-
lectuaes scientistas ainda presos
a unia serio do preconceitos e in-
findaveis interesses de grupo.

Isso os priva do serem arautos
da verdade embora a reconheçam
insopliigmavelmento provada.
Dessa attitude criminosa resulta
quo os interesses contrariam a
verdade. Não negamos, porém,
justiça a scientistas e escripto-
res, casos esporádicos, que entre
nós versam, de raro em raro, com
proficiência os assumptos que
afftíetam a questão social. E'las-
timavel uma tal eomprehensão
dns coüsasi

A verdadeira sciencia e Impar-
ciai. Não vô classes, não vS ga-
nhos nem interesses menos ton-
fessaveis.

Dotom-se na analyse na obser-
vação, na experiência, de pesqui-
za em pesquiza, no campo vasto
da vida proe.urnndo no lnborato-
rio a constatação do quo labo-
idosamente appreondeu - e colheu.

Ora, essa mesma sciencia in-
duz, hojo em dia, aos que estu-
dam e so preoecupam eom os pro-
blçmas sociaes a trazerem para a
pratica tudo aquillo que é susce-
ptivel de realisnção.

Não fOra as investigações sei-
entifiens e os operários ignora-
riam as estreitas ligações entre
os excessos de trabalho, por ex-
emplo, e a selecção do typo ra-
ciai, que se quer sadio, forte, in-
telligente, finalmente de enra-
cter definido e de efficiencia
como valor social.

C. D.
ASSOCIAÇÃO DE BESISTEN-

CIA DOS COCHEIROS, CAR-
ROCEIROS E CLASSES

ANNEXAS

A questão do aügmento de sala-
rios dos trabalhadores era trans.
porte —. Foi finalmente solucio-

nado esse caso
Já ha alguns mezes, que os

trabalhadores em transporte, vi-
uham se debatendo para conse-
guirem uma pequena melhoria
nos seus salários.

Os patrões, por sua vez vi-
nham oppondo forte resistência
ás pretensões de seus empregados
tendo até declarado que não se-
ria possivel actualmente, ceder
qualquer aügmento.

Por sua vez os elementos estra-
nhos & classe, vinham infiltrai.-
do no seio dn mesma, uma pro-
paganda derrotista contra os ele-
mentos que vêm honestamente

Ca-

Ca-

-^¦^.^-•y.«..lw#..».iii.».»*i»..«..»i«..>..»..»>#.»f»»»

Chatas diversas c]e do "Cabe-

'Clavo-

— Ar-

dello" — Armazém 0.
Chatas diversas e|e do

rack" — Armazém 7 A,
Vapor francez "Ceyhtn"

mazem 7.
Vapor hollandez "Algenib" —

Armazém S.
Chatas diversas ele do "Mans-

land" — Armazém 8 B.
Vapor inglez "Winburn" — Ar-

mazem 9.
Vapor americano "Corvus" —

Recebendo carga — Armazém 10
Pat.

Vapor nacional "Franca J>1" —
Cabotagem — Armazém 10.

Chatas diversas c|c do "Cana-
cl ia n Planter" — Armazém 10,

Chatas diversas c^e do "lY-ean
Prince" — Pateo 10.

Hiate nacional "Valentim" —
Dose. de sal — Armazém 11 Pat.

Vapor inglez "Alcântara — Pas-
sageiros — Armazém 18.

Vapor americano "City of los
Angeles" — Excursionistas •-
Prnça Mauá.

procurando dofonder as suas jus-
tas aspiraçõeB.

Mas, finalmente, hontem o
Centro de Proprietários de Ve-
hiculos, depois de grande rolu-
tancia, resolveu ceder ás justaa
pretonções dos seus empregados,
isto é, dar o aügmento de 50$00
do dia Io do dezembro em deante.

Portanto, foi uma medida de
alta importância, que poz fim a
uma serie de explorações urdidas
pelos pescadores de águas tiir-
vas...
O VALOR DA AOÇÂO DIRECTA
O proletariado a caininlio da sua

organiaacão -» A União dos
Operários em Construcção Cl.
vil, tem affluido muitos car-
pintoiros, estucadores, pinto-
reg, pedreiros, aprendizes e
serventes.
A União dos Operários em

Construcção Civil continua na
campanha para a reorganisação
desta numerosa classe. Com maior
boa vontade, com mais fé, devem
trabalhar todos aquelles que den-
tro do seu cérebro tem uma sen-
telha de ideal.

Nas obrns, nas officinus, nos
campos o por toda a parte, deve
irradiar a voz vibrante, causti-
cante, que os despostas, os ty-
rnnos de todas as matizes, • sen-
tem-se apavorados, ao ouvir me-
nor, o mais insignificante rumor
doa seus escravos elles tremem.
O que, elles, os explorndores, tem
a convicção do que os seus es-
cravos unidos, debaixo dos prin-
cipins pelos quaes foram enfor-
cados os martyres de Chicago,
Sacco o Vanzetti, os camaradas
da Clevelandia, os desterros con-
tinuos c os massacres diários do
muitos dos pioneiros, dos verda-
deiros defensores intransigentes
dos ideaes, de emaucipação pro-
lotaria, são perturbadores do seu
socego. Os camaradas, sentom se
impulsionados ft lutar neste mo-
mento em que de um lado está o
capitalismo com as suas farras
aduncas, com os seus ataques fo-
rozes, pensando que o proletária-
do de hojo é aquelle de outros
tempos que lho obedecia cega-
mente fts suas ordens, por mais
humilhantes quo fossem. Hojo, o
proletariado jft pensa, já sente, jft
aspira a um regimo onde não ha-
jam esses quo hoje commettoin
toda a sorte do attentados con-
tra a familia proletária e contra
todos os quo tem ideaes alevan-
tadoa, Esta União neste momento
se agita, so reorgauisa com um
enthusiasmo nunca vista, cada
camarada que ingressa dentro do
seu quadro social, discute o pro-
paga a necessidade de levarmos
de vencida todas as conquistas
moraes e materiaes. Applieando o
castigo merecido aquelles que
vem os seus camaradas na luta,
lutando muitas das vezes numa
luta desegual com todos os ex-
plorndores e, ainda, muitos ha,
que applaudem o massacre de
quem dava todo o seu esforço e
até a própria vida, para ver a
humanidade sair deste lodaçal,
desto charco immundo, desta po-
driduo, ondo o proletariado; vive
mais atolado, mais gangrenado,
por estas misérias, miséria phy-
sica e moral,

Ha também muitos que emho-
ra physiearaeuto não estejam
atolados no meio desta immun-
dice, mas, sentem a sua moral
abatida, os seus sonhos interrom-
pidos pelos dominadores, de se-
rem propagados, de os tornar co-
nheeidos daquelles que mais ne-
cessidades tôm.

Estes são nossos camaradas de
lutas são intellectuaes saidos do
meio burguez, que vieram ao
nosso campo, não buscar molho-
rias de vida, mas sim, esclarecer
aos ehpodeados, a todos os op-
primidos, qual o caminho a se-
guir para chegar a melhores dias.

. Kstas que deixam os latas po-
siçõc-S para ficar ao nosso lado
sem o minimo interesse, são por
nós considerados amigos e ir-
mãos. Portanto, operários em
Construcção Civil, a nossa asso-
eiação reúne todas as quartas-
feiras, íis 19 horas, ú praça da
Republica 56-2" andar. — O se-
cretario geral,

UNIÃO DOS TRABALHADO-
RES EM PADARIAS

Caro companheiros e câmara-
das! — Um dos problemas cuja
solução noa deve preoecupar no
momento que atravessamos, é o
da campanha do novo horário,
que está em franca propaganda.
Não ó justo que os novos e os
velhos militantes que sempre sou-
beram dirigir as campanhas de
reividicações dos modernos rta-
balhadores em padarias do Rio
de Janeiro, neguem-nos o seu
apoio moral e material.

Companheiros 1 A solidarioda-
de que se vae affirmando era prol
da digna e justa campanha do
novo horário de trabalho, fts 6
horas da manhã, uos está dizen-
do que a victoria será um facto.
Mns para que esta victoria seja o
mais breve possivel, é necessa-
rio, que todos os trabalhadoros
attendam fts eonvoeações de as-
sembléaa na séde social o em ou-
traos loeaeclfcçdhépMagk(sçç?(
tros logares para propaganda do
novo horário, pois, é esta a pala-
vra de ordem actual da União.

Brevemente sairá o jornal "20
de Maio", órgão offieial de de-
fesa dos trabalhadores em pada-
ria do Brasil dirigido pelo grupo
editor. Pede-se a todos 03 com-
pauheiros que têm livros da bi-
bliotheca, fazer o favor do en-
tregar o mais breve possivel. —A
commissão executiva,

CONVOCAÇÕES
UNIÃO GERAL DOS TRABA-
LHADORES EM TRANSPOR-

TES MARÍTIMOS E PORTUA-
RIOS DO BRASIL

Ex-Associação de Marinheiros
Esta União reune-se amanhã,

10, ás 10 horas, em assembléa
geral extraordinária, para tratar
de interesses, de grande impor-
tancia para a elasse. Pede-se o
compareeimento dos associados
em geral. — O 1° secretario, An-
tonio Leal.

PINTORES
Reunlr-se-á ás 19 horas dia

15 de novembro, quinta-feira, á
praça da Republica, 56-2" andar.
— O Comitê.

GRUPO DE PROPAGANDA
SOCIAL

Convida-se todoa os contribu-
intes deste grupo, residentes nes-
ta capital, Nictheroy e Nova
Iguassú', a comparecerem a re-
união a realisar-se, amanhã,
16 do corrente, ás 20 horas; á
praça da Republica, 56-2° andar,
para deliberarmos sobre varias
iniciativas, como seja a creação
de um jornal para commemorar
as datas revolucionárias, creação
de uma escola nocturna, creação
de co*n:.:'.3sões para propaganda
nas estações de Estradas de Fer-
ro e nas Barcas. — A commis-
são.

UNIÃO REGIONAL DOS
OPERÁRIOS EM C. CIVIL

Reunião de directoria
Convido os camaradas directo-

ros a reunirem-se hojft, 15 do
corrente, ás 10 horas — O secre-
tario.
ASSOCIAÇÃO DE RESISTEN-
CIA DOS COCHEIROS. CAR-

ROCEIROS E CLASSES
ANNEXAS

De ordem do camarada presi-
dente, são convidados todos os
associados quites a comparece-
rem a assembléa geral extraor-
dinaria, a realizar-se no próximo
sabbado, 17 do corrente, ás 20
horas. Ordem do dia: Exposição
á classe do caso relativo ao au-
gmento de salários. — (a) Anto-
nio de Oliveira Aguiar, secreta-
rio.

SOCIEDADE UNIÃO DOS
FOGUISTAS

De ordem do Sr. presidente,
convido os Srs. associados para
assistirem a assembléa geral ex-
traordinarin em continuação,
amanhã, 10 do corrente, fts 19
horns, cuja ordem do dia é a se-
guinte: acclamação dos mombros
para as commissões do contas
dos mezes de setembro o outti-
bro p. p. — O Io secretario, Júlio
Ramalho de Almeida.

AVISOS
Pedimos ao operariado cm ge-

ral c aos secretários das associa-
ções de classe, enviar a corres-
pondencia affecta á esta secção
ao encarregado para evitar re-
elamaçôes, mal entendidos e os
inconvenientes disso resultantes.

Assim, a correspondência deve
ser endereçada a Carlos Dias —
"A Manhã Proletária". Outro-
sim, pedimos que seja enviada
com a máxima antecedência.
CENTRO SOCIAL E BENEFI-

CENTE DOS CARREGADORES
DO DISTRICTO FEDERAL
Séde própria: Rua Senador

Pompeu, 188, sob. Phone N. 6333
Aviso a todos os sócios deste

Centro que vae ser feita revisão
de matricula, e por isso pede-se
aos associados em atrazo para
se quitarem das suas mensalida-
des até o dia 30 do corrente. No
caso contrario não só perderão
os seus actuaes números de ma-
tricula, como as regalias sociaes
a que todos os sócios quites têm
direito. — Manoel Luiz do Nas»
cimento, Io secretario.

GRANDE EXCURSÃO DE
CONFRATERNISAÇAO PRO-

LETARIA
O grupo "Musica e Cultura

Social", convida a todos os tra-
balhadores, para que se façam
acompanhar de seus companhei-
ros e filhos, para a grande excur-
são que realisar-se-á domingo,
18 do corrente, no Sacco de São
Francisco.

A commissão organisará uni
vasto programma que dará pu-
blicidade na véspera da mesma,
si o tempo nos for favorável.

N. B. — O encontro será na
estação das barcas, ás 8 horas
da manhã, em ponto.

Contamos com o maior nu-
mero de concurrentes, por tra-
tar-se de uma diversão instru-
ctlva e de emancipação obrei-
ra.

A commissão pede aos cama-
radas adeptos do foot-ball, a fi-
neza de não levarem bolas, em
vista deste sport ser antagônico
aos princípios do grupo. — A
commissão.

Recebemos o Io numero da"Acção Directa", órgão do Gru-
po Porvir. Está bem feito e foi
muito bem recebido pelos traba-
lhadores ao que nos informam.
ASSOCIAÇÃO DOS TRABA-

LHADORES EM GARAGES
Aos companheiros

A commissão provisória, orga-
nisadora da Associação dos La-
vadores de Automóveis, hoje,
Associação dos Empregados em
Garagc, na impossibilidade de
continuar na missão de quo foi
incumbida, em virtude do abau-
dono de alguns de seus membros,
como sejam os secretários, e tam-
bem a maioria de seus sócios, os
quaes, apezar de convocados di-
versns vezes para reuniões, não
ao dignaram comparecer, diffi-
imitando assim a organisação de
uma directoria, como determinam
os Estatutos já apprnvados, vem
por isso declarar publicamente,
que nesta data deixa á disposição
dos interessados, todo o material
da secretaria, thesouraria, ele.,
na sua séde provisória, á rua
Real Grandeza 204, em mãos do
Sr. Arthur Henrique, onde pode-
rão ser pelos mesmos examinados
livros, documentos, ete, material
este, e livros, que serão pelo
mesmo senhor entregues, em caso
de reorganisação da Associação,
até seis mezes depois desta data;
outrosini, fica em poder do mes--
mo senhor, á rtia acima cilada, a
importância de 198$300, proveni-

 IHERMA5
, lilo, 22-10-102*3.

Derluro pnrn ou devido», flnn «nie meu filho Alfredo U.
França Jr„ «offrlu de hernln diiranle dul* iitinos, usnnilii funda,
Nvm obter rt-MiHiidoxi hti quatro meti».» paxsudog levando-o a»
vonuultorlo do Dr. Aleneien Ilorlii. adoptel o procemio do Cel. J.
•I, da Conta, obtendo logo «.eHultJula «atlNfatorlo.

<lue iiur e*te peilaco de papel reiiuiiin-..e a minha uratUAo
e agradecimento.

* ALFREDO D. FRANÇA.
(Plnna reconhecida no Tabelllfto Fonseca Alenoourt)

JU A Mil ir. OS AIltES, 05 — 1'hone Korte 618

Consultório do DR. MENEZES DORIA

Rua Sao José, 104-2' andar, elevador —- Ao

lado do Hotel Avenida

ente de saldo existente do ba-
lancete, que é o seguinte: recei-
ta, 507*000; despesa, 308*700;
saldo, 198*300, que se at6 81 de
dezembro do corrente anno, nâo
for reorganisada a mesma Asso-
cinção, será essa quantia, entre-
guo pela mesma commissão, á
Cnaa Mnternal Mello Mattos, sita
á rua Jlumaytá n. 30. — José Pi-
guoiredo, Antônio Pinto Vorolla,
José de Almeida Senna, e Arthur
Henrique.

ASSOCIAÇÃO DOS TRABA-
LHADORES DA INDUSTRIA

MOBILIÁRIA

Sessio solemne

Realizii-se hoje, 15 do corrente
ás 18 1|2 horas, uma importan-
tissima sessão solcnne commemo-
morativa do funceionnmento da
Caixa do Auxilios por desempro-
go o a fusão dos elementos da
U. T, P. V. V. com os da A. T.
I, M.

A commissão executiva espera
quo a corporação dos trabalha-
dores da industria mobiliária,
compareça em massa, aeompa-
nhados de suas famílias. Picou
organísado ura magnifico pro-
gramma, que, por corto, desper-
tara a attenção dos nossos ca-
niaradas, que não se furtarão ao
prazer de ouvir as palestras so-
bre vários thomas sociaes, de-
seuvolvidos pelos oradores ins-
criptos. Do programma consta a"Internacional", executada ao
piano pela senhorita Jurandir
Pereira e as palestras dos ca-
niaradas Danton Jobim, Pernan-
do de Paiva Lacerda, J, J. da
Costa Pimenta e Roberto More-
ua, 'Estes 

camaradas se repor-
tarão á significação do aoto so-
lenne e seus motivos.

A C. E. pede aos associados
que venham munidos de suas car-
teiras associativas.

Assembléa geral ordinária —
Effectua-se na . próxima quàr-
ta-foira, 14 do eorrento, ás 17
horas, a assembléa geral ordina-
ria do mez corronto.

A Commissão Executiva appela
vehementemente para os câmara-
das associados que não faltem á
assembléa convocada, pois da
ordem do dia a ser discutida con-
stam assumptos importantissi-
mos.

Ordem do dia — I — Leitura
da acta da A. G. O. anterior; II

Leitura e discussão do expe-
diente. Esclarecimentos da C. E.
Bobre os trabalhos administrati-
vos executados; III — Substi-
tuição interina do bibliotheea-
i-io-archivista e preenchimento
dos logares vagos na C. T, O. e
na da C. A.; IV — Os casos das
fabricas Sul-Amorica, J. Paler-
mo & O., e Manoel da Costa
Reis; V — Bolsa de Trabalho e a
estatística dos salários; VI —
Excursão do Grupo Reaurgir, no
dia 2 de dezembro vindouro, em
Paquetá; VII — Assumptos ge-
raes.

A Coniuiissáo Executiva espera
que os camaradas saibam cum-
prir com o seu dever de traba-
lhadores conscientes.

CENTRO OPERÁRIO DE PRO.
TEOÇAO A' INFÂNCIA

E' este o programma para o
festival des.tn Centro:

Grande match do foot-On, eu-
tre as valorosns equipes dos Sol-
dodos do Pogo P. C. (Corpo de
Bombeiros) e Ibérico P. C, cam-
peão da Liga Auxiliar, em dispu-
ta do uma rica taça, offerecida
pelo Exmo. Sr. commandante do
Corpo de Bombeiros, coronel Ma-
ximino Barreto. Grandes provas
de gymnastica sueca e arrisca-
dos saltos acrobatieos, pelo dis-
ciplinndn corpo de cultura phy-
sien do Corpo de Bombeiros, Cor-
lida rnsa entro moças e erean-
çns, com distribuição de riquis-
simos prêmios. Grandes surpre-
zas aos visitantes, pela commis-
são feminina do Centro. No palco

Representação de uma en-
graçada comedia, pelo G. Drama-
tico ".Simples de Irajá". Compa-
recerá a este festival as praças
das policias eataduaes e a guar-
nição do cruzador argentino
" Buenos Aires". — Kicolina Pi-
res.

— Para esse festival recebe-
mos amável convite.

O Instituto Benjamins
Constant vae festejar o
74° anniversario ide sua

fundação
Nos próximos dias 18 e 19, o

Instituto Benajmln Constant
promoverá grandes festejos com-
memorativos do 74° anniversario
de tua fundação.

A historia da fundação do nos-
so grande Asylo dos Cegos é as-
sás curiosa.

A um Joven cego brasileiro se
deve a idéa da fundação de um
estabelecimento onde fosse con-
venientemente educada a juven-
tude cega em nossa Pátria.

José Alvares de Azevedo, natu-
ral desta cidade do Rio de Janei-
ro, cego educado na "Institutlon
Imperiale des Jeunes Aveugles",
de Paris, foi quem teve essa idéa,
que se originou do facto se-
guinte;

Em 1853, achando-se elle no
Rio de Janeiro, de volta de Pa-
ris, soube que o Dr. José Pran-
cisco Xavier Sigaud, medico do
Paço Imperial, tinha uma filha
cega, e promptamente offereceu-
se para ministrar-lhe a necessa-
ria instrucção pelos processos
especiaes por que fôra educado
em Paris.

Era então ministro do Império
o Dr. Luiz Pedreira do Couto
Ferraz, depois visconde de Bom
Retiro, que, obtendo acquiescen-
cia do imperador D. Pedro n,
creou o Imperial Instituto dos
Meninos Cegos.

O respectivo decreto tem a da-
ta de 12 de setembro de 1854, e
a inauguração do estabelecimen-
to effectuou-se a 17 desse mes-
mo mez e anno.

Festejando tão auspiciosa da-
ta, haverá nos dia 18 e 19, no In-
stituto Benjamin Constant uma
grande exposição de trabalhos
dos cegos, com o funecionamento
de todas as officinas, que se con-
servarão franqueadas á visita
do publico.
¦¦ ¦ —. 

LOTERIA. DE MATTO-GROS80
Extracctto em 13 de novembro da

- Sabe-se por telegramma:
,. i,  50:000$

. :.  5:000$
. ...  2:000$

 1:000$

1928
5076
8908
1327
7007
4884 1:000$

LOTERIA. DO R. G. íiO SUL
Extraecao em 14 de novembro de
1928 — Sabe-se por telegramma:

•8G55 .  200:000$

Emmenlo de luxo
Prepara-se qualquer espécie d»

issoalho por processo ohlmlco r*•le íaoll conservação. — Cham»-
los pelo teleplione N. 3279. —*<ullo Horak — Rua da Alfan-
*eun, 71 — Lola.

Ordenados de 500$ a 600$!!
Sio os de um bom "cliauffeur".

Matrieule-ae hoje na Escola para"chauffeurs", de H. S. Pinto, a,
Av. Salvador de Sá, 193-A —
Curso em 30 dias. Pagamento
em prestaçües. Tel. V. S309.

Divorcio no üruguay
Divorcio absoluto. Também con»
versão de desqulte em divorcia
Novo casamento. Informações gra*
tis ao Dr. P. Glooa. — Calle Kln-
con, 491, Montevidéo, ou ao seu
correspondente — Volney Gicca,
Av. Rio Branco, 1Í3, sala 17, 4o
andnr — Rio. — J.

JUVENTUDE
ALEXANDRE

Eliminando a caspa ao terceirodto _e uso, preserva da calvlcle,
tendo vida • vigor aos cabellos.

Seu uso faz voltar a cor natu»
ml ot cabellos branco* sem ostingir, sendo asilm o mais dit»«tato restaura/lor dot cabellos,

(Nao rontim tea» d* prata)
AUtstados o longa existência

afflrmam str Indispensável á beWlan doa cabellos.
M aano* d. touteao*

Vidre _. «|0fl0 Prfo Conrtlo «1400
"Cu- ««Madri". Ouridor, U8-RI*

PBEFIR* R EXIJA SEMPRE:

JUVENTUDE
ALEXANDRE

DORA 008 PRSHCiííAES HOTÉISflESTOüRANTÉS E A
^DOl^n^lJ»^v--NCARREGA-SEDErt

¦-a a :mm us estados *--

lfl.i.ado[ medico
Dr. Augusto Linhares

Ouvidos, nnrlz, Knrunnln e kii¦fiielra. Prnlien nns Ilnspltaes iii.
Allemnnbn. a. S. José, no. o. BIR.

Dr Adauto Botelho Doen
cas ner-

vosas e mentaes. Eleetrloldadr
medica. Ionotherapla. Blectro-
diagnostico. Ultra-vloleta. Infra-
vermelho, Diathermla, eto. ffidi.
ílclo Odeon, 6» andar. Salas 6U
a G1S —, A'a 8 horas.

Dr. Arnaldo Cavalcanti
(Assistente da Faculdade)

Cirurgia geral e Tumores do ven
tre — Appendlclte, hernln — Mol
de senhoras, partos.-

Diariamente, As IO borqs
7 PB 8BTBMBRO. 1.18 — ü. 30S»'**mmmmreeeeeeeeeeeeeeeeemeemeem^_,__,

Dr. Pedro de Castro
(Do servi.o clinico do Profesiut

Miguel Couto)
Clinica medica. Doenças pul-

monares. Pneumo-thoraat. — Oa-
rloca, 83, segundas, quartas e
sextas-feiras.

Dr. Armando Monteiro
jil regressou da 4* viagem de
estudos a Kuropa. Clinica geral.Moléstias do homem, mulher ecreanças. Ralos Violetas verme-
lhos o ultra-violetaa, banhos, de
luz; diathermla, S14, 606, pelle,syphllls, cora.9.0, pulmões etc.— Consultas grátis sem parar,das 8 da manha até S da tarde
e das 6 ds 8 da noite; a rua Ma-chado Coelho n. 119. Pharmacia
Principal. Único consultório.

VARIZES
Insinuações especiaes para o tra»

tamento das varlaes
Doenças dos Intestinos, hemor.

rhoidas, etc.
DR. CIVIS OAIjTAO

II. A»«embl.a, loo — Daa 3 as O

Doenças dos Rins, Bexiga,
Próstata, etc.

Dr. E.lclllln Lins. — Ralos X,
Diathermla •— Laboratório: Kua

Rodrigo Silva, 80.

I. de Urologia do R. de Ja»
Janeiro

Director Dr. Edson Amaral
Trat. de moléstias daa vias uri»narlas pela Diathermla. Alta-Fre.

quencla, Ultra-vloleta, Laborato»
rio para exames em geral. Dia»riamente das 7 As Z0 horas. -
Buenoa Aires, 85 (IV andar).

OPERAÇÕES DOS OLHOS
Dr. Joaquim Vidal

Ocullstn chefe da Beneficência
Portuguez-, e do Hospital 8. Fran.
cisco de Assis. — 45, rua M. Jeeé— A'» 3 ia.

Dr. R. Chapot Prévost
Medico e operador — Cirurgia

geral ¦— Doenças da mulher —
Estomatologia — Vias urinaria*.
— Rua da Carioca n, 88, a parti-
de 4 horas; telephone Central
4.903.

MOLÉSTIAS DA PELLE
Dr. A. GavlBo Gonzaga

Com 8 annos pratica hospltaesde Nova York, Paris • Vienno,Moléstias da pelle, couro cabe!,ludo e unhas, syphllls • tumoreida pelle. Plástica cutânea. Trat.agentes physlcos. Das 8 em dlan.te. Carmo, 5, esq. S. José — TelCentral 0492.

Dr. Luiz Sodré ~ ^p""*11
dada doençai

dos intestinos. Cura das hemor»
rholiles sem operação e sem dôr.
Ourives, 6 — Sob.

DR. RAUL PACHECO
Porteiro e Gmecologlsta

Gynecologia medlco-oirurglca
(operações do seio e ventre), ra«dium, diathermla, ultra-vloleta,etc. Partos sem dOr. Os mais mo-dernos tratamentos cTos tumoresmalignos do seio e utero. Real-dencla e clinica. Sanatório Gua-nabara, tels. 877 a 403 B. M ;
%0Til'JP'J'°- rua 7 de SetembroC. 2089. Das 14 ás 17 horas.

Dr. Zeferino Bastos Clrur-
TM E"ISoDirector da C. Saúde Therexinhado Hosp Baptista, da Beneflcen-ca Portugueza, Cirurgia geral.
tÍvoi?.3 B6P}">rna e partos. Rua
V .in"' 3 &a S' Telet''

Dr. Octavio de Andrade
De volta do sua viagem, reas-sumiu sua clinica de senhoras —Hemorrhagias uterinas, suspensãoaas regras, atrasos menstruaes,corrimentos, etc; larg0 de SaoFrancisco n, 25; de 1 ti « horas

Dr. F. Ferrari ~ Med,co H
S. J. Bapt. da

Lagoa — Cons.: R. Copacabana,
650. Ip. 0969, as 4 ha. App. Ultra.
Violeta e á rua S. José, 81. —
C. 4025, 2«s, 4's, 6"b, de 18 ai 11
horas.

PpoL ITenafo Souza Lojies
noençn. Internas Ratos XTrat. especial das doenças doestômago, intestinos, fígado enervosas. Trat. mod. pelo» raiosultra-yioletas, diathermla e electrlcldade. — S. José. 89.

TOSSE
Bronchite

Asthma
Defluxt

Influenza
Constipaçôes

Denapparecem rapidamente como uso do xarope cie Angico Com-posto, preparado na
PHARMACIA BRÀGÁNTTNAP.ua Uruguayana. N. 105.ende-se em todas ns 1'harmaclas

e Drogarias

I

LIVRARIA

FRANCISCO ALVES
l.ivro» oollejclnen e acadêmico*

Ouvidor. 1UU — Tel, N. tH_:_
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R-JENQS AIRES, 14 (A. A.) — Segundo se
presume, vae além de cem o numero de mortos e
feridos em conseqüência do cyclone que passou so-
b?ediversas localidades da Província de Cordoba.

tfk» .ttWBâw
i-*.:„-„*—L/11 çvivi

Mânllã
f*»- A.KKMowur venere AGkÍPííNü NAZAHETH

I fl si Deseado !ü Mou ia
-„m^»»..

E pnru o Rio o capitão Azevedo Mamões, o dr. Eduardo
Tateyler e uma jjraotie costoreiro parisiense

Europa wmuií ü wojiiíi
um curioso caso de esfygmaíisasao

WASHINGTON, 14 (A. A.) — Segundo os
jornaes, o sr. Hoover, presidente eleito da Republi*
ca, manifestou o desejo de convocar uma nova Con-
.'*íík»»,o.í»i r* 1 **» InlAttnt-ni^Mn! mamkj li«vtii«.nnn. »!**,« m m«m*>j

nentos.

I
Em transito semiiram

capitão inílei toe
Procodento do Londres c esca-tas fundeou ja Quannhnra hontem,

ís> primeiras horaa da noito, o
paquente1 JdjIcí, "Deseado", que«traçou no armaaem. n, IT «do
raçs,

A seu, hórdo, destinaram-se «oRio 170 passageiros, seguindo 0S1Mn transito para Santos, Jdonte»
fluw o Buenos Aires,
CH8G0U 0 CAPITÃO AZEVE.

DO MARQUES
*elo paquete da Mala- Real In-

Jleisa 
• chegou o capitão de nossa

Arn«ida, Aaoyedo Marques.
. Usise official, que exerce, actu-

ílmente uma elevada commissão
na Capitania do Porto desta ca-
yital, regressa, agora, de uma via-
rfcnj feita cm missão, officiul,

OUTROS PASSAGEIROS QUE
DESEMBARCARAM NO RIO
Ainda outros passageiros desem-barcaram no Rio, quando o múotempo hontem observado já como-

cava « reinar."VJmos 
entre outros, o dr. Edu-»ruo Theller, que esteve represen-

tando o nosso paiz em nina eon.
lerencin internacional e a srn. L.

o director de 1101 frigorífico míwm e
w lebre ansiosa na Aréeotina

Picnrdeon, grande modista france-
za, que vem ao Rio tratar dos in*
teressos do seu atolier cm Paria.
OUVINDO O DIRECTOR DE UM

FRIGORÍFICO
O sr. II. Mc Call e* ingleü, de

nnseimeulo, Tenda passado a
mnlor paetc de sim v% no Uru-
guay jú 6 filho-dosso paiz, a titu-
lo honorário." Foi cm Moutevidéo
ha jú dezenas de annos, o sr.
Mc Call montou o frigorífico que
tanto velu a so desenvolver, sob o
seu nomo. A sua viagoiu & Lon-
dros foi n serviço de propaganda
do sen estabelecimento. B era sim•esposa, (jue, com um sorriso de
victoria mais animadamente fala-
va do mecanjsmo da casa cine aju-
da a dirigir, No tomhadilho de
bordo, olhando n cidndo quo se des-
cortinava pela Avenida alem, diria
como comoçou o estabelecimento
que hoje fornece carne para mui-
tos portos europeus. Úmn nota
julgada de interesso 6 a dc que
os Inglczcs solicitam sempre maior
remessa de lingua dc vncea.,,.

A MISSÃO DO CAPITÃO
MURISON

O sr. IJ, Murison 6 capitão do
Exercito inglez. Pm* parto do qua-
dro dc snudç. como veterinário.

Estando o, governo Inglez inte-
ressndo na descoberta de uiu me-
thoilo seguro de combate u febre
nphtosn, popimissiuijnu o capitão
Murison pnra estudar, uu Republi-
cn Argentina, adriido a uma dele-
Kjiçflo do Parlamento inglez que.
j.Ú se . encontra, como o mesmo
objectivo, no paiz visinho, a ma-
neira empregada pêlos portenhoa
purn n ilobollai.no do terrível mal.

Passando, agora, pelo "Desen-
do", o conimissioníida britannico
explicou isso, nccíWentando ris
suas esperanças, que são fortes,
ein relação ao assumpto que vae
estudar. ,

Quando regressar «o sen .min, o
capitão Mnrsion uos dirá se ên-
eontrou a formula do, salvação dos
rebanhos looalisndos nas coloniais
da Inglaterra. ¦

RUMO AO SUL
O "Deseado" deixará a Ciinnri-barn hoje ns 15 horas, seguindo

para Buenos Aires e escalas.
|t"**t"«"*«>«t^««»t.«»»*>t«-«<it** •»€»¦>•*•»•• ••-••<»¦-¦ >• ••"¦••••••»•«•«••»-•»•<•<•*••••*««••¦ »••«** >»f •••..« ,^,.f..« ..t ••«••••»••»• .••.* »•..*«•¦

Primeiras theatraes

A Noite Brasileira, hon-
tem, no Palácio Tlieatro

Ari.ey Cortes..
Norma Bruno.
Uma estrella quo brilha na

constollnção do nosso theatro o
uma estrella que começa a ap-
parecor.

Ambas fizeram hontem sua
festa artística no Palácio Thea-
tro.

_ Ambas são gcnuinnmento bra-
sileirns. Por isso, talvez, organi-
saram a "Noito Brasileira".

Poi uma- "Noito" linda. Seria
absolutamente linda so algumas

. Jiuvons carregadas não manchas-
sem o sou euennto. Foi isso na
primeira parto. O publico tevo a
impressão quo a "Noito Brasi.
leira" seria unia "Noite" de bor-
rasea, Nessa primeira parto qua-si tudo falhou. A própria Aracy
Cortes falhou. Falhou porquo o
sen nomo, figurando quatro vo»
s:os nessa parte, a artista apparo-
eeu em seena para cantar só-
mente uma vez.

O publico . iinpaeieiitou-so porisso.
Veiu depois a segunda parto e

com o apparocímento do "Trio
Rogério o Gastão Formontí" dis-
siparam-so as nuvesn negras quo

. pairavam no céo daquella "Noite
Brasileira","Dali* 

por deante o espectaeulo
cerrou algo interessante.

Aracy foi applnudídtt. Norma,
cantando acompanhada por lie-
ckel Tavares, moreecu as hon-
Tas dos bis.

Fornienti fol applaudissimo.
Patrício também.
Patrieio agradou n platéa e

agradou a si próprio. FUo tom
sempre nm sorriso de satisfação
pelo quo faz...

K' interessante.
Xão esqueçamos um adjòcüyó

paia 
"Rogério.

Que bello violonista é* esso ar-
tista canhoto !

Houve outros elementos quo
agradaram.

Para terminar: parabéns á
Aracy Cortes; parabéns á Norma
Bruno.

Parabéns principalmente por-
que a "Noite Brasileira" não se
tornou tempestuosa como amea-
cara.

M. D.
-- ¦'¦¦¦¦  »-

Depois da surra, aggre-
dida a faca

Augusto Ferreira da Silva te-
ve, domingo ultimo, uma formi-
davel rixa com a amante, Anto-
idotta Rocha, e applieou-lho uma
surra valente.

Não desejando ser "caixa de
pancadaria", a rapariga abando-
nou a casinha do beceo da Frei-
tas, sem numero, na Bocea do
Matto, onde residiam e foi em-
pregar-se como creada de servir
no prédio n. 111 da rua Maria
Luiza.

Hontem, A& tardo, Antonietta
voltava, em companhia da pa-
troa, para a moradia desta, qtinn-
do surgiu furibuüdo o amante,
que a aggrodiu a faca, covar-
demente, estendendo a sua fu-
ria sanguinária ao operário <Toão'Alves, 

que por ali passava dos-
prcocc-tipado.

Antonietta, que 6 parda, con-
ta 17 annos, ó casa-la «'brasilei-
ia, recebeuyfccfmcntos nas cos-
tas, seios *e braço diroito.

João/Alves ficou maltratado'•xá mão direita.
A Assistência do Meyer mu

nistron ás victimas os necessa-
lios curativos.

O criminoso conseguiu evadir-
sc.

¦»

Victima de um accidente

Morreu no hospital
No dia 4 do corrente foi victi-

ma de um accidente na estrada
cio Mendanha o operário José
Gonçalves, de 33 annos, de resi-
déncia ignorada.

Medicado pela Assistência e
internado no Hospital de Prom-
pio Soccorro, Gonçalves ali veiu
a íallecer hontem, sendo o cada-
ve? removido wm n nènroteplp.

Morreu no hospital Choque de vehieulos

Em conseqüência de uma
facada

Na rua Dias Ferreira, em fren-
te ao prédio n. 231, foi ante-
hontem ferido a faca, por um
desconhecido, o operário Manoel
Ernesto da Silva, de 40 annos,
de côr parda, solteiro, residente
a rua Raul Pompéa n. 121.

Ernesto que recebeu um feri-
mento no abdômen, íoi medica-
pela 'Assistência e internado no
Hospital de Prompto Soccorro.

Ahi, devido á gravidade do fe-
rimento, a victima veiu a falle-
cer, sendo o cadáver removido
para o necrotério.

«, _ ,.
Os ladrões em acção

Duas prisões
O botequim Novo Sol, da firma

Martins & C, á rua Pereira
Franco n. 74, foi assaltado porladrões na madrugada de hon-tem.

Os meliantes não encontraram
dinheiro, mas roubaram merca-
dorias no valor de mais de du-
zentos mil réis.

Só pela manhã é que os donos
do estabelecimento verificaram
o roubo soffrido.

— Os "punguistas" Oswaldo
Baptista, vulgo "Cartola", e José
Baptista dos Santos, conhecido
pqr "Pernambuquinho", foram
presos hontem na rua Julio do
Carmo pelos investigadores Fur-
lado e Armando.

Os "punguistas" foram levados
para a 4a delegacia auxiliar.

Ingeriu Fly-Tox

£ repetiu a dose
Em nossa edição dc hontem jános referimos ro gesto tresjou-

cado de Luiza de Souza, morado-
ra à rua Seis n. 46, em Inhaúma.

Luiza brigou com Álvaro San-
toi3, com quem vivia mariteilnien-
te, e ingeriu Ply-Tox, sendo soe-
corrida pela Assistência e reco-
lhida a sua residência.

Pois bem, Luiza, durante a ma-
drugada, repetiu a façanha, tor-
nando a ingerir outra dose de
Fly-Tox.

A Assistência do Meyer foi no-
vãmente chamada, encontrando-a
em estado, mais grave, e invista
da primeira tentativa. •

Por esse motivo, foi Luiza me-
dicada e removida para o Hospi-
tal de Prompto Soccorro, sendo
grave o seu estado.

Um ajudante de cami-
nhão morre na Assis-

tencia
O desastre oecorreu na rua Ca»

pitão Menezes, esquina da ma
Cândido Benlclo, em Jacarépa-
guá.

Vinha por aquella rua um car-
ro de hois carregado de tijolos,
quando sobre elle foi esbarrar oauto-caminhão 850, dirigido pelo"ehauffeur" João Cardoso.

Com a violência do choque, os
dois vehieulos ficaram bastante
avariados, tendo ficado impren-
sado entre elles o ajudante docaminhão, Antônio Lopes, de 60
annos, casado, portuguez e mo-
rador no Campo da Botija, na
Piedade.

O auto-camlnhio é de proprie-dade de AbiliQ Martins Ferreira,
dono da estância de lenha da
rua Elias da Silva n. 371.

Lopes teve a couta direita es»
magada e violenta compressão,
com hemorrhagia interna, vindo
a fallecer na Assistência, do
Meyer, ao receber curativos.

O "ehauffeur", João Cardoso,
apresentou-se a policia do- 24"
districto, que abriu inquérito,

O cadáver de Lopes foi remo-
vido para o necrotério do Insti-
tuto Medico Legal.

Uma religiosa, de noeionalidade liespaioia. vem sol-
pendo jtôPiameÉ, swpiomas do extranho phenomeno,

em lioras ímmi saiiindo en prolundo êxtase,
íwte o qual fala com Jesus Ciiiíslo!

Em Nictheroy

Ingeriu iodo
A Assistência do Meyer soccor-

reu o monor Homero da Costa,
de 18 annos de edade, brasileiro,
estudante, que tentou contra aexistência, ingerindo uma dose
de iodo.

O treslaucado, que reside á es-trada da Freguesia n. 629, em
Jacarépaguá, ficou fora de cui-
dados.

ÜM BELLO GESTO
Para salvar uma joven,
foi colhido por um bonde

Paulo Schner, guarda n. 126 daPolicia do Cães do Porto, de 23annos. de edade, solteiro, mora-
dor no quartel de sua corpora-
çao, teve um gesto de abnegação
que o recommenda aos seus su-
periores.

Vendo que uma joven seria
apanhada por um bonde, jogou-se á frente do vehiculo, arreba-
tando-a de morte horrível, masteve a desdita de ser elle o co-lhido. Entretanto, não foram gra-ves os. ferimentos recebidos namão direita e no nariz, quo fo-ram cuidadosamente pensadosna Assistência.

Conduzia o vehiculo con-
tra-mão

Hontein, na rua Benjamin Cons-
tnnt, na vizinha capital fluminense,
quando contrn-nmo conduzia uma
carroça o carrpcoliro José Lomba,
portuguez, casado, de 85 nnnos,
residente á Travessa Affonso"Vianna 

n. 21, om SSo Gouçalo, a
carroça n. 52, uo chegar em
frente:! Avenida Couto, naquella
rua, vindo em sentido contrario o
electrico, da Cantareira, 70, fez
com que se espantassem os res-
pectivos ninares, avariando um va-
ral do alltidido vehiculo um ban-
co do reboque do carro 70, ten-
do também sido nttlngído o auto-
caminhão n. 20 dn Matadouro

Ltd., o que se achava desc.ijrrcf.nn-
do carne em iim aspuguo nlli lo-
causado.

_ O carroceiro Lomba ficou sc-
riamento machucado, sendo por es-se motivo internado nn Casa de
Saude Icarahy.

A policia da 3a eircumscripção
soube da decorrência.

Levou duas canivetadas

Atropelado quando brin-
cava

O menor Diogones, de i annos
do côr preta, filho de Luiz üo-
sas, inovador ú rua do Barroso
n, 270, estava hontem brincando
;-i beira du calcada em fronte
íi sua residência quando foi co-
lhido por um automóvel.

O "cliauifeur" fugiu, au-
gmcntnndo a velocidade do car-
ro, cujo numero se ignora.

Piogenes, soffreu fiactura da
cosa esquerda e ferimentos pelo
corpo, sendo chamada a Assis-
tencia Municipal,

Depois de medicado, foi o me-
nor recolhido go Hospital de
PromPto .Soccorro.

De um desconhecido
No boeco do» Ferreiros, hon-

tem, á noite, um indivíduo des-
conhecido tovo uma questão eom
o calafate Gastão do Oliveira, de
39 annos, solteiro, morador A
travessa Joaquim Norberto n. 41,
em Nictheroy.

O desconhecido- acabou vibrai*'»
do duas canivetadas om Gastão,
feriudo-o no braço esquerdo e
nas costas.

O agg.„ssor fugiu o a victima
foi medicada pela Assistência,
retirando-se.

at»

Por causa da briga do
filho

Num casebre do Morro do
S Iguciro reside, .loão Frigueira
e sua mulher, Frnucisea Aiarln da
Conceição, de 40 annos.

Kllcs têm nm filho quc hontein
brigou com outro menor fillio de
uma vizinha chamada Chiquinhu,
nnmsiada eom Boaedicto de tal.

A' tarde, Ohiquinha, foi ao cn-
centro do Francisca tomar-lhe
satisfacãq sobre a briga dos me-
liores, respondendo-lhe Fvan.cis-
eu quo nãp so met.tia em briga
«le creanças.

Chiquinha não se conformou
com isso o queixou-se á noite a
Bcncdictò, quc estava aconipa-
nhado do vizinho Joviano ile tal.

. Joviano, Penodieto e Cliiqul-,
nha foram ao encontro de Fran-
cisca, que estava com o marido."Depois 

de fotto discussão, os
tres esbordearam o casal e tra-
taram do fugir quando viram
Francisca o ,loão feridos.

As victimas foram soccorridns
pola Assistem-in Municipal, e
apresentaram c_.iqi.5i, á policia do
17" dUfrirto.

S. PAULO, 14 (A. A.) — Noticias proeedontos do Campi-
nas contam nm facto quo vem causando viva impressão no. es-
pirito publico e constituo o thema de commentarios o vasto no-
tieiario dos jornaes locaes.

13' o caso do uma religiosa,, do nacionalidade he3panhola,
que vem soffrendo diariamente, cm horas divorsas, todos os
sytiiptouias de cstygmatisaçâo, caindo depois em profundo cx-
tase, durante o quul fala com Jesus Christo o prega a mais
linda doutrina eathoUcn, oxpomlendo conhecimontos mui su-
periores aos seus, quo são rudimentares.-

0 bispéj D. Francisco do Canípos Carreto:-, ouvido por um
jornalista, disse que o facto já foi levado ao conhecimento do
Pnpn.

A primeira manifestação do estranho phenomeno deu-se em
a noito. de 14 pura 13 de agosto. No dia seguinte, manifestou-
sp o primeiro estygma, semelhanto aos do São Franeisco de As-
sis. Nas mãos da religiosa, tanto no Sorso como aa palma e pro-cisanícnte nos mesmos pontos cm quo as mãgis de Christo foram
varadas pelos pregos da cruz, abriram-so feridas, gottejantes do
sniig'ien o quo sa focharam rapidainonte, nSo deixando nenhum
signal, pr.ru, reapparocercm nos pés, nos joelhos, uo peito e na
fronte, sempre com o caracter do ferida viva, a escorrer sangue
quente e borbulhante.

Hontemj o bispo, as irmãs e demais pessoas do Instituto,
ondo se acha a religiosa, assistiram a piodosa irmã soffrer todo
o inartyric. da paixão de Jesus Christo.

Commovedor desastre
dc aulomovel

%w^*^w4*^**

Uma inditosa creança encontra
morte instantânea

Foi uma seena quo levou lagvi-
mas nos olhos de quantos a pre-
seneiarnm, o desespero dc uma
pobre mãe .ante o cadáver do fi-
lho que, momentos «ritès, ainda
era o enenúto e a alegria do lar.

Populares necorreram solicito!»,
procurando levar-lhe a mentira tlc
um consolo, mns tudo cm vão, por-
que não ha bnlsamo paro a infoli-
cidade. Desesperada, quasi lou-
ea, a dosditosa senhora arrancava
os cnbellos, no desvairamento de
sun immensn dor!

O- facto é que o menino Nelson,
de *5 nnnoa de edade, filho do Ma-
noel dos Santos Itego c de d.
Amélia Machado, residentes d rua
Fri Caneca n. 353, casa 13, snin
pnra buscar leite, ¦ om companhia
do sua proçenitora, pola tarde de
hontem,

Ao chegar, porem, no eruzamen-
to das ruas Frei Caneca e Paula
Mattos, a infeliz creança através-
sou a rua no momento preciso era
que surgia veloz, vindo da aveni-

dn Salvador de Sú, o auto n. S7W,
que o colheu, atirando-o á dis-
tancia.

A pequenina victima teve morte
instantaiiuii, acudindo o soldado nu-
moro 11,", Amaro do Souza, da 1*
companhia do 4° batalhão da Fo-
licla Militar, que segurou o cada?
ver jioí braços, removçndo-o para
a calcada..

0 motorista causador do desas»
tre imprimiu maior velocidade ao
carro, no intuito; de evitar'o fia-
grante .tendo, entretanto, ns au-
toriidades od-districto policial lo-
cal aberto inquérito, tomando as
declarações das pessoas que pre»
senoiaram a triste oceorrencia.

Solicitados os soecorros da As-
sisteneia Municipal, compareceu
immedintamente uma ambulância,
não podendo o medico de serviço
senão verificar a morte da crenn-
ça, enjo corpo foi transportado
para p necrotério, com guia da po-1 licla.

A venda de leite nos
subúrbios

Em vavios pontos suburbanos ha
umas barraquinhas .para a vouda
do leito ao povo, resultantes,
aliás, ile medidas governamentacs
em defesa desse mesmo povo
em virtude da' alta assustadora
no coinmercio do loite,

Pevo continuar? Não. E nüo
devem porquo já não ba mais dif-
fcrença, favorável ao povo, en-
tre o preço do loite adquirido
^w»«»w»«<"t'»»'*»*^M»»'<'t«'»»^'t-'«*-»,'*l'**''•-«»'•*•*•

De Deodoro. o procla-
mador, a Washington, o

estabilisador...
(Continuação da 1* pagina.)

nuindo no anno seguinte para
248.332:307$000.

Em 1919 elevou-se novamente a
considerável somma de réis
305.885:960$0Q0, baixando em 1920
para 304.476:5438000.

Os aimos de 1921 e 1922 foram
cs dois em que se registraram ver
dadeiros assombros. Eis os dois
alcances então verificados: réis
432.300:7Q0$000 e 448.951:70OS0O0!

De 1923 a 1920 foram os se-
gulntcs os "deficits orçamenta-
rios: — 90.634:4008000; 
23.301"773$000 e 1,0:000$000.
COMO ENCAROU O REGIMEN

DEFICITÁRIO O SR.
WASHINGTON

Entendeu o actual presidente
da Republica de concertar o
desarranjado apparelho das nos-
sas finanças — e o "grande esta-
billzador" o inventor do "cru-
zeiro" está firmemente conven-
cido de que conseguira o seu in-
tento, custe o que custar. Mas,
não fugindo a regra, lembramos
hoje, e qus após o seu primeiro
annos de governo o "déficit" or-
.çamentario attingiu a 
300.000:000$000 redondos!...

Agora, ao completar o seu se-
gundo anno de administração,
o que ha sobre a situação eco-
nomica da nação está no do-
mlnio publico.
O SONHO MÁXIMO DO CHE-
FÉ DO PQDER EXECUTIVO

A' estabilização... A estabiliza-
ção o sonho máximo do Sr. Was-
hington Luis Pereira de Souza
— mas, até aqui; um sonho!...

E a Republica, hoje, quando
lhe festejam, pomposamente, o
39" anniver:ario, áinc deve '•on-
tar com as mil imprevistas
conseqüências nqg formidáveis
Ç:i timos contrahidos.

Ao Brasil republicano resti-
aguardar as surprezas que lhe
reservam os dois annos de go-
verno dq homem que deseja con-
tinuar a governar através mais
um' quadriennio. da figura de
um seu sosin. nnlitico...

nellas e o do fornecido pelas lei-
terias ou pelo3 estabulos, além
de as mesmas — as barraqui-
nhas — prejudicarem a bolloza
das localidades ondo estão mou-
tadas.

O leito vendido em algumas
dessas indecentes barraquinhas
contém água, quando não é poi-
vilhado, o, ás vezes, mal 6 poi-
to ao fogo logo eonlhn.

Nas leiterias já estão cm uso
as garrafa? dc 200 grammas, em
legar das de 230, vendendo-se
o seu conteúdo pelo mesmo pre-
eo.

Onde está a fiscalização do
commercio do lolteí Quo é feito
da lei contra os falsificadores
dos gêneros alimentícios? A quo
attribuir-se. a indifferença desso
exercito do homens postos a ser-
viço na fiscalização do leite, an-
to o procedimento dos mercadores
doses gênero de alimentação pu-
blica, cada vez mnis responsa-
veis pela mortalidade infantil c
pelas graves moléstias do appa-
rolho digestivo notificadas ulti-
mamento de modo assustador?

A saudo do povo não pôde
continuar á merefi da má eom-
prehensão do cumprimento do
dever por parto dos médicos da
Saude Publica..

A INSPECTORIA BE
VEHICÜLOS DORME
Registámos o facto quo se vae

ler nbaixo, para qne bom so
ajuize do como andam as coisas
o os "coisas" da malfadada Ju-
spoctorin do Vehieulos.

Hontem, á noite, um omnibus
da Empresa dc Viação Geral, vi-
nha da estação do Meyer, diri-
gido por alguem pouco conhece-
dor do officio que, imprudente-
mente arriscando a sua vida o a
dos passageiros do carro, teima-
va em levar dianteira nos vehi-
culos quo se lhe approximavam.

O "sport" louco augmenta va
em perigo, quando, ao entrar o
L'Í4 — este ó o numero do omni-
bus referido — na praça, da lie-
publica, defronto ao edifieio da
Central, ponto do grande movi-
mento, foi de encontro a outro,
resultando pânico justificado cn-
tre os passageiros o alarme nos
transeuntes.

O "ehauffeur" mais impru-
dente, que inapto, foi preso por
üm agente quo viajava no carro.

E, os passageiros tiveram, ape-
nasmente, um "susto" '.'.
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O sr. Aríhur llrturla

Otero. Elle me Mostrou a biblio-
theca, as novellas, e os artigos
quo fez, para provar que Colom-
bo 6 hespanhol, nascido em Ge-
vo. Vi ató a certidão de edade,
velhinha.como não sei que..

Quando voltou para o Bra-
sil 1

Em 1927. Empreguel-me e$~
mo interpreto da Sociedade Ano-
nyma do Viagens Internaeionacs,
depois na Exprintor, o agora es-
tou no Hotol Moderno,'para ondo
lovo todos os frognozea quo apor-
tam no Kio,. como turista,

E quo tal acha o Eio, ngo-
ra 1

Agora o Eio ó outra cida-
do. E' nm dos portos mais boni-
tos quo conheço, formando no la-
do. do Constnntinopla, de Sydney
o do Vigo. So não já estivesse
tão acostumado com as estrangei-
ros, só havia um aborrecimento:
as perguntas e os pedidos quo
elles mo fazem. Passo metade do
tempo-a ensinar ondo 6 o Tele-
grapho, o Correio, a Avenida Rio
Branco, o trem, etc. Passo mui-
to tempo para atravessar a Ave-
nida, porque em todas as esqui-
nas ou 6 nm allemão ou um in-
glez que mo pergunta uma coi-
sa. Elles pensam que eu sou em-
pregado do governo, pot causa do
dístico do "intorproto", que tra-
go no kopi. Eu acho quo aqui
uo caos devia haver alguns inter-
pretes da Prefeitura, para guiar
os turistas, que não, sabom nem
ondo 6 o rumo da cidado.

Pensa em deixar o Pio 1
Não sei. Isto aqUi 6* tão

bom...
E, eom estas palavras, Eator-

ta terminou a palestra, para so
dirigir a,- um transatlântico quo
atracava.

Vondo-o soguir todo lépido, f i-
eámos a pensar; este 6 ds circo...
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Este é de circo...
!n*»>%*:v/3 i i i, i

Retorta, o popular interprete do cães do portos
conta-nos a historia de sua vida accidentada
através de quasi todos os paizes do mundo

* -jfoJL
Um punhado de informações sobre as grandes capitães, a fraqueza de

Carmona, o pulso de Primo de Rivera, a nacionalidade de
Colombo e factos da Grande Guerra.,.

Na miscelania de classes o do
nacionalidades quo ó o cáes do
porto, Arthur Betorta ô uma dasfiguras mais conhecidas.

A sua physionomia exótica, om
quo so salienta um nariz aehn-
tado de -"boxeur"; o seu farda-
menta semelhante aos dos guar-dns civis; o sou vasto conheci-
mento daquillo quo so preeisa de
momento, <j quo o torna uma fon-
to natural do immediatns infor-
mações, — tudo isso faz do in-
torpreto do uni dos nossos hotéis
unia figura procurada « popular.Vm. homem desses devo ter uma
vida cheia do incidentes intores-
santos, pensamos. E resolvemos
ouvir

A HISTORIA DA VIDA DE
RETORTA

Como toda gente, Retorta tem,
também, a sua chronica. iTas o
quo nom toda pôde oontar ó unia
ehronica cheia do incidentes os
mais variados, como Retorta.

Poi cm um daquolles immensos
bancos do pateo interno ao ar-
mazem. de bagagens, quo o inter-
prete, ao mosmo tempo que de-
monstrava muitas das suas af-
firmativas com documentos es-
criptos em varias linguas, nos
declarou:

Tivo a vida mais accidetf-
tada do mundo. Sonão, veja:
nasci no Porto, e logo ahi como-
caia os contrastes, porquo sou fi-
lho de hespanhóes da Oallizia.
Logo que comecei a caminhar,
comecei, também, a vender jor-naes nas esquinas. Aos 10 nnr
nos, metti-me em u mbareo de
pesca e deixei Portugal. Passei
alguns annos pescando nas cos-
tas da Hespanha; depois, como
ouvia so dizer. tantas coisas da
Prança, fui viver em Paris. È lá
naquellcs _ movimentados boule-
vnrds, vendi muitas estatuetas de
mármore. Ganhei dinheiro. Pon-
sei o quo devia fazer e resolvi
viajar. Um expresso me ppz em
um dia do viagem em outras ter-
ras. Durante nlgunvannos, andei
da Itália para a Suissa, da Suis-
sa para a Áustria, Turquia, Ser-
via, Bulgária, Rumânia, e fiquei
rodando por ahi, a fazer a vida.
como interprete. Mais tarde, fui
para o norte da Europa, e per-
corri os paizos do Mar Baltico o
Mar do Norte. Depois...

Depois, o quo aconteceu T
Eu fiquei saturado da Eu-

ropa. • Empreguei-mo a bordo de
um transatlântico. Passei para
outro, o do outro para outro.
Uma vez fui a Sydney, a gostei
da cidado australiana. Resulta-
do: fiquei na linda capital de
Nova Galles do Sul.

Os jornaes traziam, todavia,
tanta coisa da America que cu
fiz uma jura commigo mesmo, de
que não morria sem conhooer ós
Estados Unidos, e dos Estados
Unidos, Nova York. Achei iun
bom emprego na cidado da esta-
tua da Liberdade. Os america-
nos pagam bem aos interpretes da
Immigraeão. Mas já que eu os-
tava na America, devia conhecer
também o eontinonto sul, E vim
ao Rio, cm 1904. Era uma cidade
vagabunda, Não tinha cáes do
porto, nem Avenida, nem empre-
go quo me rendesse bom.

As coisas estavam pretas, o eu
precisava mudar de torra. Como
não tinha mais dinheiro, inventei
um "raid" a pó ató Montevidfio.
E, passando para Buenos Aires,
tornei a caminhar, atravessando
os Andes. Tomei um vapor no
Pacifico, que mo levou para a Ca-
lifornia. E como não me dei bem,
percorri aquella zona do Oeste
ató o Canadá.

—i Ahi parou, arriscámos.
Parei cm Nova York, ondo

mo encontrava, quando estalou a
guerra.

Também combateu na grau-
de guerra t I

Não. Esse negocio dê com-
bater ó desagradável. Peguei um
bom emprego no "Puea cVAosta",
que foi fretado pela Inglaterra,
para transportar soldados da
America do Norte para a Euro-
pa. Depois do commandante,
quom mandava era eu, que orien-
tava o pessoal,

Os americanos iam conten-
tos 9

Só o que cu não vi foi ame-
rieano. O pessoal ora todo ita-
liano, portuguez, ató allemão...

Qs allomãçs iam guerrear a
Allemanha f

"Iam" é O modo dc dizer.
Mettidos no porão do navio,
chingnvam a todos e a tudo; cho-
ravam, ató, Quando desombarca-
vam, eram engaiolados em uni
barracão enorme, do madeira.
Pahi é que iam levados para o"front", parece que para traba-
lhar nas trincheiras.

Retorta, foz uma pausa, para
continuar, logo após:

ilas a guerra acabou. E eu
que me desempreguei, andei tra-
balhando em varias cidades da
Europa. Voltei a Portugal e a
Uespanlia,

E q quc diz de lá f
Em Portugal, conheci o ge-

noral Carmona, o na Hespanha,
Primo de Rivera. Este é uni ho-
mem do verdade, mas Carmona
servo mais para ser fazendeiro.
Em Ponte Vodra, na terra dos
meus pães. conheci o historiador

SO' ?
O Sr. Romero Zander, direetor

da Central do Brasil selentifi-
cou que os gastos feitos com a
construcção da passagem inferior
o o respectivo fechamento dn es-
tação do São Pranciseo Xavier,
attingiu a importância do Rs.
187:000$000.

Só?...
AS PENSIONISTAS DA AS-

SOOIAÇÃO DOS AUXÍLIOS
MÚTUOS NÃO SERÃO PREJU-'

DICADAS
Os depositários dos bens da

Associação dos Auxilios Mútuos
da E. _P. C. do Brasil, para não
prejudicar nos pensionistas da-
quclla associação, resolveram re-
iniciar os respectivos pagnmeri-
tos, a partir do 10 do corrente.
O REGRESSO DO SUB-DIRE-

RECTOR DO TRAFEGO
Regressou hontem sua viagem

do inspecção no ramal de São
Paulo, o sub-director do Trafe-
gQ, da Central do Brasil.
A ILLUMINAÇÀO DA FACHA-
DA DA ESTAÇÃO D. PEDRO II

Poi restabelecida hontem a
illumiuação da fachada da esta-
ção D. Pedro IT, que havia sido
desligada por oceasião das ulti-
mas obras ali executadas, aliás
cm concorrência publica.

DESPACHOS DO DIRECTOR
Cia. Brasileira do Usinas Mo-

tallurgicns, pedindo, installar em
terrenos da Estrada um appare-
lho denominado "Metro": Com-
pareça á turma do concessões,
nesta secretaria; Antônio Costa,
pedindo certidão, Leoncio de
Campos, Umbelino Marques de
Oliveira, pedindo pagamento:
Compareçam (. secretaria; Mario
Coelho da Silva, podtftido logar;
João Arthur, pedindo augmentar
artigos om um varejo: indeferi-
do; Ribeiro, Costa & C, pedindo
prorogação do prazo para entre-
ga do material: Indeferido, ten-
do cm vista as informações;
Fonseca Almeida & C, pedindo
o mesmo: Autoriso, ató 30 do no-
vembro de 1928; Josó Fernandes,
João Taulo do Moraes Sodré,
Joaquim Carneiro, J. A. Gonçal-
ves & C, pedindo certidão: Cer-
tifiqtic-se; Rosalina dos Santos,
pedindo pagamento: deferido;
Mayrink Veiga & C, Cia. Pau-
lista dc Material Electrico, Wil-
mann, Xavier & C, Theodoro
Wille & C, Nova Cia. do Goobra

Duas senhoras atrope-
ladas

Foram medicadas pela
Assistência

Na rua Visconde do Eio Bran-
co, esquina das ruas doa luvali-
dos, foi hontem, á noito, atrope-
lada por um auto D. Maria The-
reza Alves, do 51 annos, port-
gueza, casada, residente á rua
dos Cajueiros n. 12.

P. Maria Thercza recebeu fe-
rimento na elavieula direita,
sendo soceorrida pela Assistência
e retirando-se.

— A viuva Maria dc Souza, de
41 annos, residente á rua Mos-
quita Júnior n. 7, fol atropelada
lionlem á noite por um auto na
Ponte dos Marinheiros.

D. Maria do Souza recebeu
eseoriaçõe.i gènjvalisadas. reti-
rando-se depois rle soceorrida
pela Assistência.

S, A., Cia. Brasileira do Siemen3
Chubert S. A., S. A. Henrique
Braga & O., Isnard & Comp., Ju-
mos Marques & C, Silly Borghof i:
& C, Soares do Sampaio & O.
Lmtd., Stahlunian Limitada,
Santos Seabra & C, podindo le-
vantamento de caução: Resli-
tua-se; Vianna & C._, pedindo
progaçãodo prazo para entrega
do material: Os requerentes jú
foram attendidos. Archive-se;
Joaquim Fernandes Moreira,
Vonceslau Cardoso Pires, pedin-
do baixa do fiança: Dfi-so baixa
na fiança; Corrêa da Costa & C,
propondo um engenho: Presente-
monto a Estrada não necessita dc
engenho proposto; Solinstião dn
Oliveira Samos, pedindo read-
missão, Luiz Tai^lo Vasqnes, pe-
dimlo logar: não lia vaga; Aure-
lio Ramos, pedindo transferencia:
Aguarde opportunidade; J. Cn-
puto & Irmão, pedindo saldo de
leilão: Aguarde a realisação do
leilão; Antônio Ferreira Gomes,
propondo fiadora<! Aceito a fia-
dora; João Tercs Machado, Fran-
cisco Álvaro Marques, pedinde
pagamento: Paguem-se as guias
annoxas; Çhrispiano da Silva,
pedindo licença: indeferido.
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„ BEEF DA CIDADE
MATANÇA. DE JfOXTEM

No Matadouro «Te Santa Cru*
foram abatUlos, hon tora: 2117
bois, 61 vltellos e 13 parcos.Vendidos paca a cidade: 201 re-
zes, 47 vltellos e 12 porcos.Vendidos para os subúrbios:
23 bois e 1 porco.Foram rejeitados: 4 vltellos.

Vigoraram os seguintes pre-nos:
Reiies  15,320

'Vltellos (kllo) . . 1S500 a 1ÍCO0
Porcos (uno) . . 2$soo a .2$rion

Recolhidos aos eurraes: 2S0
bois, 8-4 vltellos e 11 porcos»N*os eampos de Santa Cruz: 711
bois, 374 vitellos o 1SG porcos.

SIATADOURO DE MENDES
Frlçorlllco "Antjjlo"

No Matadouro de Mendes fo*
ram abatidos: 2.80 bois, 17 vltel-los e 10 porcos.Ve*íitridos para a cidade: ISOrezes, 17 vitellos e 19 porcos.' Vendidos para os subúrbios:13C bois.

Vigoraram qs seguintes pre-cos:
Rezes (kllo> lSíSfl
VlielloK (kllo) ,. .... 1»00<IPorcos .¦_•'_ 2JS0ÍI

REVISTAS & JORNAES
"IMPRENSA MEDICA" -

Recebemos o n. 12 da Imprensa
Medica, de 5 do corrente. Com
variado texto em que figuram
Interessantes artigos òriginaes, o
presente numero vem confirmar
o conceito em que é tida, entre
as suas congêneres, esta. excel-
lente publicação medica.-"S. PAULO MEDICO" — O
n. 2 de outubro do corrente anno
dp revista de medicina, "São
Paulo Meçjico", que se edita na
capital do visinho estado do sul,
acaba de chegar ás nossas mãos.
Pela sua feitura material como
também, pelo valor de seus arti-
gos versando sobre palpitantes
assumptos e assignados por no-
mes de relevo no meio médico/
esta revista vem se impondo co-
mo uma das mais interessantes
publicações nacionaes, no gene-
ro.

A "GAZETA CLINICA", re-
vista de medicina, paulista que
acabamos de receber, está, como
sempre, cheia de artigos os mais
variados sobre actualidades me-
dicas. E' uma publicação cuja
longa existência é o attestado
nítido do exito que tem alcança-
do e a que merecidamente faz
ju'a.

ILEGÍVEL
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| AMORES DE DUQUEZA S
™ *• p0r gue Choras Palhaço? j

Segunda-feira — OSSI OSWALDA, ora O FRUOTO *»•- jf
HIBino — do Programma URANIA. Ê
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A MANHA - Quluta-felro. 15 do Novembro dc 1928
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, (PROGRAMMA SERRADOR)
No programma — o Hndo film colorido da TKfany

fStaíil VELHOS AMIGOS.  '

Deaols de umanhll — Estréa da troupo de bailados russos
B li ' T 2 O F F
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RE PU BLI CA
Poltronas c balcões: Adulto», l»OO0i Creançns, 1ÍO0O.

HOJE — FROORAMMA NOVO — 1( REVISTA ODEON
— 2) O drama do Proeramma Matarazzo — VALENTE
COMO POUCOS — 3) A comedia TROCA DE NOIVOS —
4) LILY DAMÍTA em "A BONECA DE PARIS" (Pro-

gramma Urania)
AMANHA e todas as qulnta-feiras — Matlnée Infantil a

1 hora, com entrada gratuita para crcanças

Attencfto— Na matlnée infantil o íllm «Bonecas de .Pn-
rto» é substituído por "MUIiHER CONTRA O MUNDO",
da TIFFANY..

CENTENÁRIO
l. Senador Euscblo n. 188

HOJE — Progrnnuua movo — 1) ESTUDANTE DB PRAGA

(ProB. Serrador) .— 8 parte*, com Conrnd VeWt — S>

FANTASMA DB OPERETA, comedia eu» 2 pnrte» —' 3)
DESENHOS ANIMADOS — No Palco, A* 4 e 9 horn» —

LA SOBERANA, cançonctlsta — DARIO DETONA e SYt-
VIO COSTA, denionutrnuOcKJ de box.

»»WIIMW»I¦^ COMPANHIA BRASIL CI.NEMATOGRAPH1CA ^^f^jg

Palácio Theatro
TELEPHONC C. 0838

COMPANHIA BRASIL CBÍfflMATOGRAPHICA

i— ,,....¦ N. PINTO
Apresenta

AMANHA
& 8 hs. e 10 hs.

pela GRANDE COM-
PANHIA DE RE-

VISTAS

Margarida
Mai

A super-mista de grande iwo*tÃ»em

Rio
»> Paris

A MARAYILHA DAS MARAVILHAS

i\
Augusto Auuibul

ELENCO

MARGARIDA MAX Juvenal Fontes

.I.ulsu dei Valle — Dunillo de Oliveira -—Carmen Dora
Antonla Othelo, Kugr. Noronha, Snlv. PaolI, Gina Comei, Pepa
Ruis, Luis Barreira. Leopoldo Prata, Rosita Rocha, Lulia VI-

lalva, Arm: Braea, Noemla Santos e Flavy Roumens
1* bailarino: Rnyni. Sosoff — 2» bailarina: Oeser Valcrj-

S — BAILARINAS — 8
IHaestro: Hartinez Grau — Dlrector scenlco: Francisco Marzullo

.tó 40 — Graciosas MAX GIRL'S — 40
«*¦ M

.«ia KNH

O MAIOR ACONTECIMENTO THEATRAL
RIQUEZA ARTE LUXO

BILHETES Á VENDA - ZZ^-^Z
nobres, 5$ — Balcões de 1>, 4? — Gal. num. 3(000 — Geral, 2|0OO

 POLTRONAS, 5?000 

**•• l
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í-\ HORÁRIO:
9, S.-M, S.iW, 7, 8.40, 10.30

A abrir programma: <
PARAMOUNT JORNAL

«• N. 16—20
George Bancroft, Bvclyn

Brent e Wlllinm Powell, cm

0 SÜPER-HOMEM
(The Dragnet)

Um enredo forte, vivo, sen-
«*»cfonal! — Um super-fllm

da PARAMOUNT

A seguir:

Itouuld Coliunn
Banky, em

e Vlliuu

NOITE DE AMOR
Um film da "UNITED AR-

TISTS CORP."

IS35E SSS3ÍS

HORÁRIO:

2, 3.30, 4.40, 0, 7.20, 8.40
10.00

A abrir programma:
PARAMOUNT JORNAL

N. 15—20
Bnster Keaton e Ernest Ter-
rence, em

MARINHEIRO POR
ENCOMMENDA

(Steamboat BU1 Jr.)
Uma super-comedia da UNI-

TED ARTISTS

A seguir:
ll.-irbnra Bedford e Malcolm
Mc Urefrnr, em

A Entrevista das 5
(The Port of Mtsslng Girls) i

s*.

P A T H E'
HOJE HOJE

Uma morte Involuntária e um accldente simulado para fugir â
responsabilidade de um crliue, acarretam sérias {difficuldades,
íi Invejável Nltuncfio de um político mllllonnrio.

Eis o thema do vibrante drama

DORES DO MUNDO
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Actuação Impeccavel dos afamados artistaa Aíyí»»'
RALPH INCE e EUGENE STRONG

Argúcia de repórter e a aspiração da verdade para a conquista
do amor.
O horror de uma formidável lnnundag&o, sepulia o detentor de
um segredo, surgindo apôs á catastrophe, a esperança de
uma vida.
Noticias de Interesse pelas'

NOVIDADES INTERNACIONAES N. 00

DEMOCRATA CIRCO
Empreza OSCAR RIBEIRO

Rua Coronel Figueira de Mello, 11 -:- Tel. VHla 5011
HOJE  A's 8,20 em ponto —— HOJE

Maravilhoso espectaculo em commemoraçBo & data da procla-
niav&o da Republica Brasileira ———

Na 1* parte — Mister Loopp, mágico e ventrlloquo; Mlss Ignes,
cantora; Tlco-Tlco and Santinha, excêntricos, e muitos ou-
tros de grande nomeada.

Na 2*- parte — Representação da grandiosa revista, em 2 actos,
de João da Graça

Roncou o páo!...
Notável desempenho por toda a CIA. OSCAR RIBEIRO

nBHHHBBBOS-IB^-aRHHHBHaBBHHii^HHHHMBHH^

Thãatro Carlos Ire
li o ;J k H O J B

EMPREZA PAS CHO AL SEGRETO

num sao «u
HOJE ::: HOJE

Ná lí-ln ein mntiiiPi" p aolrêe
. A colossal super-produecâo

,da UFA

Meíropolis
Companhia Brasileira

de Theatro Cômico
A's 7.30 (!• sessão) —
A burleta-fnntasia de FREI-
RR JÚNIOR.

1 manicura
9mdo barbeira

Creaçtto estupenda de LIA
BINATTI, no papel de Ra-
mona, a manicura,

A's 9 horas (2a sess&o) —
j O sainete argentino, cômico:

ImereLpiii
as emende?

A*s 10.20 (3» sesslo) —
A burleta-fantasla de FRISI-
RE JÚNIOR, em 12 quadros
e 10 números de musica:"A manicura
do barbeiro"
LIA BINATTI ha prota-

gontsta

Amanha — A's 7.30 e 10.20
Primeiras representações da
burleta de Humberto Cunha

A defeza é
um facto í...

O maior nrrojo clnemato-— ffrnphlco —
»»i„hiiiiiihi „ » n » , mm i , i,,,

NO PALCO
A's 4,20, 7.M e 10,50

Pela Companhia "ZIG-ZAG"
vuette de CASTRO E SILVA
Continuação do exlto da re»

Depois
da fita...
com musica <ío SA* PEREIRA
PTOTO FILHO. JOAO MAR-

TINS, ARNALDO COUTI-
N.BO E PÀLMTRA SILVA
em estupendos papeis eo-

micos
SEGUNDA-FEIRA

Na tela:

I lirlii di Edei
com CORINNE

GRIFFITH e "A BELLA
CRIMINOSA", com DORO-

,THY SEI1AST1AN
No palco: A's 4.20 e 8.20— Primeiras representações

da "rovuejte" de Carlos BM-
teneouíti"Mexericos. ¦n

«som musica de Assis Paehe-
eo. Babo e SlnhO.

I/^%l*'v 1 1 I II
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THEATRO MUNICIPAL
Concessionário: OCTAVIO SCOTTO

ENCERRAMENTO DA TEMPORADA OFFICIAL DE 1928
GRANDE COMPANHIA HESPANHOLA DE COMÉDIAS"'.

MARTINEZ S I E R R A .
Primeira ncfrlx — CATALINA BARCENA

Prevos para uma asslgnatura de 2 recitas
Frlzas e Camarotes de 1*, 200$; Camarotes de 2", 100);

Poltronas, 40?.
Balcões A e B, SO?; Outras filas, 24?; Galerias A • B, 14?;

Outras filas, 10?.
A nsslf-natnra-teviataa hoje, IS, Aa 17 horas, na MUietesta

do Theatro
KSWUÍM — AmanhÜ, 10 — A'a 21 horas — "EL CORAÍION

CIEGO"», de Marttnes Slerra

^'f

N\"

i-vtsiaT*AMORES
DUaUEZA

AMOAE6 de u«a hmiümi* nue toda m «mi-
trofmt de alma...

... emquanto f-H^çia um beijos do
amado, Begando-we • qu* se olhos
pediam...

F-Oi ASSIM QÜE AMOU A
DÜQÜEZA DE LA-MGSMS!

Um film novo e moderno, em uma nova
versão desse romance, em que a heroina é

ELIZABETH BERGNER
Um film lindo — Um film luxuoso

Um film emocionante do
—'—- PROGRAMMA SERRADOR —•—

1

HOJE
no

THEATRO RECREIO^
HOJE AMANHA SEM PR E

: : : A's 7.45 e 9.45 : : :
Sumptuosaa e 'deslumbrantes representações da super-revlutn

E' DA FUZARCA í
Notáveis creacões de ALDA GARRIDO e OLYMPIO BASTOS

Magistral desempenho de VICENTE CELESTINO, J.* FIGUE1-
RBDÓ. MANOEL PERA, OSCAR SOARES, etc.

/WWWii/WWWv

Aaurahtl, Mi Recita dos autores e festa do MEIO CENTENÁRIO *

A s€gtth*7~PÀTAÍ™

PARISIENSE
Hoje: O DOUGLAS FAIR-

BANKS
— em

*t ^AAtVv^i^

I ladrão kum
da UNITED

SfiGUINDA-FeiRA:

1 eifernelra
narljrr <z»**-íap

S*M IMS,

— l*Wf. V. R. OA8TRO.

BREVE: DEPENDENDO A RAÇA — Pro*. V. R. CASTRO.

A TORRENTE EU CHAMMAS A TORRENTE EM CHAUHAS

PATHE' PA LA GE
RE\E*E AOORE'E CONRAD NAG&L '%&,

HftJE — UNIVERSAL JBWBL apresenta a Un «ia Renee Adorée e o famoso Coando Nsg.Limm aiialxeaiHio e ylhrante romance de amor

Torrente de Chammas
1 *^l^k^ axX

*'ièian»SI ti m mÊmmMl
jCHHtBjj^BBM ^mmmwmwmmamaamaaaTamSBmmmmmmmmmmm\f^P-B^jKMk. ^D ^UHlllll^ JaaaaaaW
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31 fim \L^ «**"£«««*RENEE

O ciúme e o despeito pro-vocam uma seqüência descenas emocionantes, fa-zendo nascer em dois oo-rações, atormentados pe.lo mais forte amor, umodlo tenaa, e uma 1U1
<fe vingança.

fieiée
Àitrée

A encantadora flg-ura Ae
relevo desse empolgante
super-fllm, revela-se em
toda plenitude de sua ar-

te'< SBSf-estlva.

mm e
cúnnAB

NáJGEl
¦SS

CHAUHAS DE AMOR...,
mais fortes, mais Indo-
maveir que as TORREN-
TES DE CHAMMAS que
lavravam assustadora-

mente pela matta, des-
encadeando uma luta
tremenda, em meio da-
quella Inferno dantesco.

\5y*Vv K ¦' mmVFi Maaam. S^^^rlHUBl vL. ÁaW Hn^^ f\

¦' O cigano a apristonara, satisfazendo a sua «sente de vingança!
Mas... naquella neite callda, o musica bubsu-tmuU», o perfume htchriante du» «tires
silvestre», as suas mocldadcs inflniiinmdnH peío desejo... ambos se procuraram e,
num ln-ljo sublime, trocaram jurii.s dc. nmor...
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