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I policia deie agir com toda energia conlra os derrotistas do eredito connial i bancário
Uma campanha merecedora de todo o apoio e incentivo ('Sfllülira ÍOSÍIÍO

a
A cidade está cheia de boatos. Murmura-se em torno da crise commercial cousas estranhas, outras perfeitamente absurdas. Qs exageros chegaram
seindivíduos
tal ponto, que já ha no Rio uma quadrilha de boateiros organizada para aggravar a situação da praça. A policia conseguiu apurar que alguns
estado fimeavam, especialmente nas rodas commerciaes e bancarias, noticias tendenciosas, annunciando que certos estabelecimentos estavam em precário
a siexplorar
melhor
nanceiro, ou publicando boletins alarmantes e falsos, tudo isso movidos pelo intuito de comprometter o credito do commercio, afim de
delegacia, afim
tuação. Segundo conseguimos apurar, na 4a delegacia auxiliar, hontem, á noite, foi realmente aberto inquérito pelas autoridades da referida
numa
envolver
cie apurar a verdade sobre a denuncia recebida contra uma quadrilha de boateiros que vem, ha dias, com, intenções perversas, procurando
capital. Soubemos, mais, que dois dos membros da quadrilha, hontem detitampanha de descrédito alguns estabelecimentos commerciaes e bancários desta
"Lar
Brasileiro". Os investigadores conseguiram, hontem mesmo, prendel-os, velos, alvejam principalmente, com as suas invenções, calumniar a Companhia
isso mesmo das mais
rificàndo serem ligados á supposta quadrilha, e pertencerem a uma companhia edificadora de prédios que opera nesta praça e que é por
sendo
não
nos
Flores,
possivel saber o nome do
prejudicadas pelo desenvolvimento daquella empreza. Um dos detidos, ao que se diz, chama-se José
agir com energia. Ninguém
outro colhido nas malhas da 4a delegacia. Mas sabe a policia que ha outros estabelecimentos victimas do derrotismo infame, e vae
excesso
é
um
que precisa ser corrigido. Eis porpoderá negar que a situação é realmente critica, mas dahi concluir que estamos á porta de uma calamidade pública
mandando abrir o rigoroso inquérito citado.
qúe achamos prudente e justa a medida tomada pelo sr. chefe de policia, naturalmente por ordem do governo,
acertada proviNós, que por muitas e muitas vezes temos divergido e censurado a orientação policial do sr. Coriolano de Góes, a elle damos razão agora pela
iencia que acaba de pôr em pratica.
—

I Üssâo de dr. Leão Teixeira tia presidência do Banco do Brasil ?
O dr. Léo de Afíonseca che- Nâo basta ao sr. Clementino fraga
fe cio gabinete do ministro
da Fazenda, autorizou-nos a desorganizar a Saúde Publica...
¦
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A próxima reunião do
Conselho Executivo da
Liga das Nações

A IMPRK-VSA VATICIN..
l|U_ o SH. STRESEMANN
FRANCALEVANTAI. A'
MR.VTE A «H.RSTAO DA
Í.VACÜAC*0 DA RllEN..MA

declarar que o dr, Leão
Teixeira solicitou apenas O hygienisfa da rua do Rezende
licença de 40 dias, aproveila-se da fraqueza do dr.
Abreu Fialho para conseguir
blague a
nomeações absurdas

MADRID, 1 (A. A.) —
Oa Jornaes oi-.eupu.m-se dn
próxima reunião do Conda Liga
solho Executivo
das Nações nosta capital
o
adluntam
pormenores
iiue
sobro o.s assumptos
serio tratados.
Assim (• quo alguns Jornaes prognosticam, qu» o
delegado da Allemanha, o
sr. Stresemann, nao deixará passar agora a opporumidade de levantar franca mente a questão da evacunção da Khoiiunla.
Também
se
annuncia
que os delegados Qulnoes
Chamberlain e
de Leon,
do Japão, reali.iarílo uma
da
reuniiU)
para tratar
questão dns minorias etndo Conselho
nicas, nntos
pronunciar-se sobre o Importanto problema. Açoreseentn-se que essa reunião
será antes do dia 10, seja
dos
antes da Installação
do
Conselho
trabalhos
Executivo.
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propaganda rio matte
en Paris

So ha im de sanir nas
ir andes püarmacias, mas
o Sr. octavio mamateira
vae por as coisas
nos eixos...

"1

lia, no orçamento do Ex
terior, uma verba de vinte
contos

ouro

para, propapanda do matte na Europa. No inicio de sua gestão
no Itamaraty, o Sr. Octavio
Mangabeira, desejando informar-se dos effeitos dessa propaganda, foi scientificado gue o seu antecessor
i

__l_'. i.,4_.u T_-_.t-.va
Desde as primeiras horas
de hontom que corri» como
i-crio, nos meios oanunerduos c bancários, a noticia
do <iiie o dr. Ijcíío Teixeira
luivtii solicitado ao governo ti demissão do cargo de
presidente do Banco do BraSil*
Como o momento • t* de
boatos, recebemos com resorvas o quo se afflnuava.
Frocurou, então, a A MANHÃ cominunlcar-se com a
residência do sr. Leão Telxeira, afim de com ollo proprio colher a verdade.
O presidente do Banco do
Brasil não estava cm casa,
mas de sua residência nos lnformaram com segurança.
— Pode declarar não ser
exacta a noticia sobre o pedido de demissão do dr.
l_eão Teixeira.
. . Mais tarde viemos a saber
quo o presidente do Banco
do Brasil havia solicitado do
sr. ministro da Fazenda aiguns dias do licença.
A CONFIRMAÇÃO DO BR.
I_E'0 BE AFFONSEOA
Em tal situação procuramos ouvir o dr. I**éo de Af
fonseca, chefe do gabinete do
titular da pasta da Fazenda
para qne com a autoridade
io sen cargo nos esclarecesse o cnso. Dizia-se que a referida licença do sr. I_eão
Teixeira não passava de um
artificio quo encobria as
intenções dc s. s. de não mais
voltar oo cargo, dando-so
etn verdade o seu afastamento definitivo da presidência do Bnnco do Brasil.
O dr. Mo de Affonseca, poi _m, nos informou com absoliila franquOT.li não ter
fundamento a versão sobre
ii demissão do sr. Leão Telxeira. O presidente do Banr-o do Brasil, somente pedira no sr. Oliveira Botelho 40
itliis de licença, por motivo
cie snude, aiitoiizando-nos,
•ilnda, o chefe do gabinete
do sr. ministro da Fazenda,
ii fazer publica esta sua dedlaração.
O sr. Iifeão Teixeira, duseu afastamento,
o
rnnte
,;erú substituído pelo sr. Silvn Gordo, director da cartçlrii cambial e que, segunaindn npurámo.., deverá
,la amanhã ¦«•¦¦¦*.¦• uosse do
<?ar_o.

I

i

despachara, para Pari* um
cidadão com a necessária
autorlsação, mediante vinte
mil francos mensaes, dc
introduzir o

nosso

matte

nos mercados europeus.
O Sr. Mangabeira verificou, porém, desde logo, por
informações talvez, do proprio embaixador Souza Dantas, gue a "propaganda"
não havia ainda sahido dos
salões alegres do "Folies
Bergére", resolvendo; por
isso, chamar ao Rio o funccionário que de mudo tão
original concorria para o
"volorteoçõo" do
producd.
brasileiro...
Houve pedidos, interferondas de maioraes, e o
"propagandlsta" a milhares de francos conseguiu,
por fim, ir ficando por mais
tempo na buliçosa cidade.
Em março ultimo, porém, o Br. Mangabeira obteve uma informação' quo
lhe fes mal aos nervos: o
matte, cm Paris, só era conhecido com o nome de
"thé de santê" nas grandes pharmacias importadoras dc produetos sul-amcricanos! E era um milagre
encontrar-se o tal "thé de
santé"!...
A' vista de tão ãesconeertante informação, o Itamaraty acaba dé mandar
regressar o felizardo "propagandista" c envial-o para o seu logar do chefe de
secção da Central do Brasil, onde, ao lado do Sr..
Lysanlas, poderá, ao menos
fazer ou não a propaganda
das idéas religiosas desse
conhecido engenheiro...

De vento em popa, o sr. Barros Barreto
Qunndo o sr. Vianna üo Coi.
tello resolveu arrancar tia obscúHdade,' èm que sempre pormpneceu, o ophthalmologlsta dr.
Abreu Fialho, fazendo-o director
da Faculilnde dc Medicina, nuirmurou-se que aquelle alio esuibelecimento refor .ária a sua situação Ae prestigio, que sempre
désfruototi no organismo da lnIsso
strucçno superior do pniz.
porque a indicação do professor
Abreu Fialho não fora gerada no
ventre dns cogitações políticas o o
seu nomo nunca figurara entre
os conluios partidários.
O novo director entendeu, porem, de seguir unm oriontoção
de conipetlÇOes pessoaes e subalternas. Do sorte que densa atmosphera de animosidade e descontentamento em pouco o envolvia.
13 nem se articule que aqui estamos dando margem ft nossa
imaginação jornalística, ou que
censuramos pelo perverso prazer de contrariar a tudo e a todos.
Qunndo falleceu, lm cerca do
uma semana, o dr. Ausler Bentes, corria na Faculdade de Modicina que seria nomeado o dr.
Vlolantluo dos Santos, porque
este professor, além do ser o
mais antigo livre docente da eadeira, tinha ainda a seu favor ja
haver lecionndo a matéria.
Emqüantp o professor Ausler
Beníçs erifè.pmava, os cândida_^^_á_______!

'í^»_«'í_l_S
R.____k'v*
'••W^<^j&*f&-*\*WL^L\***W<'

> ____________

Dr.

Clementino

s.. i

Fraga

tos & provável vaga agiam na
sombra. .
Nessa situação, a direetoria da
Faculdade resolveu indicar o
professor Tanner de Abreu para
reger as cadeiras de Medicina
Legal e Hyglene.
Verificada a morte do professor de Hyglene, o dr. Vlolantlno
dos Santos, certo de que não seria aproveitado pelo professor
Abreu Fialho, que procura guar-

0 apparecimento, em
Santos, de um livro
contra o Presidenta
Antônio Carlos
SANTOS, 1. (A. B.) —
_?..ff sendo aqui annunciado em cartazes, que
clse distribuem,
pela
titule, o próximo apparccimérito de um- lirrti contra
o Presidente Antônio Curlos.
Segundo os dizeres desse
o nu uu cio, tal livro será intitulado: "A Vida do Leatler do Bernardismo".

dar os velhos rancores da pns.iida administração, representou
rio governo cont_a• o" acto_2_Mtrnrlo, por ter sido Indicado o
professor Tanner do Abreu, cnthedratleo do Medicina Legal,
pnra substituir o dr. Ausler Bentes. Mus, verificado o óbito, como dizíamos, os candidatos surgiram. O sr. Clementino Frog»,
sem perda de tempo, comparoceu e em nome da febre amaroll.. exigiu a nomeação do seu
amigo do peito, sr. Barros Barròtto, actual secretario gorai do
Departamento Nacional do Saúde
Publica;
O "enfant-gaté" do sr. Ciementino Fraga estava garantido
na corrida, porque além do lntorosso do director da Saúde Publica, contava ainda com a complacencia do sr. Vianna do Castello e do próprio sr. Abreu Fialho.
E como do' fncto, foi ello o
nomeado, apezar da febre amarella exigir a permanência do
sr. Barros Barretto na repartição da rua do Rezende.
O advogado Heitor Lima ainda
chegou a mover uma acção Jun-

Prof!

Abreu

Fialho

to ao Departamento do Ensino,
em nome do dr. Vlolantlno doa
mas o sr. Aloysio de
Santos,
Castro oppOz tuna aerie de embaraços e o processo foi archlvado, summariamento.
Eis ahi um aspecto pouco edl-

flcanto da administração quo o
sr. Abreu Fialho vem imprlminde K Faculdade de Medicina, em
virtude do seu temperamento
ntaleavcl e adaptável as influenclas dos "plstoloes", mesmo os
do sr. Clementino Fraga, a triste figura da febre amarella. E'
o caso de indagar do dr. Duque
Estrada, representante dos liYro
docentes junto a Congrecaç&o da
Faculdade de Medicina, qual
será a attitude que tomará no
caso.

Além, muito além... do
Sacco de Sáo Francisco Na íazenda em que se
açoitava o "perigosis
si mo cangaceiro dos
sertões fluminenses, dr.
Lengruber i O cerco do
redueto- Fazia frio. mas
: o dr. chagas suava - A
I covardia do Figaro salí vando o amor próprio
de Javert

^F*r jH

Sr. l.rPKrulirr Filho, rx-drpuIndo fedrrnl pelo Eatadn «Io
Rio

L«_^..»..»..>..»..»._».i> »i.».^.*«¦¦>¦ *#..»i**«,*<.*<->**^
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Um portuguez que deu
ao porco de estimação
o nome de Arthur Bernardes - O dono de "Arthur Bernardes" chamado ao quartel general
da i.a Região Militar! - Ficou provado
que o lusitano era bernardista sincero... . O
preto que desrespeitou
as bananeiras do irmão
do dr. Bernardes foi
preso e desappareceu.
¦»¦«._«¦.§¦.?¦,»¦¦»¦»¦¦»¦¦».¦¦»-»¦¦«¦-.«ii

ILEGÍVEL»

Diz, em fundameníaes decla"A
rações á
MANHA", sobre o imporíante assumpíp, o
depuiado Hu^o
r-Iapoleão.

Resposta no sr. Olegario
da Silva Bernardes, que dectafòu,*no Tribunal do Contas, em presença de homens
dé responsabilidade, hoiver
r-Oobldo c distribuído 150
contos de réis 1 aos sargentos, em paga de sua lealdade d campanha politica que
levara o irmào, dr. Arthur
da Sllva Bernardes, ao go-,
vèrno da Republica.
"rewolTodos levavam bons
vors". Ainda não havíamos, porôni, tomado o café matinal.
Para Os que se secrlficavam
não havia a
por um principio,
deliciosa "verba secre*-"...
Depois de percorrermos cerca
de 2 kilometros, ao norte do Sacco de S. Francisco, Já amanhecondo, avistamos nuni alto, uma
grande casa, estylo colonial.
Era a fazenda.
O commandante cm chefe do
duplo plotâo de sargentos, dlvi"esquadras", dlspudlndo-os eni
«era a força, de fôrma a cercar
a casa da fazenda, de onde, dentro de-10 minutos, .— teríamos
* cerrado tiroteio"... dizia.

Deputado Hugo Napoleão

A PROTECÇÃO DA MULHER E O
CUIDADO DOS FILHOS
gitima de uma segunda familia, acceita por
ella e amparada pela lei, ou as inevitáveis
ligações illegitimas? Demais, que direito
tem a lei de impedir que dois individuos infelizes, se possam tornar felizes com uma
nova união?
"Exactamente a felicidade
que desfruto no meu lar, é que me faz pensar no que
possam ser as uniões infelizes.%A situação
dos filhos não pode servir de argumento
contra o divorcio, primeiro, porque lhes será muito mais prejudicial observar diáriamente a contenda entre os pães, do que a
cautelosa situação que a lei lhes assegure,
no caso da dissolução do vinculo matrimonial e segundo porque, por maior, mais respeitavel e mais sagrada que seja a protecção que lhes devem os pães, não é possivel conceber-se que empeçam a rescisão de
um contrato em que não foram partes."
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rv-iiilvuiíudo
no governo do fakimIte>>o.
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Soy inteiramente lavorâvel á iDstitui(ão | ili

Continuando o nosso inquérito sobre o
divorcio, nos meios parlamentares, ouvimos, hontem, o deputado Hugo Napoleão.
Trata-se, antes que de um politico, de
um advogad^, membro do Instituto de sua
classe, o qual exerceu a sua profissão durante 17 annos, sempre com suecesso, nos
foros do Pará e cio Rio, onde se radicou ultimamente. A opinião que nos deu, escripta do próprio purího, encara a questão de
um ponto de vista doutrinário e social, assediando-a nas suas duas faces abertas sobre
o direito e a sociedade. E* concisa, ao mesmo tempo. Transcrevemos na integra:
— "Sou inteiramente favorável á instituição do divorcio. Em primeiro logar, a
sua inexistência traz para o contrato do casamento uma condição que aberra da norma juridica peculiar a todos os contratos,
isto é, impede-lhe a rescisão.
"Quanto
á garantia, moralidade e estabilidade da familia e especialmente quanto á protecção da mulher, é o divorcio uma
necessidade. Responda-me o senhor*; quem
impede que os casaes desavindos se separem, com ou sem desquite e cada um dos
cônjuges constitua familia illegitima? O
conceito actual da sociedade obriga a mulher desquitada a manter-se sem outra ligação, sob pena de repudio e proscripção.
Quanto ao homem, não. Que será mais proveitoso para a sociedade, a constituição le-

,... i ui,

I

O deputado Lopgruber, homem
pcrlgosis.ilmo, cnngnceiro coiihe-,
cido o t-espeitug-o, mos-sertflWflumlnenses, de certo receberia acaravana militar — a bala, —
alfirmava o futuro "coronel rebuscador""do Exercito brasileiro !
Pouco tempo mais o estava o
casarão cercado.
Todas os portas e Jancllas foram tomadas, ficando alguns
dentro do matto defendendo qualquer "surpreza", que. viesse pelo
telhado.
O dr. Chagas batia na porta
da frente, com força, com bastanto força, chamando pelo nome do dr, Lengruber. Durou isso,
seguramente, meia hora.
Alguns dos mais.fracos, viam
o telhado se ''mover", como so
estivessem afastando uma tolha
para a reacção; outros ouviam o
batido de uma alavanca ! Eram
os "buracos" para a offensiva dos
capangas do "cangaceiro" Len-,
gruber !
Esperávamos a resposta: —"aperte o "cerco"
que 1.1 vao
bala!"...
Multo tempo depois, o que se
ouviu foi uma voz quasi imporceptlvel, em lingua estrangeira.
Abrem a porta.
Grande decepção ! Um casal de
velhos allemães e uma interessante mocinha, uma allemãiinha
multo Jovial, neta do casal, todos,
enrolados em suas capas, tlritaiido de frTo...
A autoridado, Imperativamen .
te, determinou que o cerco con-.
tlnuassc. Criou coragem.
Houve um estremecimento da
parto dos velhinhos.
Entr.lmos cerca do seis sargentos, um ngente"do policia e o
delegado Chagas, de "rewolver
em punho"...
A casa era grande, um convento!
Corremos quarto
por
quarto, sala por sala.
Em tudo a autoridado se detinha a inspecclonar.
Olhava e "reolhava" para ver
so descobria algum "signal <Jigital"!...
Corremos o sotão. Taboa por
taboa, prego por prego, foi examinado !
Muitos "morcegos" e
algumas "catltas"...
Houve até uma phrase irônica
do um dos policiaes: — "ali estão os inimigos do dr. Bernardes!"...
-A autoridade suava sob_j*!goroso frio de uma manhã de julho... Kbtayti-se em seus olhos
falfcantos, o descoroçoamento,
' Havia
sido enganado em seu
"faro"
policial.
A nota que lhe offerecemos,
dava como certíssimo o encontro
ali do deputado estadual Lengruber Filho, que, com capangas,
tentava uma reacção ao governo
eleito!
O delegado, que antes nos affirmara com certeza absoluta de
que a "nota era verdadeira",
apresentava-se agora desolado.
E diga-se que o unlco ""falsario" da tragédia bèrnardesca Wra
o Jacyntho Guimarães...
Mal sabia o dr. Chagas, o granae inventor de Moreira II achado, que nquella mancada era obra
do Olegario Bernardes, visando
postci.es na futura situação politica.
A autoridade estava atrapalhadissiina deante de nossas exclamaçftcs.
Pediu ao casal allemão, que fl*.
nesse um café, o qual, com satisfacão, tomíimos.
Mus, uma autoridade oomo o
ex-4' delegado auxiliar "& somContinua na 16* paaiua).
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Será «sai segunda-feira o pintei ia solução ia pendência de lan e Iri
SANTIAGO, 1-(A. A.)-O Ministério das Relações Exteriores annunciou, officialmente, que segunda-feira
o protocollo
assignarão
capital
naquella
do
Chile
e
o
embaixador
o.chançeller
Lima,
em
peruano
próxima,
de solução do problema de Tacna-Arica. As ratificações serão trocadas nesta capital opportunamentc
0 calor em Nova York
Consultório me- i foram
vkiukuaihw nove
oásos k.vtaks
lico d,MA Manhã" adVX VORK, 1.flo (A.calor,A.) que-—
MAI1TIM — iCnsradiira)
men aniifto fi positivamente
n homem muito nervoso. .Vau
. motivo para tal, Tenha coninça, raptía. Continue o seu tramento. mas saiba esperar.
CARLOS -- (Rio) — Estou
iento. Não 6 incnmmodo ncíum. Podo mandar as suas orKstas nc:ns, quando qiiis-.er.
alcias podem ser combatidas
,m o uso de ••Gtiarnlna".
!CECIUA — ll-:. do ltlo) —
io posso, mlr.ha senhora, ade{tar nada. 12' um caso partiilar. BstA fora da minha comitencia. Experimento o regime
ie me falou.
KLVIKA — (Rio) —- Sim, esu de accordo. A senhora deve
•ocurar um medico, O seu caso
quer, realmente, um exame dlcto.
LAURO — (Botafogo) — Não
Ja, por isso. Concordo com ó
u alvitre. Primeiro exame dc
rjruo (reacção de Wossprmanri)
depois seguir o tratamento incado, conforme resultado.
BENTO — (Riachuelo) — E'

Km conseiiuencia
i ontliiiia sulfocante. houve, hontom, mi.ii.- iiovo casos rntaes ae
Insõlttçãb.

0 TEMPO
TKMPKl.nTIlA: Máxima, 2'1",9
Minlnia: l.VO
As previsões para o período das
18 lioras de hontem íis IS horas
de hoje, dadas pelo Boletim da
Directoria de Meteorologia, são
us segulnteai
Districto Federal e Nictheroy:
— Tempo instável, passando a
bom. cum nebulosidade.
Temperatura, estável.
Ventos: Varivels.

isso mesmo. Essas perturbações
são freqüentes, sobretudo rio seu
estado. Tome "Lumlnal Bayer",
.1 noite. Dáve todavia procurar
um medico especliilista.
Dr. K. Fernandes.

D^CHAEFfR/
ài''sttir*Ga%ks: r^
medico

WILLIAM RUSSELL

ALGUMAS UA LEI

PATHE'

V M V !*i II V
l'ROi:. Mt'1'IUA/ZO ai»re-.«Mití» o i-nitiolicuiile drama dns neve*

ALGEMAS DA LEI

Pelo so 11,1,1*1,
V i

WILLIAM RUSSELL e a linda VIRGÍNIA BROWFAIRF,

"ci

Mercúrio" taz grandes A eleição do Sr. Brauns paelogios a mensagem do pre* ra presidente da 2 com. •
rencia internacional rio
sidente Ibanez
"Kl
—
SANTIAOO, I" (A. A.)
trabalho

A questão das reparações caminha para um fim satisfactorio

Mercúrio" foi-, nma minuciosa
OENRBRÀ, 1" f.\. A.)
critica oíógiíitlva »os termos da
mensaccpi do presidente Ibanez, ex-mlnlstro «lo Trabalho, da A
enviada ao Congresso, por ocea- I lemnnha, sr. Brauns, foi ele.
presidente da 2' Conferência Ir.sião da sua reabertura.
ternaclonnl do Trai,alho.

À Beígica, continua manter o seu ponto de vista

LEMBRE-SE QUE

A grande difficuldade a resolver-se consiste agora
na attitude da Bélgica, que continua negando-se a firmar
o accordo elaborado, emquanto permaneçam sem solubilhe*
ção as suas reclamações relativas ao resgate dos
aimilitar
oecupação
tes emittidos durante o periodo da
lema, e para cujo fim o governo belga exige um paga*
mento annual por parte da Allernanha de 25.000.000 de
marcos annuaes.
De seu lado a França parece disposta a secundar a
resistência belga, d* maneira que o accordo definitivo
ainda náo se pôde considerar perfeito.
BERLIM, 1 (A. B.) — Todos os jornaes allemáes das
diversas filiações politicas, tratando do accordo agora
elaborado em Paris, são unanimes na affirmação de que
nenhum motivo existe para a Allernanha escolher de
modo satisfactorio as resoluções adoptadas.
"Vossische Zeitung" opina
0
que as novas obrigaseriam inexequições que devem pesar sobre a Allernanha,
veis, sem que se garanta ao commercio allemão, maior
liberdade para desenvolver-se e augmentar a sua capa*
cidade.
"Kolnische Zeituug" chama a attenção
para o fa*
0
ficava
do
Sarre
a
cto de que, pelo novo accordo,
questão
sem solução.
"Germania", órgão centrista, accenúa o caracter
0
estabelecipolitico, e não econômico, das cifras agora
aliemãs.
Serão supprimidas, dentro de um anno, todas as das.
"Lokal
Anzeiger" e os demais órgãos
...nacionalis0
morato
.»».»*uma
*¦•.¦«.
Allernanha
nuc-ua-*-*a
á
a
concedida
conceuiuu
Ficará
ricara
liquidações.
üfluidacoes.
tas mostram ao novo Plano opposição análoga a que
ria até o prazo de dois annos, com prévia approvação do
promoveram ao Plano Dawes.
futuro Banco das Reparações
"Recovery Act" continuará em vigor na mesma
Todos os jornaes se coincidem na observação teme*
0
rosa de que a França venha a exercer, a respeito da evaescala em que serão diminuídas as prestações aliemãs em
cuação dos territórios allemáes, uma pressão eventual
espécie, as quaes começarão na importância de
sobre a Allernanha, retardando a data em que o novo
750.000.000 de marcos, com reducção annual de
Plano deve entrar em vigor, o que seria a 1" de Setera50.000.000 de marcos.
bro, no caso de já estar então retificado pelos congresSerão supprimidas todas as discriminações existensistas.
tes"

PARIS, 1 (A. A.) — Parece, afinal, que a questão
das Reparações está em via de soluaiu próxima e definitiva.
Com effeito os delegados das potências interessadas na Conferência dos Peritos chegaram a um accordo
sobre as reservas essenciaes que eram oppostas pela delegação da Allernanha. Por esse accordo, a parte não
Allemaprotegida das annualidades a serem pagas pela
nha será de 660.000000 de marcos, sem variabilidade
Para favorecer as ultimas vinte e uma annualidades, as
cem parte dos abatipotências aluadas contribuirão
eventualmente a
venham
mentos que os Estados Unidos
fazer, nas dividas que as mesmas potências têm com
elle.
Para o capital do Banco das Reparações, que vai ser
fundado, os aHiados contribuirão com 200.000.000 de
marcos e a Allernanha com 100.800.000.
Ficarão abolidos todos os controles alliados existentes sobre as Estradas de Feiro do Reich, o Reichsbank,
etc. creados pelo Plano Dawes.
As estradas de ferro do Reich contribuirão para as
annualidades do novo plano, que deverá substituir o Piano Dawes, com a importância de 645.000.000 marcos,
fisco allemão.
pagaveis por intermédio do
Ficarão cancelladas todas as obrigações industriaes
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SrCCtRSAIi EM S. PAUliO
Em servlgo especial desta folha, seguiu para o interior paulista, o actual director da nossa
succursal em São Paulo, sr. Ibanez Lara.
Durante a ausência deste, assumirá Interinamente, a direccíio da mesma, o sr. Mario Car*
FUIio, actual
«lot-o «le Oliveira
vice-director da succursal.
A sedo da nossa succursal em
Kio Paulo, transferiu-se para a
roa de São Ponto n. «1-1° andar.
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é o SYMBOLO da ALEGRIA e do LUXO
— em um ambiente de

Amor e Jazz

Anny Ondra

16 PAGINAS
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NUMERO AVUI^O 200 RfilS
IDEM ATRAZADO 300 RÊI9
AOS NOSSOS ASSIGNANTES
cobrador é o
O nosso unlco
er. J. T. de Carvalho. E sô serão
validos os recibos passados nt
talão: "Ftirinula numero 9".
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Hespanha, Amerlca do
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Seme.itrai
Exterior
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cluslve
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CUIDADO (0M AS IMÜAÇOES
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SOCIEDADE A.NOXYMA "A

MANHA"
I
Wivctor-Presideiite — Antônio
1 Kul-.Uo Monteiro da Fonseca.
— Moa
j Director-Th«*sourcii*i>
cyr St-bnfflor Camargo.
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COM ESÍA MARCA INDICAOApeiaFLEXA

A MANHÃ
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teudo n collaboi-ncilo Ue MIl«'ir ,.,¦ imn-ls <• lltibert PrniicK
leu
pne
I
n«y
«o,
pelo
fi
ppd«*
lio
orar*-»,
rapa*
„„
le
-Vtto pohko, men filho! «minüo
¦
dn Icrml".
'i — 4 — 0 — SpT 0
i fn-.lornal 70 «• n «-.imrdla "O nOH IJCllA POXXO". Horário;

Em Caxias o frio attingiu a
quatro grãos abaixo
de zero
—•
PORTO ÀiiiSdRÍS.i 1 (A- B.)
Aeeentuuin-.se as noticias sobre a
baixa temperatura na ."erra c na
regiiui colonial.
Eni Coxias o fria altlnglü psU nolto 4 ijiíiuj úbalxo do zfirpi
VIòtüXT.VS
TJ3ACPJSSTADES
( .MSAS VAUIOS -KS*
•IKAlillS

*
oiatando cstrnROS
glirri noticia.'causados p<?V:«/ ; telltpéstades, «iue
|6m attlnf-iilt*
grande violência,
bem qud se$» m do pouca durni;âo.
lOm Suntn.
Victoria do Palmar
uma i,rroíi*> ^ bhs ta foi arra.stnda
pela. Itlgôa Mirim, durante varias
milha*-', tí .ulo estado a ponto de
nautrajcat! . Koi necessária atirar
a. OHUa a maior purte dn carga
para. salvi ie a embarcarão.

cinco Sil o Feliciano Sodrí-, .-nra
substituírem, na Commissão de
o
Finanças, os srs. .loao Lyra
doentes,
por
Brito,
que,
de
Corrêa
não puderem comparecer.
n
B não liouvo numero para
votação.

0s pagamentos amanhã, no
Thesouro

Na 1* Engadprin dô Thesouro
serão lüisras ainiuilià, ns scüiilnA soíl.»ãp não toye iniiiortan- tes rolhas:
— Obserllluminacão 1'nblica
fl ( rou clni-o minutos.
RIO (atAXOK. 1 'A. BO — no cln- o'le;*
— Inspçcto"lieAstronômico
a
vutorio
Franos
srs.
JBStwlo
üo
í
àeslitnou
réelõos
dlversna

0 Sf MADO, HONTEM

ILEGÍVEL-

é a protagonista desse film do
PROGRAMMA SERRADOR

i,

ANTARCTICA
melhor <*r»ej«)
(A

Ohonís e cerveja em garrafa
*~

Tri. «.'. U3-:.' — «"« — -*903

29*"

ria de Navesaqâo — Avulsos da
Vláç&ò .— Estatística Commerelal*— secretaria da Açrjçultura
Jardim Botânico — Horto
Florestal — Instituto de Chimi—
ca — secretaria do Exterior
— LaboInspectoria de Sosruros
—ratorio Nacional dc Analyses
— CônsulJustiça
da
Secretaria
—
tor Coral dn Republica — AssisColotoncla a Psyehopatlias
Clubs
—
Bancos,
de
Fiscaes
nlflg
c Loterias — Secretaria dn Viui;ão — Aposentados da Fasseúdn
Assistência Hospitalar — Casa
lluy Barbosa è Museu de Kxpansão Commercial.
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A acção perniciosa
dos alarmistas

DET AltHK 8YMFTOMAT1ÇO
os
As eleições inglewk conUnuom alvoroçando
sinos do campanário da curiosidade mundial.
empres'.Ea
victoria liquida doa' trabalhistos
deveras
tou ao desfecho do pleito uma sonoridade
sensacional.
i
dilatado
Com Islo. o socialismo, cada ver mais
no sentido do
na Europa, ganha Importante etapa
o
os
preconceitos
varrer da civilização occldental
defeitos do velho regime do capltallsmo-naclonade opressões de
lista, forglcador de guerras e
' •.-_
...
classes.
na
socialista,
Mede-sí a expressão da victoria
interessantes
Inglaterra, por uma série do detalhes
_ sendo das mais significativas, a clrcumstancla
chefes, jft tamde que os filhos dos tres grandes
brllhantemonbem políticos militantes, ganharam,
descenGeorge,
Lloyd
major
O
te, suas cadeiras.
sua
poltrona
David,
conquistou
illustre
dente dd
Malcolm
como liberal, nas pegadas do progenltor;
tracomo
venceu
Mac Donald. filho dc Ramaay.
do
balhista — mas Oliver Baldwln, primogênito
conservacomo
não
primeiro ministro, triumphou
nas fileidor. mas como... laborista. pois millta
inequtvocomo
vale
"Labour
o
que.
Part}".
ras do
em faca
novo
do
partido
da
pujança
co symptoma
da decadência da velha facção tradicional.

O POVO ti o

ASSISTÊNCIA A MULHER,
No inquérito quo esto Jornal vem promovendo
da momentosa questão da assistência
torno
em
hospitalar gratuita que o Syndieato Módico Brasileiro -vem agitando, vários aspectos do magno problema tém sido focallsados pelos entendidos lnqulrldos pela nossa reportagem. ';

ra

A BLAG1IB DO DIA

Ao cidadão .lou.) Baptista do Espirito Santo
O Cónsèll#3, antecipando-se ao Thea•*-' "não «')
uma
as
paru
abriu
portas
calH! .idnilrnvclmciitc o dito popular
tro Municipal,
V
sopa „ ...
temporada que se prevê das mais dlver—
o
divertidas,
porque
mais
Veiga
dr.
das
o
A policia ucaln, tio descobrir urna quadrilha
Sim,
concedeu
Ninguém duvida do seu prestigio, porque na
tidas.
Na entrevista quo nos
no caso
dessuas
das
rir
a
designação
própria,
«5
bem
fez,
tem
entrevistado
nosso
verdudo
ello prlvu com ns riguras do primeira
o
carioca
por principio
Lima, hontem divulgada,
c quadrIUu.
_ de indivíduos sem o menor vislumbro «lo moventuras. E como vive elle um período embora apressadamente ligeiras referencias fl, as- grandeza da política nacional, tendo sido ato ugo& diabólica
dos mais difflccis, lutando, bravamente, slstencla a mãe solteira. •-- • i ra o mais tremendo empreiteiro do manifestações
rol o dc oonscloncla, quo so entregavam
indas»
Urinas
do
o badescrédito
com a elevaça» incessante dos preços dos
taroto do promover ó
' Eis ahi uma coisa muito séria que, entro nõs, dos que já appareceram por aqtjd, inclusive
mesma*
tecto
os
do
Epltaclo
assoalhando
sr.
quo
necessidade,
citarei Pátria Amada, ao tempo do
irlaes e commerciaes,
gêneros de primeira
nunca constituiu motivo de cogitações. A asslstenInsolvabilidade o pro»
em que busca o indispensável abrigo, tudo cia fi. mãe solteira significaria dizer a luta contra Pessoa... E' anilgo tão soméÁtç, convém csclaso encontram em estado de
dc ilesoonrianisso aggravado por tributações cada vez os abortos provocados, ou melhor, criminosos. O recor, dc gente que tenha -Importância, pois não
movendo, d'c*t'arto. iun movimento
maiores
os
tV
tuusado
praça
tem
Ja
mais (absurdas, é fora de duvida que vere- boletim domographo-sanitario da Saudo Publica, so passa para qunlqucr Fcriumdes Lima. Com o
ça geral, quo
o
mos o carioca blindado de uma dose ainda forneço mensalmonto nas suas estatísticas um crpB- cidadão João Baptista do Espirito Santo, mais coprejuízos.
malefícios
crise,
mna
momento,
n'estó
duvida,
maior de alegria para contrapor á tristeza cldo numero do casos. Estas cifras jft começam ntycldo como Cidadão Pingo, só dú mesmo Mellcsom
Ha,
Até
certo
encobrir.
da sua situação. Elle rirá dos açam- a inquietar e para ellas se deveriam voltar as vis- Franco, Vlllabolm, José Bonifácio, cniflm, quem
pretender
real
quo seria pueril
de nir.u situação que attinreservando para o rei de todos, tas das autoridades.
reflexo
manobre dc facto com a polltiea. I'nia prova da
o
6
barcadores,
cila
ponto,
irrevea
mais
levou, por toda parle,
Mattarazzo,
o
Francesco
importância do Pingo está, sem duvida, no facto
é
quo
pulses
vários
que
ge
materiaes
as
contigenclas
criaturas
Essas
quo
radldessas
ainda,
e
rirá,
novas
rente das suas canções;
do qne, emqnanto o respeitável publico encontra
os governos a procurar soluções
hu"viuvas
situação
a
uma
arrastam
da
vida
lagriquotidiana
cujas
o
financeiros,
edosas",
mil difíiculdadcs pira falar com nm deputado n«i
respeitáveis
caos para os problemas econômicos
do
quo
piedesprezo
menos
merecom
militante',
lado,
inunoutro
Mas,
por
Palácio Tiradentes, elle entra ali como se cstlmas de pobres proprietárias prediaes
quo surgiram após a guerra.
'sua casai, confalmlnmlo na maior intlmi.
como estn
campanhas
Desgraçadamente
dade.
nos
até
o
Cattete,
chegaram
causas
quc
e
existem
danim a cidade
vesse nn
actuando para aggraval-a,
A MANHA,
dade com os pues da r»ttrla...
provocando de quem tudo pôde, uma se- não vingam no Brasil.
são peculiares o multas das foiues
ine
deste,
Congresso
mantêm
seu
ao
beneméritos
analysudo,
procuran»
Hontem, estavam na sala do café o cidadão
os
tem
que
vera
reprimenda
Isso
porque
nesta mesma cqlunmn,
a
revogaapenas
reprimenda,
do
dita
amparo
o deputado .Azevedo Lima e o .brllhnntn
ao
da
publico,
governo.
attencão
destinadas
a
effeito
Pingo,
stltulçõos
por
do sobre cilas chamar
üf
*
"immoral
do
verdaO
inconstitucional"
e
representativas
reclamo.
do
subalterno
lei
o
Interesso
chronlsl»!
associações
da
vísain
ns
parlamentar Osório Borba. Plngô afAccrescc que
ção
JA' NAO ERA SEM TEMPO. - -Benjamin
maeste
inasylos
legitimas
evidente
E
os
é
o representante do í!" dlsjrlcto multo
não
existo
suas
povo
Mas
que
como
desprendimento
jnquilinato.
firmava
delro
quc
conservadoras,
das classes
Desde que, ha alguns annos,
não
tudo,
solteira
em recoo o sr. Azevedo Uma, dlverda
mãe
de
resenrir
fi
necordes
a
na
principalmente
destinados
lhe
deve
vinha
habituado
ternaes
política
protecção
«Manifestado
se
têm
so
Marinha
lerpretes,
Constam" deu baixa, que a
como
dispensa,
não
sua
observavu:
a
Vtravessando
cruprópria
do
comprometter
os
desventuras,
u
sob
suas
Undo-sc
das
grande,
effoetlvamente
Assim,
pena
estamos
podem,
nbocer que
tlndo da falta de um navlo-escola.
o que,
Mas, Plngô, não foi voeô quem me deu o
o apresestimulante do riso, o Conselho Municipal.. finalidade, ser Inaugurados com retratos nos jorum período do dlfílculdades ussoberbantes,
zeiros de navegação eram realizados com
A
ctra
essa
Câmara.
e
elo»
de modo
que,
eleitorado quo possuo cm S. Christovão...
Não lhe bastam o Senado
naes e noticias laudatorias. Talvez por
ainda lia tres dias. manifestaram
tamento de algumas das nossas bellonaves.
do
Brasil,
constituída
as
ella
a
no
toda
Fui cu que "lho" lancei na polltlort c tropor cumetancla, ainda não se cogitou,
quem
chefe do Kstado,
assembléa local,
quente, indo procurar o
nas viagens de instrucção a que se submettem
metrópole
da
caevlojoovo
medidas
meios e modos que
Ualhcl muito |>clo senhor, a primeira vez quc so
amparo ft mãe solteira.
eipnzernin a situação, solicitando as
turmas de guardas-marinha. apresentavam-se
as
familiar.
E
mais
vez
que
resulta-lhe
nprenenliui..."
uma
conhece,
.y.
.y.
dentemente insuffieientes para tal fim.
paios dc rtebcllal-ns.
E' verdade quc vociS desenvolveu, então,
farão roer as
concorridas,
se eomtão
de
sessões,
também,
sem
que.
Mas, justamente porque ns condições actuaes
comprehende
as
se
não
CASO DA MANTEIGA MINEIRA
O
oudas
os
symptointerferência
Um
inveja,
umu
a
de
proprietários
unhas,
grande actividade, declarou o deputado carioíl vela.
da praça são do facto difficuitosa*.,
pletem com longas travessias
indlsfarçavel
a
imdo
uma
disso,
Além
boate!»
gravidade
Revestem-se
diversões.
Mas,
cm compensação, dahi para cá, tanta1, foresurglmende
ca.
o
casas
criminosos
tres
afinal,
ilo alarmlsmo, provocado pelos
ma de que se pôde aguardar,
"facadas" que você me dcii. que jú nos domando
mineiros
fabricantes
assemos
da
equiparação
revelações
a
as
o
as
quo
ram
ctreltos,
gc»
governo
decretou
attendendo
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tevidéo, respondeu, hontem — c de modo* que
não fica duvida de que.a Bolívia, roubada de sua
saida para o mar, ha mais de quarenta anno», pelo
brutal tratado de Ancon, quedara definitivamente
espoliada.
<
O Chile não quer ouvir falar de direitos bolivianos sobre Antofogasta e região circumvizlnha
— deu a entender, categoricamente, seu representante diplomático janto ao governo sul-americano,
que. mais corajosa o nobremente, estranhou o formal espesinha mento das justíssimas reivindicações
da nação boliviana, encurralada nas montanhas.

departamento.

O Instituto restringiu o numero de contrlbuintes, excluindo os das repartições que possuíam
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indícios mais eloqüentes de que
"altos interesquer exercer sua soberania sobre os
ses nacionaes."
. Não houve, também, funcclonamento imporSeria razoável quo as altas autoridades do
tanto digno de nota, das comminOes permapaiz voltassem a sua attencão, com o maior cuida.'.¦>
nentes.
.
do, para. esses factos. i
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pois esta anMas, amanhã, teremos
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POLITICOS
.
e por abuso de poder
de officiaes menos eduVários politicos são esperados a«mi, no Rio,
-i '¦
eados. . ;•__.
' AA.
durante a próxima semana. Entre elles, os Srs.
Certamente a ma-iorla da offiçiaitdado do
Antônio Carlos e Assis Brasil, até o dia 4; o seExercito reprovara taes absurdos. Mas ha uma mlnador Antonlno Freire, que viaja do norte, pelo
noria anômala quo está amedrontando os noviços "Parft";
o coronel Manoel Dantas, presidento dè
da farda, amortecendo o .seu enthusiasmo pelo
Sergipe*; que procede do seu Estado, via Bahia: o
serviço militar o pormlttindo quo se espalhe o tersr. Gllbor.lo Amado, que regressa do Velho Munror no selo da mocldade, que ainda tefríi. de se indo; o senador Costa Rego," que partiu ha tempos
corporar ãs fileiras.
-'. \
de Alagoas e fol obrigado a demorar, doente, em
Cresce por isso o numero dos insubmissos.
Recife.
Quem deverft ser culpado por esse facto?
A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES CEARENSES
O sr, ministro da Ouerra se não tomar enerFORTALEZA, 1 (A. B.) — Iniciaram-se os
glcas- medidas contra os abusos referidos.
trabalhos da Jiinta Apuradora das ultimas eleições
para a.Assembléa Estadual.

nentes commlsslonados, os injuriam, cora palavras
grosseiras, exorbitando em nomo da disciplina e
das ordens militares.

VIDA POLÍTICA
SAO PAULO TAMBÉM!

Minas monopollsou a attencão dos meios po-.
liticos nos últimos dias. Todos estiveram voltados
para as (montanhas, onde o sr. Antônio Carlos
pousou para a execução da primeira parte do programma com que o grande íuito^i, n^r>t,.0| nnrtlClpnrÜ ^a.
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A junta estft constituída pelo desembargador
Cláudio Ideburque, pelo procurador do Estado, e
pelos juizes Gabriel Cavalcanti; da primeira vara,'
e^Levino Carvalho, da segunda,
ELEIÇÕES MUNICIPAES NO PARANÁ
CURITXBA, 1 (A. X.). —"O governo desl»
gnou o dia 14 de julho próximo para as eleições
municipaes nos municípios recem-creados de Sortanopolls, Jabòtr 8' AffohHÒ Camargo, o cuja installação terft locar a 21 de setembro vindouro.
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I" este o preflO cobrado por
todas aa bõàs Alfaiatarias dosla
Capital, pólos sons tornos de roupa, mas por quo pagar tal preço?
Pois quo, lnscrevcndo-ne no utll
n vantajoso Tlub do Roupas da
Alfaiataria Fénrolraí fi r,la d0
Dtivldor n. !ifi, sobrado, a presta-.õos semanaes do 1 Oi000 o com
ilirollo a sorteio» diários, polo
rtnal do maior promlo da Loteria
fla Capital Federal, sous prestamistas obterão os mais superiores ternos de roupa feitos sob
medida, de easemlrns e aviamentos intrlezes do Irapòrlaçilo dlrecta, do feltlo primoroso o ticapor:
irreprohensivel
fbaroento
10|, 20f, 30J, 40$ O 50*000!... AsBlm sucoessivnmonto atfi no seu
Insto preço, quo ê de 45 somanas a 10J000 ou sejam 450$Ü00,
mas quo comparados com muitos
aue por ahl se fazem, valem 550»
i> 000*000, Os sorteados nas 10.',
CO.», 30.", e 40.* semanas, receberão ainda como bonificação osperial mais uma calça de finíssima
Pnsomlra ]n(-le?.a do fantasia o
.is sorteados na 40.", quo 6 a ullima, dois tornos do roupa mi o
terno o o dinheiro!... Insereram-se uriíontomento sem receio
Bo prejuízo alfirum, pois que r.s
prestaçftes somanal ou mensalmento pagas silo creditadas por
ponta do seii3 ternos do roupa,
nue os receberão quando sorteafias suas inso.ripçiVs ou totálraònlo pnpra a respectiva Importância.

DR. BRANDIN0 CORRÊA

§
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Moléstias do apparelho Genlto-TJrlnarlo no homem e na
Utero,
Operaçüe»:
mulher.
protaappendleos, ovarlos,
ta, rins, bexipa, cte. Cura rapida por processos modernos,
sem dor, du

GONORRHÉA

suas complicações: Proslatlten, orohites, cyatltés, estreiPiathermla.
tamentofi, cte..
ítna AsDarsonvallsaçüo.
Gemblta, 23, sobrado. Telephono C. 2654. Das 7 íis 9 e
das 14 tis 19 horas. Dom. o
feriados: das 7 as 10 horas.

TOSSE
Bronchite
Asthma
Defluxo
Influenza
Constipações
*:£¦;,

jSflsÉ

AN»»

I' í'í'

rn-Knppareceiii rapidamente
com o uno do xarope Angleo
Composto, preparado na
PHAIUtACIA ÍIRAOANTI.VA
uu» I riimuiyiiiiu. n. iâr,
Vende-Kp em iodas as pbarm-ieliis r- itrofrarlax.

I

PARTIDO TRABALHISTA
DO BRASIL
quk ic o cisNrnó ròiiiTicó

1'KOM.rAIUO Dii MADUllElUA
Foi distribuído ao povo no dia
2ü do corrente, coma tambem
publicado na Imprensa, um boletim redigido por um conhecido político destu capital com o
rotulo de '•Centro Político Prolciurin i\e Madureira'' (filiado ao
o Partido
contra
B. O. C.)
Trabalhista o seus directores.
Para bem da verdade somos forao
publico,
çados a Informar
operariado
principalmente ao
o
não
existe
que, em Mucltirolra
'Centro Político Proletria", apenas os srs. João Alvos Kiboiro,
bastante
funeclonarlo publico,
"cubos econhecido ria roda dos
loltonies", com João Paulo, extrabalhador da Estrada il«' Pero
ro Central do Brasil, sondo
do 1'allldo
primeiro presidento
Centro Politico do 2" lüstricto o
o segundo bastante conhecido do
os
Nobre,
.Moura
Intendente
do "Centro
dous componentes
MiuluPolítico h Proletário de
forgicadores
reira": conhecidos
em
do ággromlaçOcs pplltiças
vésperas cie eleições afim «lo obterem resultados (segundo 6 vOz
geral, principalmente dos polilicos do 2" Districto) financeiros.
exO Sr. .Toão Paulo que íoi
Trabalhista
Partido
cluldo do
expulsão
do
cm vista do sim
n
Qrcmio Politico Popular foi
''amigo
politlco'\ o
podido cío
Inlclador ilo Centro, fundado nu
residência do Sr. «loão Ulbeiro .'i
10,
com
Magilrilenu
Travessa
suas
do
exclusiva
presença
"grandes personalidades".
Lamentamos é que esso politlco que se escondo lias cortinas o
maneja com estes dous "cabos"
nan
incultos
conhecidos ooirio
rodas eleltóraes, pois, sem prepuparo algum appárecem om
bllco como sábios: conlioeetloren
da evolução politica social e lucomo sejam dous
ter nado nal,
"leaders"; qne realmengrandes
são
to pelo boletim publicado
do
mais competenles
Que os
actuaes intendentes bulclicvlstas.
fiA prova do despeito dessa
do
gura esoorididtí, com rotulo
"Contro Político
de
Proletário
Madureira"', vem contra o nosso
—
lnveleader Kòclrlguqs Neves
lioJa é ingratidão — porque
drígues Neves tem defendido com
sobrada competência os direitos
dos proletários desta capital o do
Estado do Itlo, como podemos
citar: operários do Arsenal du
naviies;
Marinha: carpinteiros
operários cia directoria de armaçio: operários marítimos e laalguns
vradores não inplíilndo
leaders da uliirna grrOve dos padelros, etc.
O Partido Trabalhista rooonhécldo em 2lí paizes aòínp unidade constituída syndlcallsta, vai
vencendo cnm tòriaoldadçj dentro

SISTEMA DE IHV.AS B KSPHBRAS —• PISOAl.l/.AOA PI51.0
COVERXO DO ESTADO — UXTIIAC.COES A'S 18 lUin.VS
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GRANDE LOTERIA PARA S. JOÃO

200:000$000
EM il SORTEIOS
1° sorteio 50i0«0$ em 20 de Junlio us 15 horns
-n norteio 50-000$ em 21 de Junho íis Jl horns
3° sorteio lOOiOOOf em 21 dt* junho iin 111 horns
Preço do bilhete, lOfOOO — Vlifeslm.,. fsuu
O BILHETE DA' DIREITO AOS TltláS SOHTI1IOS
PAGAMENTOS NA

COMPANHIA INTEGRIDADE FLUMINENSE

41111 ¦— iVÍCTIIEÍIOY
iiÜJA VISCONDE DO RIO IIRANCO.
frente A estnofln ilns ll.nl-cio.
Em

6BATIS
Poderá ganhar nas Loterias
e demais jogos, ser dltoso
no amor c trlumphar nas
emprezas, obter o Bem Esa Felicidade tia vida
tar
'e e
isto somente pedindo
o Livro

py-

A .Fortuna Ao
Alcance de Todos
pois elle contím conselhos
para resolver todas as concrarledades da vida humaUa, e !h'o envio mediante o
franqueio de $300, em aellos. Dlrija-se ao Prof. D.
Uspallata nuO. Ltcurzl,
Buenos
Aires
mero 3824,
(Hepüblleá Argentin:.-.
ZãXmamaammnmtjmesain.
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Antes, como propagador, pela inércia, ila febre amarella. Agora,
como dictador dos expurgos disparatados e irritantes
Entretanto, agora, quando, decididamente, as interdicções e os expurgos, pelos quaes, outr'ora tanto se
clamava, são desnecessários, o sr. Clementino Fraga,
certamente para dar vasão ás grandes sommas que o
Governo' ha pouco, destinou para o combate exlemporaneo á febre amarella, não tem mãos a medir na determinação de interdicções c expurgos por toda a parte.
Hoje, basta que uma familia qualquer se ausente
por dois ou tres dias da casa onde reside, para que,
uma, duas, tres, cinco, dez turmas de insolentes matamosquitos; por ordeni do sapienle sr. Clementino, lacre as portas da casa ou decrete a interdicção, inappellavei. Até parece incrível!
Será que o sr. Clementino Fraga, esteja no firme,
propósito de salvar a praça da crise atroz que ora a,
asfixia, com a compra de drogas e materiaes, inúteis,
dos expurgos c das interdicções'.'...
E' 0 que eslá parecendo.

Tlll" mim

[LOTERIA DO ESTADO DO RIO
J¦
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OHTlHUfi A FLAGELLAR A POPULAG
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Vale a pena attentar no que so está passando nos
domínios do sr. Clementino Fraga.
Ninguém ignora, que, na phase verdadeiramente
toda
aguda da propagação do mal amarillico, quando
desta
imprensa
da
a maioria dos órgãos independenles
ecapital, no seu papel de defensora dos interesses col
deClementino,
sr.
do
inércia
divos, bradava contra a
do mal
ante do surto epidêmico, innumeros casos fataes
a
Saude.
sem
registados,
que
diariamente,
terrível, eram,
habidas
só
não
expurgo,
conveniente
o
fizesse
Publica
outras,
de
tações onde taes casos sc verificavam como
onde oceorriam casos suspeitos c; como tal. confirmados pelos próprios hygienistas officiaes.
Em vão os jornaes clamavam con Ira a criminosa
alarmado
attitude do sv. Clementino, em vão o povo,
competemos
poderes
com tal situação, appellava para
dotes. O director da Saude Publica, n'uiiia obstinação
mosComo
ouvidos.
dava
alguma
pára
entia, a cousa
Irar ao «plovo que, só clle, podia ler In-ado de armas...
VITA NUOVA
Passaram-se os .tempos. A febre amarella, mercê
— até que
de Deus. foi. aos poucos desappareccndo
ou outro
a
um
reduzida
está
hoje, (milagre divino!)
lem
Publica
Saude
propalaraso,' conforme a própria
rio.

POR QUE PAGAR
180$, 500$, e 55OSO0O0
Por ura Terno de Roupa?
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do selo do proletariado brasllelro, apesar das dlfficuldados íl*
nancelras; som apoio do politlnos; sem
nflvogados proftsílonaes; sem auxilio financeiro do
exterior: sem auxilio dii policia,
como os pseudos communlstas
\ipregam: os seus directores
vem modestamente, exercendo as
suas rudes
profissões. Desafiamos aos bolehevistns para ftfflrmar em publico, com dociim-ntos ou pessOas quo, os direcloros
do Partido Trabalhista sejam pnllclaos ou slquer amigos do pnliolaeis,
4*
principalmente da
delegacia auxiliar. O president'!
foi identificado quando o presidente dos Estados Unidos esíevo em visita a esta capital .Os
faetos são documentos que
ficam registrados
na hlstorli.
Emquanto os elementos do 15.
O. C. provocam a luta das ciasses trabalhistas, o Partido Trabalhista fiel a oprogramma vai
pugnando pelos Interesses vitaes
do proletariado, fundando escol.as, caixas de previdências o cooperatlvos;
pleiteando junto aos
poderes administrativos melhoramentos para os bairros dos trabalhadores; pugnando pelo cumprlmonto das leis om vig_or o leglslaçfio do novas que venham
beneficiar as classes trabalhisIas, conformo foram
discutidas
no 1° Congresso Trabalhista, reiUsado nesta capital ,cujos
trabalhos repercutiram no exterior,
com louvores da imprensa, quer
trabalhista como burgueza. Uml!iquanto os srs. João Alves
boiro o «loão Paulo, seguindo os
conselhos
amigo
do
político,
que, não lem biiinleira, procuranao
í!. O. C. com
do ser utll
Interesso pessoal, não nos Incontmodam as sutis perfldlns e ealumnlos, pois, acima do.s nosso.'
deveres diários acham-se os deveros para com a classe quo pertencemos c fl. pátria.
Que flquo os Srs. Joito Alvos
com p
Ribeiro <; João Paulo
'•C'ontro
Político Proletário de
Mudurolra", que auguramos prós
perldades; obedeendo as ordens
do "divino Cezar"; glorificando
tJ.
OS "Deilács" vermelhos do
O. ('., da Federaiião Syndicni
do P.lo, da Federação Coral do
Trabalho,
trindade
em
única
pessoa do 14. O. C, são votai
dos "sequauos e piratas" ,1o
Partido Trabalhista.
.Não desejamos destruir partidos e centros políticos, pois, todos perante o nosso programina
tfm direitos livres de pórisai' e
propagar — apezar de falta d««
decoro o dignidade do.s nossos
inimigos — estamos
promptos
para os sacrifícios de dèfcfiiUõr o
nosso ideal socialista demo«'raüoo que visa organlsar as ciasses para fins de prosperidade.'*
o não de lutas o dissídios conforme so verifica om paizes onbólCKoVistos
de os elementos
e
pretendem dominar a ferro
a fogo.
Não estamos ria altura de 0ecompanheiros
foiuler os nossos
naqfics.
trabalhistas do outras
mas, cabe-nos de informar ao
us
brasileiro qije
proletariado
faetos e roallsàçõos estão íicinia
da demagogia revolucionaria vermolha, cuja dlctadura que sulstituiu uma tyrannla implantou
outra mais terrível a violenta,
voltando a Rússia a ter um novo Ivan — o terrível — na pessoa do camarada Stalin — sodo
grande
gundo affirmaçoes
chefe vermelho, o grando Ídolo
da revolução russa, Trostky.
Adhesiiodos Srs. João «\lves
o João Paulo fts hostes bolchevistas, yeni mais confirmar uos
mudam
se
seus amigos como
camisas de burguezes por tunlci
do cossacos...
"Centro
Como os directores do
Político Proletário de Madureira"; não tivera ma coragem moral de subscreverem seus nomes
no boletim cheio de Infâmias ao
Partido Trabalhista, sobra-nos a
coragem de assignarmos a merecicla resposta, tambem extensiva ao que se esconde na capa
do anonymato forjlflcando vlndl•.•oricias, em nomo de segundos
devo
tra aquelles a quem ello
favores e gratidões que não ha
paouro que recompense em
gamento.
"ConPodem os directores do
tro Político Proletário de Madurelra", e demais Inimigos do
Partido Trabalhista gritarem, qun
n6s não corremos e jamais mudamos áe idéas como se mydam
do camisas.
Rio de Janeiro, 2? de maio
Directorlo —Polo
de 1929.
Molchlsodccli Silva ReUc,( Piesidente: Pedro «lost* Cardoso. Secrotario Geral.

CONVOCAÇÕES
AMjIANÇA DO.S OPERÁRIOS
KM CALÇADO E CLASSES
ANNEXAS
Realiza-so amanhã, dia 3 de
junho, em nossa síde social, &
Praça da Republica, 66, 2o andar, ás 20 horas, uma grando
assemblêa. geral da classe.
Para maior êxito desta magna

MAIS DUAS REMOÇÕES
Temos a registar, hoje, mais duas remoções procedidas hontem, para o hospital de São Sebastião, e
que foram as de:
Maria Sabina da Conceição, brasileira, de 26
annos de edade, residente â rua Páysandu' ri. 1(32 c Modesto de Campos, de 62 annos de edade, brasileiro, morador ã Travessa do Patrocínio n. 16. casa um.
O MOVIMENTO HOSPITALAR
Segundo as informações prestadas pela Secretaria
do Departamento Nacional de Saude Publica, o movimento hospitalar, no dia 30 do mez p. passado, foi
o seguinte:
Hospital São Sebastião: Existiam: em observação,
2; entrou. 1; não foi confirmado, 1; existem: confirmado. 1; e em observação, 1."

ÜM CASO HE FEBRE AMARELLA. NA TRAVESSA
DAS PARTILHAS

A Travessa dus Partilhas tornou-se, durante o sur-

II BI

lo epidêmico, que vae a terminar, celebre. Ainda agora, cila continua offcrecendo matéria ao noticiário dos
jornaes. Hontem, a Assistência foi chamada para soe,.
correr um doente, rio ri'.. 8.'S, daquella tnivcss.i. Ali. „
dr. Guilherme dos Santos, conslalou lralar-se <lr um
caso de febre amarella; razão peja qual, liòtificqii-n ao
Departamento Nacional de Saude Publica.
OUTRO CASO NO ESPLANADA HOTEL
O Esplanada Hotel, tambem occupòli, nessa epide
mia, por diversas vezes, a atlenção da Saude Publica,
Mais um caso vem de oceorrer nesse estnbeleciimenlo,
O enfermo, que, nos affirmiiin, é redactor de um jornal
desta capital, cujo nome nos foi oceuliado, com permissão da Policia, ficou isolado no seu próprio apa rlnmento;
O caso foi notificado ao D. X. S. 1\. que* tomou
as providencias exigidas pela sua gravidade.
O DR. ALCIDES L1NTZ, AGRADECE
Esteve na sede da Associação de Imprensa do Eslado dò Rio- onde foi agradecer o ielcgráitVma <le congralulações que a Directoria dessa ^sliluição jornàlistica lhe dirigiu, pela sua brilhante e efficientc néliinçào
na Saude Publica Fluminense, durante a phase calamitosa da febre amarella.
O illustre clinico fòi recebido pelos directores da
prestigiosa Associação de classe, demòrnndo-sc ali. ,i]
guns instantes, om cordialissima palestra.

ESPIRITISMO
LIGA

KSPIItlTA

DO

•Kscola

IIK\SII«

Subordinada ao thomn "Materiallsmo o Kspjrltisinp'.'', o sr. Ishíáei Comes Braga, realizara uma
confercheia. As r, horas da tarde,
ua Casa dos Espiritas; no torcei- I
ro andar du Palácio Ouvidor, na I
rua do Mercado n. 22, elcvedor. I
Confrade conhecedor da doutrina |
«> «los vários crídos religiosos, com I
:t I I.TIMOS »*. DKKINITIVOS
HSPB^^H^P ¦'"* - •( '^ ¦''^BmammmW
cultunt geral, visto a facilidade I
que lhe offerece r. conhecimento I
CTACPLOS Dt
Ki:*?TI*JADISS«MV
«ie vários Idiomas por cértÒ o s«u ]
^^- -*'''*»3Bw3^
trabalho irfl satisfazer n dnsla
ItRVISTA Di: OI.KGtiRIO MARIANNO
«1» quantos o ag: ariium há tribuna I
i.t Casa dos F.-iptritas'.
Rntrada franca)
SossOos espiritas
se reftll- '
I — Ol amanhã: — C. que
ÍO.
Dlsciplos I
'"
Samuel, Kua D. Maria n Í9Ui
.
*;
«x
horas da noite.
«¦.. K. Vicente dò Paulo, rua ¦
Dr. Nabuco ile Freitas u. 120,
ia S horas da noite
(,. 13. Antônio de 1'adua, rua I
Prlo iiirlhur r maior rnnjunrlo qur aiw hafe me <«\rmni».<<u nu
Vieira da «Silva n. 23, Sampaio, As j
s horas da noite.
Brastl
C. K. Jesus, Maria, .Ti.s«*-, run
n.-nvr.ii Clarindo n. •!", 12. de
ULTIMA MATINÉE A'S 2 314
1'«'litro, ás S horas da noito,
C 13, Filhos da Vinha Oloste,
rua Sá. n. lü. Encantado, ás 7 hoAMANHA — \n«> bavrrá r.opn-laral» **tra ri>«^«i.> ú* raonuniru1-as e meia da noite.
a*, quadru*.
r *: ,lr»lutnhr.inii-.>«nin»
tal revista em - nrlo».
<".. E. João Baptlsta, travessa
APOTIIEOSKS:
D. Maria n. ."". Boiíto Rilioiro, íis
j s horas da noite.
líardèConfederação Espirita
j (ista, rua das Missões, n. 2ü'í, liamos, fts S horas dá noite.
C. E' N:izan*no, rua Gustavo
Riedel n. IS, Encantado .íis S horas da noite.
C. E. Estrella da Carldacícl rua
ile OLÉGÀKIO MAIllA.WO. «rum 4 "«ket^*.** .»-»i,>.i «ir m\a%
D. Anna Nery n. 10'!, ãs 7.:!«i horu.-* da noite.
IIIOHIO DR CAMPOS «C«**rlhriro \X>.
I
I «'. E. Vicente de Paula, rua Vln- I
MUSICA l»OS PRIXC1PAKS COMPOSITOIU:S
i ie o Quatro de Maio n. WJ, ;us 8
I
TODAS AS SCMVAS — \'l H TOTAI. DR 3S — SAO PINTAI» \S j lim-as da noite.
O. lí. Aprendi;-.cs do EsplrltlS- |
'
J A V M K
S Íl;VA
por
iuo. rua Qulnxe de Novembro n.
Trrça-írlra. •« | JT. Nicllieroy, ãs S horus «Ia noiP.slrra Ur uo\...» urti»u» — -"PrrMírrr"
KSIPRRXA A. NKVKS «K CIA.

A's 2 314

A's 9

7 314

314

HOJE

Iflj§ È 11

UfIMOS DEIXAR 91
INTIliliDODE...

MACHINAS de ESCREVER
DE OCCASIÀO
lias mrlhi.rr» muna- .- uilintu*. «i..Jrl,..: Tamltrun \OVAS dr
marca STOKWIllt — Ma.-kina* Jr CAI.CPLAR «¦ «Ir COSTURAR a

i.n.Min

k si»kkks\i.k.\ti>.

pkça.s

prazo:

i*it\s, tvpos

k

— llana-u. VoaPKIUIAMKNTAS PAIll lO*tl'KUI'AIH»KKS
'lroi-am-M- inarhiua». K«»»r
—
\,.nr
liTI. K. SASS
1-rrlnm-i.i-.
S-12. Itua Sau l'fji>. r«i

S+-++~a>*»~*~**-*-4i-*f« •••'•'

Victima

••••-'

nun i jbse'
CMlMCi:/. \

PÀSCHOAI.

•SEtiuirro

f|

Mullm-fH dtoría» a partir dr J
2 hwrax

IIÒJK
Em

a 'rr.*i. \!
"<A

mallm-r

r suirr

no

trabalho

Te-..- hontem; á. lar«ii», os so«-! «.»r«T««s da Assistência, o operário
-lüe-aÂo. lK»vs Ikioy. d," ".'S an¦ios. «sito. qUAtiiíü
trab;<lh:iva
hu:i<;l< obràs. à nia .<ão Christoviu. fo: .-«• !«-.i,. f^r utn "cijolo.
H»ir o f«e-riu na atu^L
D**Pv^i< »!#¦ *!*t-d:»-^do, Ilo\*S foi
internado. n«» U«>y,l Su! Ameri- RI'A OO OUVIDOR 51». SOHRAOÓ i

Conquistando os am
Arrebatadora produi-ci.. d«?
lan.-r* rmoi-i«>nauir«. da Po\.
rom I.OUISE DRESSKR
KOI.I.INS
e DATID
.NO PALCO — Sr*wi<m de 4-0
— Se tCOU
O enreintador Miinvln bt(U»ileira. orislnal de MIGUEL
SANTOS:

assim...
nüo nossa viver OI.UA
NALIA HINNATT1.
TEIVARRO, MANOEI.I.SO
ÜIRAES.
AEIR.V. MANOEL
rn matrnlflr-»» papeU.
».l 11 ¦ 11

>

reunião, convidamos todos os
companheiros a comparecerem
em massa, aíim de proceder-se
A acclamatjão da -nova Commissão Executiva, a qual administrarfi o exercido do f semestre
de 1929.
Esperamos que nenhum companhelro falte a essa reunião,
para que sejam bem diffundidos, por todos, os membros da
nova Commissão Executiva. —
A CommLssão Executiva.
EMPREGADOS
DOS
UN1ÀO
DO IJX)YD BRASILEIRO
De ordem do sr. presidente
interino, o de accordo com o artigo 26 dos Estatutuo, convido os
srs. associados quites a comparecerem A assemblêa geral extraordinária, que serA reatizada As
19 horas do próximo dia 4 de
junho, terça-feira, em nossa s*de social, para continua«;âo da
discussão e approvacão da reforEstatutos. —
ma dos nossos
Américo de Brltto, f secretario.
l*NIAO DOS OPERÁRIOS. KM
CONSTRUCÇÃO CIVIL
Convido todos os sócios e não
sócios desta União, a compareoerem «A assemblêa de quartafeira. 5 do corrente, pois temos
assumptos de grande importancia a resolver.
Todos a essa reunião, na Praça da Republica. 56, 2" and»r
— O secretario geral.

!

Alfaiataria Ferreira;

proflsslonnl
em sessão ordinária o Conselho Ks j
"íiin^i-,»" I'uiíí"*
ri,:* Haill;i ¦'
piritA riò masii. parir estudo o \
/'
S» lV„1"r,"eu?d? "
resblutjâo de
vários
assumptos I ^'f^
' " '""" :"'" " '"
pendèntea do seu exame è julga- '"
mento. I'pde-se o oompai-eçlmen [lúiildo pola sua Caixa Escolar,
Io de Iodos os membros,
CONSKLHO KSPIUÍTA DO
|
DiSTiuçTO ri:i)i<:it.MNa casa «l.is Espiritas, cm con- !
jiuicto com o Conselho Espirli.i ';
«Io Brasil, rciuiir-se-á hoje, íis
X horas «Ili noite, o Conselho Es- I
piriia <lo Districto Federal. Pede- i
se o comparciMinento rie Iodos os |
IMPOTÊNCIA
membros,
tu urros tlurnv v fun1*-* <•
UEVISTA RSPIliÍTA DO
j
lUíAKII,
EstA circulando o numero da:
"Revlsla, Espirita ilo Brasil'' 'I";
Tniliiriienle rnpliln e iiio«i«>i .
mi. ai,\ Alll) MOI TI.MHl
Junho. !Su;i Carta v escolhida collabora.,ão, u abundância de notlllll.-lios All-rs. TT — I. —
dario, a par dn sua cuidadosa
.is iu |iòrn'i
feitura typographici. com repor¦a
tnfteiii eni nítidos rJluhes, tudo
objeclivanda a pròpp^iiiida <io Esplrltlsmo, se constltue motivo " paHera uma larga açor ita«:ão da.
vista Espirita do Brasil", conforme vem tendo.
Ali'.|n da abundância ile coliaborai.ão, publica a ''Revista" o re!nsf'illurões rspr**[;it*H pnrn
sumo dos trabalhos da Assemblêa
i ntliimrnto «Ias viirUi*K
Espirita «lo Brasil, ultimamente
DoçiiçtiM iIon
IntCNltnos, In
encenada, o relatório apresentaMHirrlinldns, i*(c.
do, o programma de trabalhos da
Casa dos Espiritas e o discurso
1)11. C*IVIS GÀIiVAO
proferido pelo sr. .loão Torres,
'A«(si'ii:l>l<°.n.
II,
HMi — llll»
presidente da L. E. do Brasil, ao
encerrar os trabalhos da Assemblêa.

G0K0SIHH'V"i

ESTREITAmEriTO DA ÜHti

VAÍiÍ£m|

temia EsiniuTA ni:
CAItIDADE

mmw

OR; AKMANDO MONTEIRO

Na próxima quarta-fcini, 6 do
corrente, As S horas da noite, o sr.

,i««ão Torres, presidente dá JJlBá

Jil lotxr^ssfu rUt i.1 vjajifom
do «jstudos íi Europa. Clinica
gcrul. Moléstias do homem
mulher •¦ crianças. Ratos \'l.«leta vermelhos e ultra-vloleta, banhos d«> lu;:; diatlo r
mia, 9H, 006, p«>lle, syphlllis.
coraçtto,
tt«;. —
pulfiiOes,
Consultas grátis, s«)in parar
das S da inaiihã. até da tardè c das 0 As S da ítolt»:; «
rua Nlüçlíádò Coellio n. lí'i
Pliarmadii Principal. Unloo
consultório.

IVpirita do Br.isil. realfcirA uma
conferência na Tenda Espirita de
n.
Caridade, A rua dos' Inválidos "'A
178, suliordinaila. ao lliema
unificação da IV «• a política religlosa".
A entrada sei*A franca.
MCA KS1-UUTA 1)0 BK.VSII.
Para n çonfèranúl.n que sa «lodoniingo,
hoje,
verA
rõállwxi'
go. íis 1 S horas, na Casa dos Ks
pintas, no leneiro andar do i'alado Ouvidor, na rua do Meh*ado n. L''J. elevador, o Conselho
Direclor da Llgá Bspirita do Brasil convida aos espiritas em ge
ral. Seri eonfereneisla o sr. :.-•
macl Gomes Braga, que àhi
acerca do "MãterJállsmo e Esplritismo", th8ma de acluiilidadc,
11 vista da pratica tortuosa, que
por ahi en lóra se Vètn pro.lamando soli a bandeira do verdaddro Espiritismo.
A entrada serã franca na Casa
dos Espiritas

!)R.

THEATP O

Carlos Gomes
.lurrraa !'a.».-h*ul Secreto)
¦>»i
dn
an.
«TfCMtnunlcs
(•jrntMaTrl re\ÍKta:

lürrai»

Asylo dos Inválidos
da Pátria

CLINICA

maio

«ta
inMiHfimol i.arrrrin
IIIIIHI ES PORTO —
1.1 1/.

rRixflr-ro
tHumpho «rvaplelu
da
lu
t.KVMH:
DE
COMPAXBtA
»i:\i-tas
MODKRXtS

Ipfe Max
«Knyrru

M. Pinto A < -I

1UVIR — Ea -aatlner :i»
2 3 * e TODAS AS XOITES á»

7 3;-! e « rt <

l'«eii-uos hor.tcni, ii praiter de
Manoel
sua visl lti,
o tenente

,

OS "CARONAS" NA
CENTRAL DO
BRASIL
A Esta«;So D. Pedro II, da Centrai do Brasil, forneceu hontem,
por conta de diversos Ministerios e outras repnrtiçSes publicas. 106 |\ass-aj-*ens na importancia de ríis 3:;*59$200.

A GUARDADOR*
Guarda, conserva, engrada
r.ua
moveis,
e despacha
Mont-orvo Filho n. AC Tel.
Norte Eíil.

5. "
"
c».
Sahbado
Rio de

"»t*
81T
«27

"
TW
"''A
" ai
2SII
hontem
Janeiro. 1 de Junlio de

lfl**S.

O fluenl «Io aoveruo — Or. Anterio de Campoa

Adjacto Ferreira

TMANON
HOJK K AMANHA ULTIMAI
DE

Sua Excia. 0 Senador
'< horn*
HOJE — Vesperal Ah
— Se»Oe* Aa 8 e 10 horn».
enTERÇA-FEIRA — A
t-Taçadisnlmn comedi» de Ar"O BERmando Gonsagn —
.\ARDO DERRAPOU1"

A Commissão dé Tomadas de Contas,
no Tribunal de Contas
O presidente do Tribunal de
o 2"
Contas, designou hontem.
Américo
escripturario Eduardo
de Faria para servir na commissão especial de Tomada de Contas, nesta capital, sob a presideneia do dr. Thompson Flores.

Foi recilhida ao Hospício
s Nacional

symploin.is de
Aprosentando
alienação
mental
foi
hontem
iondii/ida paia
a delegacia do
10" districto policial A rua Flguelra de Mello, a viuva Ophella
Doniingues, ile IS annos e residente com seus pães íi ruu. Bahia
n. S.
Por solicitação do pae da pobre moça. sr. Alfredo Domlngues
foi ella internada
no Hospital
Nacional, onde se encontra, no
Pavilhão de Observação.

MED CCA ÜO

i 111

Terno* «le llonpu :i vtrmvLVües
Francisco c!o AImoid-r-, erflcial do
srmanac» Ue lOftlOCI i* com direi- Asylo d\;H Invalido.s ua l'atria.
flnnl
pelo
lu a «orlrli»» illarlon
que uos veiu agradecer b* refedo« .1 «llltaoi. nlirarl*»"!»» l>*e»tr- rencias, sob todos os pontos Jusnau) do maior prêmio da l.olerln tos que fizuinos, por occ.lilàb «ia
o*
da Capltü Kedernl. ou «ejam
'20$. '.IO». Commepióratião rta Batalha tle
mnm» terno* por IO».
Tuyuty a 24 do m« ultimo. h««s
I«$ r .-.0*000 at* «o «tu Jaalo »B- officiaes e nsylaclos daquelV ins.
-lemaniin
lOfOCMl.
n
titulo.
lor. que é dr 45
Almelnu
A visita do ten•*!ntl^
ir.OfOOO.
contem- r,os penhoron eni extremo.
' Ou km. preirtBmIatn»
dé
"eu" temo*
piado* «ram •¦
roupa na i>rmw finda. Ilnkam
¦k »eg:ulnte* InueHPíle* ina foram
«•rtradaat
•»» feira dia 27
"28
••
8»
•*
4. «

OCTAVIO DE B
ANDRADE [

1 '.¦ yfilln tle -'aia vTn rr. In |
reassiimtti sua. clinica de •¦ ••-1
nhor.is — HemorHiaiíias ute- ]
ri nas; susponsuo d«i retrras.I
atrazos
inenstruaos, corri-1
mentos, etc; l.art*o dc P."««í I
Francisco n. 2.í; dé 1 íir--iÍ
horas.
p

»r. mliiUlr» j VfSlTOl-.MlS UOVIT.M, •> TE.'.ulorlrado |irl«>
1'alralr VFNTK 1'HAXCC; DE VI.MEIBA
farta
da Kaienaa, iirla
ii. TI r flsealliuiilo por flM*nl il»

A ARTE DE AMAR
roÍDi|iaKabilU<>i*u:i
t iua
¦urdiu dr SYD »*HAI*I.I\ para a Wararr llro* iPro-rramma Malara-.iio).
EM MATIM*.*!:

Ponto Espirita Amar a Deus,
j travessa Cordeiro n. 15,13. de Deni u\). íi-s S Iioraa da noite.
O. E. Gula, I.uk e Esperança,
rua Navarro n. 14:! ,eas*a I, âs S
horas da noite.
C. E- Fê ê Caridadp. rua Serglpe n. 1*'J, As S honis da noite.
C. E. Dltw'-. da Crus, rua ld>'-a
Bento flit-eini. As
Ribeiro n.
í horas.
i*. I. E. S. Eellppe e S. Thiaso, rua D. I.ydla, n. 33, 1'i'ira
Nova, as S libras,
i*. E. Ismael Filhos «Ia 1,112.
«•ua São Christovão ii. lü, ás ,S
horas.
COJíSKIiHO KSPIKITA DO
BRASI li
Hoje; As S horas il:t'- noite, lia
reunlr-se-4,
Casa dos EspIrUns,

CLUB DE ROUPAS DA

Inauguração de um "fao:nete dentário na
Escola Washington Luij,
em Nictheroy

Mi

K*pcolalÍíl:ul.p: TrutitiiuMilo
tins
DoonçnM
\>r\*umaft
o
»Irtil:ie* I \rnr:\sllicrilii., l'o chAAtc«Itt
\ervuMÍxiuu.
pu
lirKpepNlim, l>i-|ii'CN*i~«r*. AnIn som ni ii o,
VrnlCUNllllU,
Dormnisen», l*niplt*ic<*)i**t.
ela». Ilnl-rsdirr», ele.)
nxs
suns relnvfien .-«ini a» Alfr«'•¦ileíii llriiailen*. r Hriiíii-».

II. HOIIKICU -.U.\ \. ae — I.
Iliariiiinrnli- As ; loira»

I

Dp. José Jordão
AssUtenle dc cirurgia «i««
liosiilral tlr s. Krnnrlieii «lc
l'.iu!.*t

OPERA CÃES — MOLÉSTIA*.
UAS Si;\ll()U\S _ PARTOS
Con». — 1'raf.i Tiradmlr». S
llan ft lüi i.s l\ ip:-Td. c. UT2
lir.v. Itun JnrCKiiny, .-.;
lVI«'|lll»nr Villa -0251

Üma rua, no Engenho de

Moléstias dos olhos

Dentro, intransitável

TRÂCHOMA
SrletõiitociirB

A rua Monteiro da Lüi, no Engenho de Dentro, é uma dessas
ruas cujos edificações obe"a*eeem
os requisitos menores de esthetlca e de conforto.
Acontece, porém, que o sou estado, além de não ser calçada,
ê deplorável, principalmente agora, depois que lhe foi collocada
uma camada de barro vermelho
de cerca de GO centímetros.
Ainda hontem, um nosso representante quando fazia umn
reportagem e tentava atravessar
a referida run, viu-se "atolado"
at«J os joelhos, sendo forçado a
pedir o auxilio de algumas pessoas que no
momento
pussavam.
tíerla. portanto, opportuno que
o engenheiro de. obras do local
flüosse um "pusselozlnho" Aquelle populoso subúrbios da Centrai. pnra que, então,- fossem tomadas as providencias que se fazem necessárias e urgentes.

(«RAMI.ACoES)

Rua s. jpsê 09. as 2 horas

Dr. Gasfro Araújo
Cirurgia — Moléstias
de senhoras
Clinica privada. — Ilospit.il
Evnnirelleo — Tctepli. V*. "*i'(ll
Cons.: Hosiirio. 1211 — lel.

N. ftsn.
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se s be quem é Miss Brasil... Quem e a Divina Dama

fim
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PELA SOCIEDADE
ANNIVERSAMOS
Fazem annoe, hoje:
Senhorltas -— Eelher Santos,
Margarida Costa Macedo, Etel,•ina Muller de Campos e Erlcina VldiU.
Senhoras — Maria Eugonla
Pinheiro Modesto, Belmiro dos
«-iiintos, Elsa Moreira Guimarães,
Ermelinda Nunes dé Barros Fernundes.
Senhores —Drs. Arthur Moss,
Alfredo Firmo da Silva, Gustavo
;«astro Rabello, Alfredo de. Fl«-uelredo o marechal Marcollno
30 Souza Aguiar.
Fazem annos, amanha:
Maria.
Bassare,
jeanette
Adelaide de Mirando, Rita Goulart, Hilda Monteiro de Barros,
Maria do Lourdes Borges de
fcíodèlros o Dulce Villulba.
Senhoras — Jullo Ribeiro de
;'astro, Moreira Brandão o Pilar
Pilho.
Senhores — Drs. Arthur Oblno e Elpldlo Trlndado; 0 pro'essor Abílio Borges e coronel
;,*i.uio Silveira dc Azevodo; o csmdante Roberto Henrique, ."lorgo
ivilliam o o pholographo .loa,,iim Alberto Vieira.
A magistratura brasileira, e,
•m particular ft carioca, tem n:i
jata de hoje, uma das suas
ipliemorldns. Faz annos, neste
Jla, um òos seus melhores vul;o^ — o desembargador Vicente
Plrftglbe, nosso antigo e brilhane collega do Imprensa,
Poln, cultura do seu espirito o
•niui-ter.^o annlversariante 6 ontogados,
collegas
:ro os seus
•orno o tol hontem, enliv nós ou;ros, um nomo que se impoz ao
respeito e ao conceito du todos.
Nfio lhe sorão, por isso ,poucas
ís manifestações dõ sympathia e
«preço, 'iue ha de recolher pelo
L-inio motivo do seu natal].'
Transcorre amanhã, n dam
natalicia dn senhorita Divn Bi*l*
:»i Comes, eatlmada auxiliar dn
Companhia Tetephonlcir, e filha
:l.i Sr, João Gomes, antigo sachrlslão da matriz da Piedade.
Por este motivo a anniversarlante reesberfi. muitos, cumprimentos iIp suas amlgulnhas o collegas, em cujo melo 0 multo esf*
limada.
-- Fez .innos. niite-hontem, o
da
Lourival
Monteiro
|ovon
Cruz, altimnò «lo Collegio Mllllm* do Rl«i do Janeiro.
Por esso motivo, recebeu elle,
dé
manifestações
Innumeras
ipreço de sous collegas o amiROS.

I.V17. SÈVERTANO RIBEIRO.
— Faz annos. amanhã, Luiz Se1'erlano Ribeiro, director de
'Exhlbidores Reunidos Socieda:le Ltda.", :i poderosa omprozn
proprietária da maioria dos cicapital.
neniss
'Pendodcs(:i
Iniciado a sua octivldalc no Norte do paiz, em breve
x-ienili'11 o seu campo de noção
i esta cidade onde, no pequeno
pspaço do dois nnnos, se tornou
uma das figuras mals proemlnentes no ramo clnematographi:o.
Pelas amizades que possue, o
ir, Lub. Severiano Ribeiro rece•.ria amanhã. Innumeras folieilações, ás quaes juntamos gostolamento as nossas.

NOIVADOS
Com n í-enhorita Amélia Moudo nosso confrade
rão, filha
leputado Abner Mourão. direMor do "Correio Paulistano",
ícaba de se contratar em cosanento com o commerclante At.Mo Bon««tti.
Foi pedida em casamento
ido Sr. Ivan Polir .liuison, a seihorlta Lisette Lobo, filha do sr.
tntonio Fonseca Lobo.
Estão noivos, a senhorita
diereza Sercjo, filha do mure•hal Albuquerque Sercjo, o o sr
los»'- Constant Bevilacqua, auxiJar do Banco do Brasil.
O sr. Milton du Abreu, au'.Ular do Bunco Pelptense, peIlu em casamento a senhorita
racenia Santoro, professora muilclpal, fllhn do cominerclnrito
Hercollno Santoro.

-¦íi

PELA SOCIEDA

JÃ^PJIMI DAS VÂlIPÂE»
COMO SE VESTEM AS HEROINAS DOS ROMANCES dim de Alencar, para colher, curioso e contente, as
Deaiilc da inexorável curiosidade de uni repórter flores de bpni-goslo 'M elegância com que elle enfeitou
a o corpo das suas lieitiinas.
parisiense, que, indiscreto c teimoso, queria conhecer
"toifonte em quc se inspiravam as suas sensacionaes
leites", Mlle. Çccile Sorel, respondeu resolutamente:
É a minha conclusão não foi favorável a Alencar:
—i Nas novellas francezas.
o romancista do '"Guarany" não era uni "expert" em
coisas de elegâncias, e as suas heroinas vesliain-se aboÜiri clironista malicioso leve, então, esla diabólica ininaveluiptilc mal*.
I" fácil verificar a veracidade do quc digo: os liidéa: estudai' a '-toilette" feminina, através das novellas
francezas. E as suas conclusões, inesperadas e descon- vros d'clle eslão ahi...
certantes, provam, exactamente, o contrario d'aquillo
que Mlle Sorel pretendeu affirmar, com lão pedante e
FEIRA DE AMOSTRAS
encantadora convicção. '
A MANGUEIRA E O SARIA'
•
«
O sabiá pousou em cima da mangueira e cantou,
Segundo apurou esse chronista, os novcllistus fran- cantou unia semana
inteira.
cezes vestiam as mulheres dos seus livros, com um
Depois foi-se embora, nunca mais voltou.
hittorgpsjo execrável. De Analole france a ean GirauA mangueira ficou Irislc mas Ioda cheia de mantloiix, nâo havia um só romancista em França, que en- gas.
tendesse de "loileltcs" femininas!
Mangas doces, tão bonitas, n mangueira nunca deu.
leu, agora de saudade, porque a mangueira soff
reu.
"La Rcviie Bléue", fez, a
"enqüêpropósito, uma
Quanta mulher sabiá!
Ic" píilpilanlc. Dessa "entpiète" resultou que o único
13 quanto homem míingliçírn!...
escriptor friincez que sabiá vestir nuilheres era —- imaÁLVARO MOREYRA
George Ülinel!
gineiii!

ia iourafla ¦§§§§

Foi recebido o dr. João Camargo — A volta do
profl MORTE OE UM TOUREIRO, CONSTATANDO-SE FRA- fessor Fernando Magalhães — Uma monographia
CTURA OE TODAS AS COSTELLAS E DA COLUMNA
apresentada em estylo futurista — Outras notas
Por ter sido quinta-feira dia resultou Inútil a
VERTEBRAL
providencia tode "Corpus Chrisd", so ante- mada pelo
Miguel Cou—
»S. PAULO, 1 (A. A.)
Em Franca realisou-se a an- liontem houve sessão ua Açude- to. R Ift de professor
foriij entro as francas
mia Nacional ile Medicino. Os '¦ saudáveis
gargalhadas dos actinuhciada tourada .durante uma festa.
trabalhos foram presidido», pelo (lomlòos, ouviu-se
(,'oulo, tendo Ozorlo de Almeida quê o Álvaro
Miguel
professor
relia alguns
0 circo estava apinhado de gente.
comparecido crosoido numero de trechos da monographia
recusado.
Um touro bravio entrou na arena para ser pegado acadêmicos. N'a assistência des- A principio, parecia tralar-se
de
tacava a presença do distinetas fa- t> lotas ou
pilhei-las fesconlnns.
por Alfredo Mariano Souza. A prova decorria movimen- millas que foram assistir á rece- »Não era lal, Kra
o estylo do
|.i;ão du novo titulai* dl*, João mem, perfeitamente moderno, liofutadissimá e sensacional porque o animal éra deveras pe- Camargo.
turista. Das bancados os acadorigoso. De repente o toureiro avançou e pulando á frente
(» NOVO ACAI»KM ICO
micos gargalhavam ás bandeiras,
uo orador Intervir:
Aberta a sessão o presidente obrigando
do touro segurou-o pelos chifres. 0 animal resistiu e es• nomeia uma cominlssãp para in- 1110 Ku peço ios senhores que
continuar!
carvando a terra, levou Alfredo de encontro á cerca da troduzlr no recinto o dr. .loão K permitiam
lia uma cousa complicada
Camargo, Ladeado pelos •-eus
arena. Foi um momento tetrico" Preso entre os chifres do collegas» o receplendarlo apro- quo n«'is de fora não podíamos permonographia escrlemquanto o ceher bem. A "Victoria
animal, Alfredo sentiu-se esmagado de encontro ao pos- xima-su da mesa, Couto
pelo sr.
Regia" foi
depõe pta
professor Miguel
gozo e tornou [ior alguns mlte de divisa do redondel. Ouviu-se o estalido de ossos do sobro o.s seus liòmbros as Insi- um
da sabia companhia. Feito nutos a Academia Nacional de
desgraçado, que se partiam comprimidos contra o poste guias
Isso, o presidente, sorridente pro- Medicina um dou mals divertidos
uuncla mela dúzia de amablli- recantos da cidade.
Finda a argumentação do propelas chifradas cada vez mais violentas do touro, que, dades; desvanecendo vlslvelmenÁlvaro Ozorlo de Almeida,
afinal em uma dellas, teve a nuca quebrada, cahindo por te o receplendarlo que •'• saudado ofessor
presidente dá a palavra ao acapor uma salva de palmas. Toterra com o corpo do toreador preso aos chifres.
mando o seu logar na bancada, demico Antônio Ferrari, que proo dr, João Camargo, ouve a sau? nunclou algumas muls ou menos
0 toureiro falleceu no Hospital, sendo constatado ilação pronunciada pelo academl- Imperceptíveis,
Octavlo de
MAIS UM CAMHI.ATO
que soffrcra fracturas de todas as eostellas e dá columna CO O orador faz SÒUZa.
o elogio do novo
Foi lido no expediente a Inserimembro da -Academia Nacional pção do dr. Álvaro Cumplldo de
vertebral.
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ptista, a menina Rosa .Ma
lha do casal Júlio Modeli
glnn Vnli.uiaros Medeiros
ram padilnhos da novel i
o dr, Caio Valladares, ****?
sua avô materna D, »ludl

NOTAS DE ARTE
Foi hontem, o ultimo concerto de Friedmnn. Um
exito extraordinário. Muitos applausos e uma platéa reira Valladares.
CONFERÊNCIAS
rcplela.
NOTICIÁRIO
Será na segunda-feira, o Dia da Margarida' cm
"Carittis Social' creação da sra. I avio
beneficio da
da Silveira.
No dia •'., pois. ahi estão ns mercadoias de flores,
para vendel-as em troca de unia esporlula. seja qual
fôr, que ninguém sc negará a dar.

O Rio út< Janeiro Country Club, offerece o seu primeiro chá paulista da estação, na séde dó club, á Avenida Vieira Souto, 5ãlj, hoje, das 18 á I hora.
BeiijàJantar; ás 20,30.
MISS FLIRT

1 ACADEMIA DE MEDICINA

de .Medicina, pondo em destaque
os- seus méritos profissionaes.
CilKOA o i-itoi"i'.ssou Ki:itNANMÍO MAGUiHARS

---- 1'e.iliza-se, hoje, no
ITòteí, o ilmoço que os am
nr. iJeoiloro ile MenilonçC
deputado paraense, lhe offi
'
pela sua (li-lção.

HUMORISMÓ ALHEIO
O magistrado á testemunha, quc eslá veslida de >AS(:i»Mi:NTOíf?
melindrosa, embora apparcnte uns cíncoentti annos, peo sr. .loão Bèuther da
lo menos:
tem o seu Iur em lesta pc
A senhora é casada ?
cimento do uma. menina i
ttiurt o mune de Hndl*n'*iDuas vezes, senhor.
idade?
—- E qual é a sua
BAPTISÁDOS
Vinte e oito annos.
Foi levado, hontem, a. |
—• Duas vezes também?
ptismal da matriz do H. .)c

É

NOTAS LITERÁRIAS
Foi essa "ciiquèIc" inleressanlissimii du "Hevue
Acaba de apparecer um livro novo, do sr
Blcuç". dc Paris, que me Icvuu, um dia destes, aó jar- min Costallat: "Gurva".

ALMOÇO.S

SaíiCAnná .1 vaga que se abrirá
opporlunamente pelo professor
Nabuco de Gouveia, que passará
automaticamente para o quadro
dos
dos membros honorários.
COM A PALAVRA O DR. MANOKI; DK ABREU
Quando nos retiramos da Academ Ia', estava com a palavra
o dr. Manoel de Abreu, que
levou d Academia, em seu nome
e do dr. Victor Cflrtòs, uma communlcução sobre "diagnostico radlologlco ililferencial das pericardites com derrame".

A directoria do

"LAR

BRASILEIRO" nos commu-

nica o seguinte:
Deante dos boatos malévolos que circularam so"LAR BRASILEIRO'' sem nenhum fundamento,
bre o
conforme demonstra o estado de completa prosperidade, de absoluta solidez da instituição, a directoria

de-

clara que. continua apparelhada a attender os seus de-

Na Rscola Polyteohnlo
a uc
lizou-se, lontem,
conforenf.la do professor
Palmeira, director da
Visconde de Mauã, r.obre
' no technico profissional.'

I ENTlIkHAMENTOS
O commercio o a Indust
clonaes, acabam de soffi
! rude golpe, perdendo essa
I de ollto quo se ehamavi
: Dunlop,
Pela ••'•.» Intelllgencla c
ia dn.* assumptos econoi
I
nanõelros o morto de
em petropolis, tornara-a
rodas commerciaes o jornr.
do paiz um nome da Indii
prestigio.
Kra al'in disso, Dui*i|
cavalheiro que encantava
tempo pelu.-distineção o Ij«
A noticia do seu prema tu
posso, não ferio só assim,
ses conservadoras do pri
nelle viam um dos seus i
tos, mais tambom a nosss
dade culta, onde elle se pi
s'a corno um dos seus clc
de maior relevo.
Os funeraes do Raul 1
realizados liontem, ftes 16
na necropole da cidado t
Íoram ellea próprios uma
maçâo alíss dolorosa d«>9
celto dc que elle gomviL,
as reprcseiitações que
viam, do que temos dc n
gno de noiu ern todas as1
sociaes.

MISSAS

positantes, como o tem feito até agora.
Outrosim, a directoria está DEVIDAMENTE AUTOR1ZADA a tornar publico que não só a Companbia Na"SUL
AMERICA", como tamcional de Seguros de Vida
bem o BANCO DO BRASIL, LHE

GARANTEM

FRANCO

APOIO, pelas garantias que offerecem os seus vultosos
créditos hypothecarios.
"0 Jornal" — 1-6-1929).
(Transeripto ds
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Nos templos o horas'
a
rezam-so
marcados,
missas por alma dos **
mortos:
Arthur Juliano Monde
horas, no altar-mór da iij
S. f. Saordmonto.
-- Zllda Wlllemsons
j
ãs 10 horas, na igreja dj
Therev.iniii do Menino Jl
Domingos José Corr
da
horas, no altar-mór
S. Fl-anclíco de Paula.. )
.— Domingos Ferreira
08 10 hor.L=i, no altar-mór
ja de S. Francisco dc P«j
Dr. Amaury de M
(ia S horas, no altar-mór i
Ja da Candelária.
Maria da
Oloria..
Ferreira, ÜB ? horas, na'
,
da Penha.
Maiii Josô Borgotí,
is 9 horus, no altar-môr «
Ja de S. Francisco de Pa
Ormlnda lx>pes Mi|
9 1|2 hor-.i.s. no altar-mór
ja de N. S. do Rosário.;
PeJro Jandolpho, li
ras, na matriz da Gloriai
Viuva Carollna de .
l.ago, fts s l|" horas, nu

Nesse ínterim a Academia >'•
sacudida por um grande abalo.
As diabruras de Colleen
O Egypto rende homenaTodos so enlivolham. Que seMoore èm "Vida airada'
lá'.' Os olhares
fixam
a pregens a Nancy Carroll
um
i\ãu di via ser
sldeitcla.
constituem um vedadeiro
?ÀhJO l-eccador" proporcionou
mal porque o professor
"Su/.v Saxophone" — ò papado de uma dellas, suppôc ser grande
momentos de desvanecimuitos
suecesso
M-iguel Couto sorria docemente.
do orgulho a Nancy ('arrol, aincorlslu
a
fldalgtilnhn
e
vicerverIlu
um
rebuliço
na
assisten"lande film (lu luxo une o ••a. do que so valeram ellas
!•'.' multo raro encontrar-se nuda antes do estar o seu trabalho
para eia que se communica á baniadc
prompto il ser projectado na tf— ma mesma família irmãos
trocarem os seus destinos, pas- da. K' o professor Fernando MaGloria lança, amanhã
la. Üm daquelles de que ella gostos e temperamentos lfjuaes.
sando a corlsta a (requentar o
vae
o
repiroduisJr
Iilm il«' grande luxo. iikis colleglo, e tt aristocrata, com o galhães que
Pi
não se esquece, foi o que occór- K esse mysterio cuja explicação
voltailnl, nu motitagi ni. lios Ira- lioiliu da outra, a cursar a esco- episódio do filho pródigo
IlIXO
reu certa tarde, quando Maa- escapa a todas as investigações
era
do
ao
seio
da
ven
ml
a
compade
mud, Sarmy Pasha, Enviado K.v- que pousamos fazer, serve
ut.--, dos artistas, im numero de Ia ile futuras artistaíS. lí. como nhia.
figurantes om acena. Utn desses tal, rlla vae estourar çm Berlim,
traordinarlo e Ministro Pleulpo- thema, em parle, para esse film
— Quem diria, o Peruando?
¦'lliii.'- que ;i gente Vt5 do começo
lendário de Sua Magestade Fuad ilu -Kirst National
Pictures",
dois annos depois, no grande"muo medico ainda Joven
uo rim. «'nin o pensamento preso sichall" freqüentado por seil CÕnimenta
1, Rei do Kgypto, foi Iniciado que o Pttlaclo-Theatro começase
ao
lailo.
achava
nosso
:iri desenrolai* do eiwedo, «¦ ao pae... Ha uma serie de qui-pro- queHa então eoiumentarlos, vozes O CÓNOUKSO DE HONTKM, nos mystérlos o bellezas do stti- rã a exhibir amanhã. "Vida Aimesmo leni|)o cçun a vista amar- eo-; interessantíssimos, tornando baixinhas e murmúrios de todos IWK.Y A CADEIRA DE KUU- dio callforniano da Paramount. rada" — esse o nome do film —
CAÇÃO 1'HVSICA
i.ni.i im désliiiiiljriimento d:i inoji- o ambiente do romance ainda mais os lados. Não era
De visita a l.os Angelos, onde é bem essa luta domestlcu. de
para menos.
l.ageru. fíls o que 6 "Suzy Stuco* altrahente.
Na Escola Normal, houve, liou- se demorou oito dias. alcançou irmãs, que sõ o são pelo sangue,
Ila cerca, de seis annos o proo dlgnaturlo egypclò per ííouvI- uma procurando
a
plimiò".
sobrepujar
Km summa: --• "Suzy Soxo- fessor Kernando .Magalhães, di- tem, a primeira prova publica da
studios paat<- que a mais decidida,
Ixru priniplro lognr, "Suzy Sn- phone" «'• desses films que a gen- rlgia fi Academia do .Medicina primeira matéria exigida para o dado a percorrer os
es- outra,
ramountezes.
Nancy
Currol
ã cadeira de tava filmando com Ciary Cooper se liberta do ambiente em quo
Xüiilione" nos apresenta Anv On- te não deve deixar de ir ver, por uma caria renunciando o s«'ii concurso aberto
todas áa raziies era extranha
tendo sido algumas das
dra, que «'¦ uni verdadeiro encanto se tratar de um desses trabalhos mandado de membro daquella Educação Physica,
primeiros sconos» do porvue conhecer novas emoções.
Oagmur film romântico
de .iiisiii. >'m to(los os sentidos, de luxo e sensação. K, por isso, illustre agremiação em virtude chamada a candidata
e
o
Capitólio
que
assim, "Vida Airagenlo Modollo Costa, a ultima inseri- agora vae apresentar,
quei- r.iiun iiniiiiiT. uma deliciosa •'• Ik)iu que se saiba que o Pro- de incompatibilidade de
quando o Desenrola-se,
e
de lnteres- .
Irrequieta. grãmmii Sernulor vae lançar esse com o seu collega dr, Moreira pia rio referido concurso.
crescendo
livro da aolunliilailr »l«* AI.BA iircntiirliiliii Ipurn
num
da",
um
dlgnatario, acompanhado
Iionltn i' i"'iii folia» ipier como ar- trabalho de luxo e emoçiles ale- da Fonseca, secretario perpetuo
Amanhã prosegulriio as de- bom numero üe pessoas por
I1F* MF.l.I.O
da sua se, passando a endlsbrada truns- \
du sabia companhlu. Deante do mais provas, devendo comparetlsiji il.. um lempi i.-imeni.» máamanhã, no Clloria
se fuga do hu* pedaços chocantes,
A' *i*ml» em toiln» ll» llvr.irta-i. rayllhnso o ilrequleto dessus ar- gres, já
Imprevisto, o professor Couto cer todos os candidatos hublll- família e da sua comitiva,
mas revelando sempre extraordeteve
em
frente
a
plataforma
"nluslc-hall"
—fi
se
não
conteve. AU mesmo pro- tados.
éeomíi
tistas de
ovcupodu pela gentil "dlvette". dlnarlo controle sobro os nervos
nunclou algumas palavras elotal que ella :'¦•• apresenta. Anny
ADOÍ.PH MENJOU
E de tal modo lhe feriu a at- e grande coragem.
Feimaudo
"Rio
uinir.i .' nu vi*Hi real ianibem uma
glosas ao
professor
a
lie scena em scena, avulta
tencio o trabalho da ifòstrfUaT
cruzadores
Os
GranMagalhães,
rejubllando-Be
wm
a
a
Os lídimos de Adolpho Menjou
ejcplendlila dtinçarliia, e «lahi
curiosidade quo o Iilm deBperia
companheiros,
e
dos
seus
que
"o
"Bahia"
maior Academia, comslgõ mesmo e com
Kra«'ii oneauladoru com quo olla não raro lhe chamam
a
de do Sul" e
duos horas elle ali se demorou, porque a pequena, em melo
os demais membros, por vir ao
Ila, por enthiislasla do cinema".
se apt;esohUi u dançiir.
de crimlduello
outras
multas
verdadeiro
o
fez
um
o
que
perder
n
ovelha tresexemplo, tiuiti ilançii Intitulada
Para elle cada novo film 6 co- seio de Abrnhão
-- o.passo do macaco —- que ella mo uma nova aventura. Menjou malhada. O professor Fernando FUNDKAKAM HONTEM, XO coisas interessantes que poderia nossos, se mantém Impertubavel
ser
tudo
ter visto em outras flependen- e sereno,
julgando
RECIFE
cxecíitn emi! (iiitrii, Pois acredi- seria o primeiro a rir-se de al- Magalhães, meio encabulado, foz
cias do studio.
aqulilo, nada. mais, nada menos,
tem — é maviivIlllosal_ 1311a Imi- guem que. repelindo o ostafado um or de rizo, agradece com lun
do
Chogaram
hontem
ao
porto
George Kates, quo representa
us
«lu
a sècctçar chavão, lhe dissesse que eile "vi- gesto de cabeça a homenagem Recife, oa cruzadores "Bahia" e no studio o departamento estran- uma brincadeira para amedron"film"
f)S UNIFORMES DAS NOVAS tiim a gestos mas macaco,
taí-a. Sô osta parte do
tudo eom rythmo, ve para a sua arte". K a ray-ão e que Cl mesa acaba de promover "Itio Orande do J-tuI", procedenpulii-,
da
Paramount,
foi
quem
gelro
fortes
de
um
rosário
vale
por
com grãi;d, com verdadeira arle. que Itfeiijoü não considera o cl- e troca algumas palavras com tes de Natal, capital do H. Oran- acompanhou o
VISITADORAS
diplomata, um emoções.
Colleen Moore
Com
os seus collegas.
tambpra
viver
de
veiuus
riCis
a
IO
paia
spgiiroifilo
nenia
uin
protexto
do Norte.
estudioso dos progressos, nuaRealizou-se hontem n inaugu- um sttxophoho» o desandar nm um a sua arte, mos sim um melo de
Moreno, o querlOs murmúrios
porém, conti•jiçfi.0
Ksses vasos de guerra est&o de \és dou innumeros ate lieis. O surge Antônio apreciado
dn-s visita- "('harloston'' furlosu,
do nosiiuain, como se fosse este o maior
t&o
artista,
do
"oras doa uniformes
suas
sòríl
,
das
a
maior
que
satisfazer
paido C. «io Saude Inhaacontecimento do anno na lllus- regresso do cruzeiro de ioatruc- visitante mostrou-se muito iu- so publico, que vive um curioso
- ¦ representar.
nes.se
film,
do
unia
nota
que
mnls
xBcsi
viu,
ima. A's 10 horas, as visitado- aliás lhe
tre sociedade do Syllogeu Brasi- qão de giiurdus-marinha e de- teremwdo por tudo quanto
imprime toda a
<i nume "Hu-zv Suxoverão retornar a está capital, a mas não fez mysterio de que a papel, ao iiual linha
o super-elegante peralvilho que leiro.
:as devidamente unlformlsadas jjhohe"; veiu
de galã cor.sua lmpeecavel
Nauartística
de
17
do
corrente,
docada
vez
nu
peraonalidude
141a
apparece
daquella
que
uos
director
o
mudaram
FATjA O I»R. CAMARGO
recto.
.\fúni isso, Any Ondra npresen- Menjou nus apparece, cada vez
tucy
o
iiiipr<-ssio»>ara
mai-i
que
dc
Departamento
do
Serenada a sessão, o presidenjondencla
<in i^oriiáiiue
"Cap
do quanto lhe havia sido mosOutra razão, por todos os tielle inlçin um novo film, te da a palavra a dr. Camargo.
¦laudo Publica p uma visltadòrà ta-se como heroina
Polônio'
Pelo
du «tnóri que ¦'¦ o pivut deBfeq en- que
trado no correr dessa visita.
ao
o
tu loa poderosa, para se acreditar
Igual
que
(•xpçrlllienla
enaltecendo
prazer
fez um discurso
O reolplendarío IC um longo disnlii olla se revela n arlisii
rodo,
A mesma impressão uão es- no exito de "Vida Airada" reChegou hontem n tarde, vindo
Ir. Fontenelle que com carinho ta Interprete dessa sentimento no Cxperlniehtayu lia muitos annos, curso rememorando o seu passacapara
a quantos na próxima se- side nos "Travestis" em que ("oi*
saudosas
de
náqilélles
a
inuisatlantiprimeiros
Buenos
Aires,
de
Centro
do clinico. A Academia o ouve
9 dedicação dirige O
luraeão dn mulher. O umi-r nun- dias ém
virem
Nancy • Carroll, a leen Moore se apresenta.
mana
Fasim- em silencio respeitoso. Emfim, o co allemão "Cap Polônio"
trabulhou.eomo
¦"aude de Inhaúma
que
que
im ,'¦ Iguiil rm dois c'6ni,i'6ãs de
festejada
estrella
da Paramount, sendo animada
da
studios
de
comparsa
nos
caricatura
Hamburde
Foi offereclda' uma mesa
professor Miguel Couto suspende sei destina ao porto de
"Anjo
1 ii-ullícr, «• imi- íssü fi iiiliTussante pies
Peccudor", e seu me- uma bailarina numa dança ciasgo. Depois de ter sido visitado em
por dez minutos os trabalhos.
3oees, tendo sido agnulocldo em I yoi' ('umn Anny Interpreta o seu Vitagrapli, em Brooklyn.
"VIOTOIUA REGIA" FllTÜ- pelas autoridades marítimas, o lhor trabalho, agora apresenta- slca. ellu se revelia formidável,
lindo Improviso, pelo dr. Fonte- próprio sentimento.
Rlevado Ci eathegorla de esreferido paquete foi atracar, *u> do no Capitólio.
como formidável ella se mostra
dos
raros
RISTA
um
hoje
í
elle
nelle que, com palavras de carltrella.
cdiisiis
maravilhoO film tem
um afamado pianista.
nho, aconselhou ils novas visita- sa*-.. Klle CÒrooçtl em um fírande a quem se eoneeile a prerogatlva
a sessão o presiden- CAes do Porto em frente ao tu-- Lupe Velez vae reapparecer, imitando com
Reaberta
carvão, tal
qual
Pintada
rloras, amor ao trabalho a que •¦musle-hall" do Uerlim, e nós de escolher os seus argumentos te declara que o professor Álvaro manem de bagagens.
"A
essa Ozorlo de Almeida estft com
Konim poucos os passageiros muito brevemente, em
uma pretinha, assim mesmo cose dedicavam.
todoB sabemos eomo essas casas e os seus dlreetores. Feita
à
pndeterminada
mo appareoei em
nn capital allemã escolha, elle para logo se mer- lavra. Ha uma certa curiosidade. que desembarcaram nesta caplde dlversiVs
Melodia -do Amor"
scena, Colleen Moore * simplesrequinte de arte e guina a funda no seu trabalho, O acadêmico Osório de Almeida tal, entre os quaes podemos cipossuem Uin "Wlntergarten"
Para mullo breve, chega-nos mente Insupperavel. Amanhã, tue ° d'onde sô emerge quando con- lê um parecer no qual declara que tar os srs. Ven Der Berr, R. Bencimio
Vão ser vendidos terrenos luxo,
llambeje,
satlsfactoriamente o
l.ouis agora a noticia, estft marcada a do o que aqui dizemos sera conque a Academia Nacional de Mediei- <Iy. Macheall
•• Vnriélés".
POls o film '"8uzy ciue
de fazer. ¦>-»•*¦ na
estréa de uma linda ,e luxuosa rirmado pelos que forem ao
Saxophone" rios revela a vida in- lóra encarregado
pode tomar conhecimento da Petit.
em hasta publica pela
O "Cap Polônio" zarpou hon- produecão de Lupe 'Velos, a en- l"alacIo-Theatro ver "Vida AiraO argumento de "Um Marquez Monographia apresentada fi Casa
Uma «le um delles, com o que nos
quei tanto da"...
mostra nnmeios sensacionaes, b em Commandltu", que agora o pelo "Victoria Regia", do Ama- tem á noite para Hamburgo re- cantadora mexicana,
Prefeitura
no ploto de passageiros, sendo a assombrou os "fans" com o.seu
números bellissimos de danças. TC' Império exhiblril, foi longamente zonas, pretendendo o lugar
"O
maior
de
8"
classe.
porte
Gaúcho". Lupe Vepapel em
Estão sendo vendidos om hos- mais um motivo de grande attra- discutido entre Menjou e o di- seio da sabia sociedade. Udo o
loz vae reapparecer em "A meUm atropelamento em
ta publií» vários terrenos da c«;ã.i dò film. porque elle nos re- rector Wank Tuttle antes quo se parecer, o orador declara que dede yeln apresentações e montagens filmasse a sua primeira scena. seja expor os motivos do veto ln- Uma nova Parochia em lodla do amor", produecão da
Prefeitura que sobejaram
Davld W. Orifflth, que tem um
Nietaerey
desapropriações faltas para aber- como aluda, não podemos conceber Aceordararn o.s dois nas posslbi- serto no seu voto. O presidente
Nictheroy
lidados excellentes que o assum- solicita da assistência que se reenredo multo interessante e cuja
tura do rua3 e para outros me- aqui, entre nós.
Clarymundo Mendonça, branQuanto ao enredo, em si, ê in- pto offerecia, e logo entraram tire. Os acadêmicos conservam-se
lhoramentos na via publicaO bispo de Nictheroy, dr. Jo- acção se desenrola nos III.tempos
de duas na discussão do pontos de dota- em suas bancadas, emquanto uni
No co, brasileiro, com 18 annos de
da cOrte de Napoleão
Na quarta feira próxima serão («•••essanlisslmo. A historia
—
Pereira
Alves,
sé
ante-hontem,
dlfftM-enies
lhes, minúcias, seenas a cotí* que, bodel vem
provisoriamente cermesmo elenco npparecem Jetta edade, empregado no commervendidos 2 lotes com frente para uioi.-as de VOÇIWJOCS
ile theatro, e
intercaladas na seqüência, ainda rar as cortinas. O orador lem po- por oceasião do encerramento do Goudal,
num exeellente papel. cio, reslèente na Alameda São
a rua Senador Blizeblq medindo uma era eoiistaa carreira para.quemez
Marianno,
São
de
na
capella
es- lho emprestariam maior valor.
rOm dois magníficos pulmOes o Domingos, deu
William
Boyd,
Albert Conti e Boaventúra n. 1.1C1, Fonseca,
respectivamente 10m20, de fren- ria abandonar
aos
a
conhecer
se concluiu uma optlma dicção, de sorte quo
o trabalho
B
que »i outra era
George Fuweett-, Como vêm os foi hontem, atropelado por um
te por 19m00 e 30m50 o no dia tildar, il«'emquanto
o
decreto
fieis,
â
caelevando-a
"fans" os artistas do *'oast" são automóvel na rua Visconde do
familia rica e aristocra- com grande satisfação de Men- »f».i|ii|"l"l' |l.Íl.f|M».|..»l>-|..».>l.»»ll«»M
8, um lote Rua 8. Francisco Xa- filha
tegoriu de Parochia, demarcan"Puxemos nesse film tudo
desejo immenso
Rio Branco, recebendo contusão
de primeira grandeza e com a no
do
no
vier medindo de frente 22m»0 e tica»dur0 a tinha umem um palco, como jou.
llmlmesmo
tempo
um
dos
seus
mebraço direito.
quanto de melhor pudemos con- questionnvPlmento
perna
de
de
sempre
direcção
primorosa
tes
confrontando
de fundo 63m00.
de
Sâo
fiz."
com
us
jft
trabalhos
que
"A meB «luiz o acaso que, om eelier, sem que repetíssemos Um lhores
Mendonça,
foi soccorrido e
não
serft
Oriffith
o
João
o
que
do
IngU.
"gag",
seSegundo determinação dos edi- artista!
na
o
próxima
Ji*
in só
publico
«ma s6 situação jã
para Londres, onde
Assistência emEsse auto daquella alta auto- lodla do amor?" O Capitólio se- medicado pela "ehauffeur"
toes, já publicados no órgão da Viagem
ratificara essa opinião do
mana
Vooês,
outra
virem
p
ooHepio
quando
o
conhecida.
para
unia
para
íugiu
de quanto que o
Prefeitura, os compradores se- uma escola de "giils"', para aca- o film. poderão apreciar a flnu- Petronlo da Tela, quando o vir lidado ecclesiastiea, causou optl- râ a casa onde este film
rão obrigados a construírem bar o seu curso, encontrassem ra, a graça elegante de tantas, em "Um Marque*', em Commau- ma impressão aos moradores do um luxo desmedido e de um bri- sem deixar vestígios para a policia.
*iho excepcional vae estrear,%
imuvrtanu bab-B-».
nesses terreno, no prazo de 1 uns rapazes que, por. um papel es- tantas, das suas seenas, E' in- dita", no Império.

ESCOLA NORMAL

LElttAI

CENTRO DE SAUDE
DE INHAÚMA,
DO D. N. DE SAUDE
PUBLICA

anno,

MUTILADO

do Bomsuccesso.
Conogo Martins Sai
fts S horas, na igreja da l
Família, na Ilha do (J
dor.

Víi d'urroi.

RAINHA

ore me c 1
I

DA HUNI

l'i-.>.liii>l<i<« il<- llellrxal
it In leu'nl e euiiheeldos e
mlmloK eom n "Urand l
i|uf Koi.au» tiaH senKart
l>r<>prtt'dad«H mnglms d
lii-llexar, reJnvone»<*i-r,
nlsar a moeldiiile.
1'rueure i-ouheeel-os,
•>«l»>|u da
i;t-.»nde O
Uíilnlin dn IlniiKria- «i
prudoctuN, 7f \- iranstíir,
Kim pelli* em .1 dia»
'
llellrzu liieompnravrl!

ACADKiurA sorairra

l\V. BàUl.l.KXA — Av1
llruiu-o 1»4 — 1*-. H
_J

CAVANDO DINíl
QUEM QUKR SKR DH'
POU lOOfOOO?
A directorla de Sandf
ca do Kstado do Rio, -«
abrir Inscripção com o i
SO dias, para exame de 1
cão de dentista pratico !
do, nos termos do art. 1(
creU) n. 1.571, de 13 «*)

bro de 1917.
Os interessados dover
gir seus requerimentos I
ctor, ostarnpilhado com
estadual de t$000, acom]
dos seguintes documente
al — Certidão de edi
vando ser maior de 21 i
b) — atteatado tlrmi
presidente da Câmara M
e pelo respectivo delej
llyglene do Estado, decli
necessidade de um clrurg
lista na localidade ou
mu dentista pratico, qii
haja algum:
;

o) — conheci mehto •
souro do lilstado de ter ,
duto pago cem mil róis (j
como taxa de inscj-ipçáq
me.
K o Estado do Rio pos
so odontologlco na Ej
Medicina além de ter
uma Faculdade de Odo'

Actos do Prefeitd
Nictheroy
Pelo prefeito munidps
c.theroy, foram hontem)
nadas as deliberações 9Í
da Câmara, autorizando
trar em accordo com o'
son dn Silva Campos e ti
Benicio, para pagamento
cimentos atrasados e re«
ção de seus logares na
que desempenhavam na
tura Munici pai.

AMANHÃ — Domin-jo, 2 de Junho cie 1ÍÍ<*».****•
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!'K BEM: — O signal O iiidica niissu simples c o signal

I
I
"!'

iingo depois de
'entecostes
.'.PISTOLA:
'.Jnfin,
1 C. II)
irmeus
1 admircis,
odola,
ti mundo vos
inos pelo nosso nnior
DS irmãos, quo passa•norto para a vida.
c não ama, flua na
o o homem que odeia
ji & hotniclda, o sabòjs
tn homicida tem em si
dn vida eterna. O aue
iheeer o amor de Dous
osco, foi o ter dado a
or nós; da mesma, fordar a nossa
fvnnos
.nossos irmãos,
ipip mn homem nue
,ben.s desto mundo, e
i o bcu irmão na nolho cerni o s-.-ti coran si o amor dc Deus?
liinlios, não amemos
em eni palavras, mas
-y eni verdade.

o

í°

IIII

o

II I o

O

I)

O 10

o

indica missa com pregação;
II

SUMMARIO:
Epístola Leitura selecta
Evangelho Para jovens
Exegese Stromateum
Para ler ás creanças Florilegio
Pelos jornaes — Notas diversas
Tábua das missas dominicaes

dc uma das partes, emquanto
troca das ratificações oceorreria
na residência da outra parte.
S. DA
DE N.
IRMANDADE
CONCEKAO DO LARGO DE
CATIM1IY
Encerramento do iiic» dc Mnrlit
Terão logar, hoje, os festejos
de encerramento do mez dc Marla, organizados pela Irmandade
dc N. S. da Conceição do Largo
de Catumby, qué serão iniciados
com missa solemiio pelo capeilão da Imunidade, rcv. oonogo
Mario Coelho de Mendonça c
Sermão ao Evangelho proferido
pelo rcv. d. 1'lueído do Oliveira,
da Ordem de Si Boilto.
A's 19 lioras soi-íi celebrada
a coroação, «ob li direcção do
d. Maria Isabel Gonçalves, vigaLeitura selecta
do Culto, que não poupou
ria
Amlzndo procedida de comer p esforços para que essa solemnibeber e passeai' juntos não merc- dade 80 revista dc sitigluar briee o nome dc tal, nem pôde ter lhantistiio.
, ,
firmeza. Assim O convenço a rnEni seguida serão iniciados os
zão e assim o demonstra a oxpe- festejos externos, com bandas de
rleneia. Mas, de mals a mnis. ou- musica, kermesse e leilão,
camos os votos da autoridade sano mi*.7. maPrimeiramente o rc-íCF.Hn.Mi-vro
grada e profana.
"O amigo sócio da 11IANO NA MATIII7. DB SANTO
Edclósiástes:
ANTÔNIO I10S POIHIK.S
mesa não o acharfis comtlgo no
eom grana 3.1,
l'ealizoii-se
Gregorio
S,
dia da necessidade."
n encerramento
solemtiidade,
de
signal
esto
Nazianzeno, ajuntando
na matriz de
dos amigos falsos com 0 outro que do mez dn Maria,
dos Invallã
rua
Antônio,
Santo
escredizíamos dos verdadeiros,
cantada; As S homissa
com
dos,
ven:
"Dc amigos bons estimação so ras, sondo distribuída na hora da
[faca Consíitíraçito o S. S. Sacramento
de MaPor provas de perigos, não da do Eucharistla As Filhas
[taça." rla.
A* noite, As 19 horas, foi canAmigo ao tempo dp jantar e
cocear ê dos quo Compilo Alnfido tada ladainha c pffcctuada a
20
chama — amlci ollnrcs — olha reação de Nossa Senhora c As"Te-soleiimo
compreo
se
logar
dos
teve
o
que.
Olha,
horas
a
para
Tal
ocòtípandp a tribuna saamizade, se a panelle ferve."
"Fervo a neum",
henilem no diclado:
grada, por oceasião dò sermão, o
padre dr.
Illustre orador sacro,
era o que descreveu Marcial:
de Magalhães.
"Este que as mesas têm feito Henrique
DEVOÇÃO PAHTICIU.AR DB
F, os falemos teu amigo.
SANTO ANTÔNIO
Cuidas guadai-íi còinitlgo.
honteve
Verdadeiro e fiel feito?
Com brilhantismo
Inicio a trezena em loufem
De ser amigo da mostras,
vor ao milagroso Santo*, promoviMus resta saber do quem:
da, como nos demais nnnos, pelo
D'aquillo que sabe bem,
sr. Fellppe Teixeira e sua exma.
Vinho, salchlchOcs e ostras.
esposi» d. Lucla Teixeira, directora do Grupo Escolar Santo AntotraPerguntado Diogenes quo
el-rei Dioyslo a nio, em sua residência, A rua Uetamento dava
"Uso zorra de Menezes numero 0, no
respondeu:
seus amigos,
delles como de vasos: emquanto Lobo, cm Madureira.
quando jã
dcspejal-os;
cheios,
GRANDES FESTAS DE SANTO
vasios. despedi-os."
ANTÔNIO, EM NOVA IGUASSÚ'
Pc. Bernardes

cera, de confiança e de bondado.
Nn escola, podem ser encontrados os bons amigos, mas Isso não
6 coisa tão simples o tão facil
que lodo o menino possa fazol-n.
Ou viste, meu filho ?
Trata a todos com as bflas manelrns com que, do certo, envolverias as pessoas dos teus ,i.r-.*lcos, mas amigos do verdade, cul*
tinidos no teu coração como tal,
tem so, por ora. aquelles a -'juem
Crianças
ns teus pnes indiear.
amigas não so ajudam para ns
mas
ea
traqiilnadns,
mesmas
aconselham o se esforçam pura
fugir de tudo quanto poisa enxqvâtiinr-lhòs o1 nome o a lida
reputação que, desde cedo, devem go-íár na sociedade,

».
tendo voltado, contou
ii seu amo. Então o
Inilia, todo cncolcrisa|o seu servo: Sae lminte fts
praças eãs
dade, o trazel-me aqui
•os enfermos, os cegos
1,

disse o servo, fiz o quo
istès e ainda ha logo.Io amo disse-lhe: Sao
s, segui ao longo das
brigão, a gente a enia minha
casa, para
i>- encha, por que vos
le, nenhum daquelles
Jkl convidado, serfi. do
a.
Kxcgeso
ifi festlm 6 o reino dos
, convida a todos para
pv, Mas os homens se
aquillo
dc praticar
ossario para comparetim, com as mil futlli(vida. Despreza-se, em
uo diz respeito a vida
rá
consagrar toda a
;todo o interesso a coi^ento materláes, e, copassageiras
fuusitorias,
s homens acham meir em experimentar as
is do bois, isto 6, em
trem nas
preoecupa•dem material, que em
a estrada que leva, a
dade feliz,
os do Deus verdadeicrasso
liam no mais
o di>, divinisando
is coisas fallazcs do
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Notas diversas

A CONCILIAÇÃO ENTRE O
VATICANO E A ITÁLIA
Jfi foi feita a divisa entre Roma
o u Cidade do Vaticano
CIDADE DO VATICANO, 2S.
(Ui p.) — o Estado Papal flseparado,
definitivamente
cou
geográphlcamonté, de Roma, por
uma palissada tejnporaria de mudeira, cuja construcção terminou
sabbado, sob d direcção do cardeal secretario do Estado, monComtudo não
senhor Gasparri.
houve ainda nenhuma mudança
apparente — ha s6 um slijnal
material do que Koma contém
outra cidade dentro de sl, quo
£• uma modesta estruetura de
madeira, sem guardas de lado
c.-qucrdo da baf-illca, onde depoia
da' ratificação do tratado serão
colloc.idos soldados da Guarda
Suissa. Serft mais facil atravéssar o território do Vaticano do
que a maioria das fronteiras, pois
ordinariamente os visitantes não
necessitarão de passaportes, baslêr ás creanças
o fim da visita.
nlio dito muitas vezes, tando explicar
autoridades
poderiam theoriAs
que não quero que te
»s com qualquer mem- eamente exigir passaporte, mas
não é provável que o façam.
\ As tuas companhias
. por ora, os livros e Os açcòrdòs entre a Itália e o
Vaticano entram hoje em
neninos com quem eu
vigor
entimento para to asROMA, 28. (U. T.) — Os
hiamãe, replicou Lulzl- accordos de Latrão entro o Vaj não são meus ami- tlcano e o governo da Itália, sóI
mente entrarão, amanhã, em vimeu filho. Amigos nao gor, devido a não ter-se publical encontrando a cada do hoje na "Gazeta Official", o
¦nlzadc se gera da symManuel, ra¦ada pela estima. Oi-a, decreto do rei Victor
ti ficando esses convênios.
precisa tempo e muita A.s noticias relativas á Santa 6í
[. A amizade e' urna
serão datadas
idividual que noa ap? uma pessoa por cauROMA; 28. (U. P.) — O goks qualidades. 53' um verno pediu ft. Imprensa que as
i natural que nunca noticias relativas ft Santa S6, ti-lanchado pelo egoi-uiivi, jam datadas da Cidade do Vutlisso ou pelo prazer. Ari cano.
Iriterosselras são ongn- A cerimonia da troca daa rutiíiunestas e passageiras.
úaçoes offectuar-.se-á no I'a¦6 que podes conhecer,
lar-lo Clilgl Oli no do Veneza
ís prlanças dá tua idaROMA, 28. (II. P.) —Consta
s verdadeiros amlitÓS-,
aas crianças ainda não que a cerimonia da troca das raacerca cia v»r- lificações dos pactos de Eatrão,
prdòisas
¦okade ?
Quund > são clfectuar-se-ft no Palácio Chigi
Áiasi sempre, não por mi rio Palácio <lc Veneza, onde
>s nauiraos dos hoi-s o cardeal Gaspnrrl, secretario de
is. mns peln In.tejjSHPe Ratado da Santa! Sí, serft receitros motivos ne-u-es ? bidu pelo sr. Muswolinl. O plano
. berféltá ê a dis pes- original consiste na visita do cheDois crlm-ilos-ís fe do governo Italiano ao chefe
bsas.
ini pelos líieos de nfl'"i- dn governo da cidade do Vaticano
silo amlgófli são i-m- irias depois foi resolvido nü.0 ai• etíir o protoeollo. etn virtude do
anilsaües eonsólalúm- i.ual ii iissigiiatuia do tratado su
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VARIAS NOTICIAS DA dTRAL DO BRASIL

TRANSFERENCIAS DE
UMA l-ÀRÀDA SCl-PUniIDA
AO ENTES
A partir de hontem, foi supprlPAITAO SEM FIIKIO
do
Trafego
sub-dlrector
O
BoteOliveira
do
a
n-.lda
pftrada
PÁSSARO NEGRO —
— Paleoi CABOCLA
Tel. N. 2120
a
estação i
para
lho, no ramal de S. Paulo, para transferou
Pulcot
OS
DOIS
SAREngenho de Dentro
• Marítima, Josô .Martins de 011- |
BONITA
trens R. P. 2 o R. P. 4.
os
CENTOS
44 - Tel. .1. 0548
veira Júnior.
I
ADQUIRIU ACÇÕIOS
Deodoro: praticante Paulr- PJ \
A Caixa de Pensões e Aposen- beiro.
AMANHA
O
AJUDANTE
DO
tndorias do Pessoal das Estradas
Realengo: os conferentes Sym*
GUANABARA
OS 4 DIABOS — .1. de Ferro Central do Brasil, The- phronio Garcia o Valerlano Cor—
TZAR
Ivan
Monja»Praia de llolufoeo,
Gnyiior — COMEDIA rezopolls o Rio d'Otiro, adquiriu delro do Souza.
— JORNAL
klue — COMEDIA.
ÍIIMI — Tel. S. 2418
o praticante
Grande:
Campo
para o seu patrimônio 11.993
Joaquim da Motta Ferreira.
acções rodovtujdas nominativas.
Piedade:
o. conferente
Lyl".
O FUTURO 1)0 RIO D'OURO !
HADDOCK
CULPAS DE AMOR — AMANHA
Amaro da Motta Gonçalves.
liiga(,'<M>s de linhas
CONQUISTANDO
Juiz de Fora: o praticante Josí*
OS
LOBO R. Colninn — COME- AHRS
Conforme noticiámos liontem, Roberto da Silva o Oliveira .lu— MAXILLAS
F.
Run II. I.nbn, 20
da
K,
linhas
as
ligadas
DIA — JORNAL.
DE AÇO — JORNAL foram
nior. Joio Ayres o agente Laur->
Tel. V. 0480
Iíio d'Óür,o_,'u, Linha Auxiliar, no Vieira.
Engetrecho Thoniaz Coelho o
Sitio: o praticante Arnaldo de
nho do Matto.
AMANHA
Moura Dias.
O.s trens S. U. C. 3, 7, 15, 19
ÜE OURO PAIXÃO SEM FREIO
JOVIAL
CORAÇÃO
Floriano: o agente Paulo Caro 23, passarão assim, ti circular los Laconte.
MANDA
SOL'
QUEM
Run Aluiu Carneiro
— O TRAPACEIRO
Thomaz Coelho, prosegulndo
via
Cruzeiro: o conferento Walde*
EU
viagem depois .1 Hio d'Ouro, den- mar Vianna.
18 — Tel. J. OMS
tro de seu respectivo horário.
Cachoeira: acento Danton
du
Bem assim os trens S. U. C. Silva.
AMANHA
1,
C.
e
C.
17.C.21,
9,
13,
1, 5,
DO ACASO
LAPA
JUSTIÇA
Norte: agento Antenor Taula
O REDIVIVO — 8
continuam a trafegar por Del- Magalhães Cruz.
— ROMANCE DE UM
nelo» — POLICIA SOL Castlllo.
Av. Mem de SA,
CONDEMNADO.
I
TI-.IHAO — G neto»
O regresso desses trens oheTel. C. 2S4'.l
COMPAREÇAM
(lace ft mesma ordem de subida.
O serviço de cargas serft. feito
Devem comparecer ft Sceçilo do
—
SECUNDA-FEIRAl
RIDI PAGLIACCI
pelas estações Del Castlllo e Pa- Movimento: o sr. Dario Paulo
MEYER
DANSA
—
lll llll A
Thcodoro e ao gabinete do sr. otLon Clinner — O FO- Dolorex ilel Hlo — 1: vuna,
fleial do Trafego, os senhores:
A. Cavale*»**... 33
IS
RADIO-Tl-XECRAMA
neloN FOX.
RAGIDO.
Romeu de Lima Leal, Wanda N'et1MUSTAS
Tel. J. Oü'i'1
to Pinto Gulmariles, Virglnlo PoTerminaram o estagio de apren- reli-,'» Barros, Gastilo Gonçalves
AMANHA
na
de
radlotelegraphia,
'domingo 16
dlzagom
"RAINHA
Pinto, Américo Silveira da Silva.
do MAISOM
Sabbado, 15 e
O MVSTERIO DO
AS JÓIAS DA
Central du Brasil, o.s praticante;por uma
corrente,, promovidas
— COMEDIA — JORCONTINENTE
NE- Manoel Kose de Oliveira, Adher- DESPACHOS
DA DIRECTORIA
GRO — MASCARA DA hal Cama.
grando cómmlssilo de commerNAL.
D. Pedro I n. 11
dantes e lavradores de Nova
VIDA
O
director
despachou
os
Tel. C. 0124
MAIS UM RAMAL
Iguasmi', serilo realizados imposeguintes requerimentos:
em
festas
nentes e magestosas
O sr. Demosthenes Uockert,
SECilfNDA-FEIHAi
Lucas Mello,- pedindo abono —
ROSA DA IRLANDA
louvor do incompiiravol thaumasub-dlrector da 6* Divisão, acom- Abonem-se as folhas, do accôrdo
PAIXÃO
SF.L—
SEM FREIO
FILHOS DA
turgo Santo Antônio de Padua, OLYMPIA
panhado dos engenheiros residen- com o artigo 159, do ReguliunenVA — GRUPO DE FA- — CAVALLEIRO DAS te, chefe do Deposito, ajudante
padroeiro de Nova Iguassu'.
do Rio llrnnco
to.
V.
TREVAS
MILIA.
A's 11 horas, haverá na Epreja
do Trafego do 2" Districto, e
Maria Benedlcta de Macedo,
53 — Tel C. 5697
Matriz solemne missa cantada,
de
empregaassistência
grande
—
baixa
na
fiança
pedindo
com acompanhamento de grande
diversas,
dos de categorias
pro- Aguarde a exptraç&o do prazo reAMANHA
orchestra e lis 19 lioras solemne
cedeu ft inauguração do nuvo ra- gulamontar.
"Te-Deum".
CORAÇÕES DE OURO PAIXÃO SEM FREIO
mal, bitola larga, da capital miVirgínia de Souza — IndefeMANDA
Em grandes e vistosos coretos
SOU
QUEM
nelra ao Horto Florestal.
rido.
It. M. Victorino 230
—
TRAPACEIRO
O
as
24
horas,
das
17
As
EU
locarflo
Nessa oceasião furam feitas
Francisco Gll Fernandes,
po— Tel. J. 0B48
bandas de musica do Corpo de
mudança do destacamento o o dindo permissão para collocar na
Bombeiros c Lusitana.
das com- estaçílo de Lauro Muller uma c#lserviço
do
organização
DO CO- AMANHA
PROCELLAS
Haverá leilão de prendas, bar- PARQUE
posições de trens e a de lavagens xa de doces — Indeferido.
raqulnhas e outras dlversfles.
RAÇÃO — Hnmon No- AS FERIAS DE CLA- de camos.
Francisco Olympio da Silva, peBRASIL
—
AMA-ME E O
—
AXAS DO RA
Fabricado pelo hábil
pyrotevurro
Esse novo departamento estft dindo readmlssao — Indeferido.
MUNDO SERÁ'
MEU sob a fiscalização da 4" Dlviclinico Narciso Ramalheda, serft R. Annn Nerr
AMOR — 0 parte*.
Damazio Teixeira, pedindo conTel. VIU» 828»
queimado deslumbrante fogo de
são.
ofissilo para manter ura vendedor
artificio.
meE', sem duvida, um útil
ambulante na estação de Com— J.
Para maior raiee desta festiviOS 4 DIABOS
lhoramento para a nossa princl- mercio — Indeferido,
AMANHA
—
dade e commodIdade das pessoas
COMEDIA
Ga-rnor
pal via-ferrea.
Jullo Gomes de Alvarenga —
NOVO
DO
—
que do centro vilo Aquella localiMVSTERIOS
Indeferido.
Eiweblo,
BESCAlUtlLLAMEXTO
UM
Sen.
PROGRAMMA
n.
dade assistil-os, bem podia a adBAIRRO CIIINE7..
José Rezende, Josô Leal,
Até u Ijoopoldlna !...
pemlnlstraçilo da Central fazer clr- 182 - Tel. Ni 18,10
dindo transferencia — Deferido.
cular um trem especial naquelles
Na estação do Porto Novo, ocOlympio dos Santos,
AMANHA
dias, depois das 24 horas.
correu, hontem, mals um descar- xansferencla — Deferido, pedindo
AMOR
DE
CULPAS
como
rillameuto.
FRENTE
FRENTE
A
LIGA OATHOMCA JESUS, MA- TIJUCA
"peso" íxtranumorarlo.
Colman — O MAR- — ItOS II.Ml o DE ANo
vez,
R.
Desta
porém,
Maria da Concelçüo Machado,
RIA, JOSÉ*. DA EGREJA DE
Ilu» C. «o Bomfim,
JO — COMEDIA
passou-se para a Leopoldina.
SANTO AITONSO
CHANTE.
pedindo pagamento — Deferido.
¦144 _ Tel. V. 38*55
o trem 24, daquella Estradai
'referida,
Lucy Ethol Landsberg — DefeO revmo. padre director,
por
ao transpor a chave da
rido.
nosso intermédio, convida todos
AMANHA
dos trilhos. Po-estação,
saltou
Moinho Inglez — Deferido, nos
ADORAÇÃO _ Billie VIDA PRIVADA DE
os sócios da I.iga de Santo AffonIsso, o trem S. A. 2, da Central, termos da informação
da Contaso a acompanhar a procissão de
HELENA
—
IM.
com
CAPITÃO
Dove
quo tem corresponde_ncla
doria.
Corpo de Deus, que se realizará Run H. Lobo. 188
TROVA — CAVANDO aquelle, soffreu um utrazo de
Jofto
Pereira
LASH.
Dias, pedindo pahoje, domingo,
2 de Junho,
UM MILI.IOVARIO
As
uma hora.
Tel. V. 0874
gamento — Deferido, tendo em
15 horas, sahlndo da Catliedral,
AtC* a Leopoldina !... \
vista
as informações.
sendo o ponto de reunião na rua
si*gi;m)a-feirai
UMA DESIGNAÇÃO.
Augusto Mesquita — A' vista
1." de .Março, esquina do Ouvidor,
no
volante
do
DO
AJUDANTE
O
VILLA ISABEL
As 14.30 horas.
O dr. P.omero Zander determl- das informações nada ha que dcAMOR — HeK. DennV
ferir.
Os srs. prefeitos devem pro- Bonl. 28 Setembro TZAR — TIRANDO A —
nou
que o engenheiro Cyro VaiO CAPITÃO LASH
Orlando Q.
Cardoso, pedindo
LIMPO.
curar os respectivos estandartes
Ferro passe a servir como aulc
—
MARIO NETTES
restituição da importância de . .
Tel. V. 15SS
na sachristla da Cathedral.
xiliar do dr. Benjamin do Monte,
871100 — Rostitua-so 871000, conOutroslm, avisa, que na proxlsub-director da li* dlvls&o.
forme parecer da Conta-h-rl*.
ma segunda feira, 3 do corrente,
Que dirá o sr. Lysanlas ?
Cicero de Figueiredo. J. O. Mafts 19 e mela horas, reallzar-se-A
O RELATÓRIO DE 1927
chado e Comp. Ltd., pedindo lea reunlilo, no louar do costume,
Deve o nenhor InipodtoN utrucDentro em breve o director farft vantamento do eauçfto —
Restldos srs, conselheiros; prefeitos e
dom Tem .-ilmim prédio qne ne- distribuir o relatório '.referente tua-se.
vice-prefeitos.
cemilte obriinf Poaauc altruni ne- ao anno do 1927.
Francisco Gomes, Moysés Dias,
Koeio enereneado, uleuni InventaDizem que esto relatório con- Benedlcto Francisco,
pedindo 11rio parado, alguma herança a re- tem estatísticas o graphícos quo
— DC-so conhecimento
t-i-beri Tem heiiH em unufrueto demonstram
CORTINADO
o
movimento da- cença
ao
que de«eje vender. I.' eredor de quella vln-ferrea durante aquelle requerentes de que nfto tem direiAUTOMAto no que pedem.
Fnndndor e Dtrectnr, Dr. Car. alKiiem que nflo lhe qnelrn pa- anno.
TICO
Josô Carlus, pedindo licença —
valho Leite
Knrf Procure Ari* Pndcl, Cnrnio, FORAM LIGADAS AS LINHAS
", A. dan 2 An Ci hora**, que terá
Concedo 30 dias do licença com
e ex-dlrector do SaA
COM
Fundador
F.
RIO
DOURO
DA E.
213 da diária, tendo cm vista o ino urn i-iixo resolvido.
natorio Palmj-ra
AUXILIAR
Olliso attestado o o parecer da SeSunimldiulex
por
Hrromnirndndo
«los cretarla. — Encaminho-se ao Ml\.+~»j,*,*a.+.*9~a-ao^^"»y*^*a**»''*''0)ai***i«*»*t>***
O director,
acompanhado
MedliiiN
Mario Cabral (o mo- nlslerlo o pedido do prorognçílo.
melhor do
pngoiilielros
enrrntiueeldoN
e
ConvaleHeente»,
E pldio Estanislau
PROFESSORA DE PIANO
inunda
í;o falado), e Araripe Juiilor, fode Souza,
Pre-TubereiilomiM
das linhas pedindo licença - Abonem-se 30
llgaçfto
assistir
A
rum
diplomada
Professora,
pelo
— ProNpeetnH eom pliotol»,.,Ilr
dias,
de
accôrdo
Ruu do
com o artigo 159
dn K. V. Rio Douro com a Linha
Inktituto Nacional de MuslopInlneH viiIIoniim de
14; «rupliliis e
entre
•V- ***i-.S '¦" 'Ir*. Ro.sai-lo,
as estaçOes de do rogulamento.
Auxiliar,
oa, ensina plano, theorla e
inedleoM e c\-boxpedeH — Retcu.Zllda Barreto Couto, Virgínia
do
Engenho
Thonuu Coelho
solfejo. Teleph. S. ÜS91.
lamento. — Valpurnlr.o — Peda Liu, Alcides Gomes da
Tel.
Xorle
Matto.
SIlVia.
— Tel. T40 31.
,9a.»)*t*iaaa*aê^ia»^^^*'^,,9«*'^^"s>^"\^*t^sV*a"9'
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PARA

— J.
OS 1 DIA IIOS
GarrciN —
COMEDIA
— DI'SlilNIIO — -OltNAI,.

SONHO

Ip.

^y I
próxima, no Odeon,
— vão matar o tempo fazeudo
\ I
"farras" e "maluquices" na super-co- |\^_|
\ V **___[
^^JB
media acima, na tela do

PROGRAMMA
A SEGUIR

GRANDEZAS;

ATLÂNTICO
Trl.

¦A^.j^f
que, emquanto aguardam
IHI
"*
apresentação de GRETA GARB0 em
"A
DAMA MYSTERI0SA", sexta-feira |B4

avisam

NO
no AMANHA
VOLANTE
AMOIt — 11. DennV — A ARTK 1JI3 AMAll

•

Praça Snenx Pena
se nos alicerces de affolçãó sin- rcalisnrla na residência officialn
V. 4.-.T.-,

iVANGKI.HO
I.U.COS, O. M)
Jesus
disse
tempo
riiariseus:
iola
aos
a preparou um grande
convidou
i-a
o qual
ie, e fi. hora da refelservo dizer
ou o seu
lavam convidados, que
tudo
porque- estava,
Mas todos, como se se
omblriado, começaram
I--SC, O primeiro disse:
¦ma
casa. de campo,
l.i. ir vêr: pefiO-VÒS quo
disse:
ilpois.
Outro
inco juntas dc bois, c
(menUCl-os;
pèço-vòs
sculpols. Disse um terci agora mesmo, não
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RIO BRANCO

ANOPHELINAi
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Dinheiro a todos

sanatório

Ermiiaoem de Pcirepoiis-Sysie*
ma de Pequenos Pavilhões
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IMPALUDISMO
Depositários: HEITOR GOMES & C
BVA. OA AX.FA.nnc.fi a. »».*»>
>ocrooc*=>oc=DOc-_r>oc=>oí=-_>oc=!.
pedindo restltuiçEo do documentos — Sim, mediante recibo.
Djalma Noldng, pedindo baixa
na fiança — D?-se baixa na riança.
Dr. Francisco Homem do Carvalho, Jollo
Kahl
Netto, Luix
Augusto dos Passos Macedo, Marla das DOrcs Vieira da Costa,
Souua Baptista E Comp.,
P.n»theinberg
Monteiro,
Pacirica
Ignacla da Conceição, Pedro Joris, Osório Pereira, Nair Leal Slrphanlo, Companhia ruglisl, Joaquina dos Santos Pereira. Gustnvo Wiogratz, Djanira Alvf>s Tp.Ixeira, Alfredo Ferreira du Silva
Roílz, Alfredo l'ulerpino Borges,
podlndo certidilo. — CeVtlílQuè-se,
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UTOMOVEIS

IS construcçües rodoviárias na America Latina
*¦!¦> *•>* ¦#¦**> M«'.l '¦> ¦«"» ¦***"» m) ¦> »i»i»-»'*-»i >¦ ¦»¦••_-¦

As recentes
corridas em
Indianopolis
0

AMERICANO RAY
KEECH VENCEU A
DAS 500 MILHAS

Segundo recentes informações telegraphicas o volante norteamericano Ray Keech
ganhou a corrida aniutal automobilística
dns 500 milhas, effectüada na pista de Indianopolis, construída
especialmente
para
velocidades.
grandes
0 veucedor dirigia um
"Simples:",,
tencarro
do derrotado 30 conentre os
correntes
encontrava
se
quaes
o seu compatriota Lou
Meyer, vencedor da
"Memocorrida .do
rial Day", em 1928.

Exposição de
Animaes em
S. Paulo

Km 1930, Cubo terá uma colossal estrada de rodagem, coninumieundo tom us cidades principaes, no vaIor de 78 milhões do dollares.
As rospcrlivas despezas serão .custeadas com uni
imposto especial cobrado durante 20 annos c produzirá mais dc .'120 milhões de dollares.
No México, ha 10 milhões dc pesos, no corrente
exercício, para construcção de rodovias, estando os estu-dos para a construcção do .estradas dc rodagem entre a capital o. Vera Cruz v. iniciadas as obras competentes.
Kstuda-se, agora, a construcção do. 10.700 kilomeIros de estradas, tributarias.
Um projeeto ultimamente apresentado ao Congrcsso chileno autoriza a despeza de 90 milhões de pesos
para a construcção .Je rodovias.
Está om estudos o território inexplorado da secção
chilena da Patagônia, omquanto se oiiiprehendei* a
conslrueção do duas estradas através os Andes, em cooperação com a Argentina.
O governo do Peru' prepara-so a despender annualniente, 1.200.000 dollares, nos annos do 1929 e
I9.'K), além das quantias provenientes da receita geral.
Em certas rodovias cobra-se um imposto dc traUsito. projectando-se ('omplotar (i.5.'*»0 kilometros dc esIradas tio rodagem, nos futuros tros annos.

B8 RIO
A mfl,S COnFOATAUEL
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339,

tamento.

Poi* fim. foi' òbjeato de apre¦fiarão Importantíssima proposta
retta por um t-onsocio, ádstrlc:**
¦fi inoral profissional, sendo rt
enmesma, depois de discutida,
.¦aminliu.la ao ilIreetor-procuiM-.or dé accordo com os Estatutos, afim de ser. dado o seu paO vice-presidente sr. Alrcoer
con_.rutulou-.se e.i*-i
Morevra
var
iro
follegas pelo cntluisliu-mn
-J(-US
reinante em todos os rt-epàt*tíimentos da Associação, elogiando
mia. Installacão.

jm*.

A maior parte dos empréstimos colombianos sc
destina á construcção do rodovius, calculando-se quo
o governo despenderá 35 milhões de pesos duranto o
corrente exercicio.
O Brasil está no começo de um grande program-*
ma dc construcções rodoviárias, ligando os principaes
centros commerciaes, custeadas por uni imposto especiai sobre petróleo, automóveis e* accessórios. Infelizmente os trabalhos realizados não corresponderam ainda á espeetativa e, muito menos, aos objectivos visados,
devido a causas que estão no dominio publico c temos
commentado seguidamente. E' de esperar, entretanto,
que o poder publico brasileiro emende a mão, seguindo
outra il ira: triz, aconselhada pela experiência e corrigida das lacunas de que se resontiram, por exemplo, a
Rio-Sâo Paulo e a Rio-Petropolis.
A Argentina lambem não so adèaiilqit muito, em
matéria de construcções rodoviárias.
O projeeto de conslrucçõos nacionaes, quo não foi
approvado no ultimo Congresso, passará, dentro em brovo, a ser lei, com um credito dc .r»00 milhões de pesos,
poi* meio de um empréstimo nacional.
Um projeeto ullimuinenle apresentado no Cohgrèsso chileno, autoriza a despeza de noventa milhões de
pesos para a conslrueção dc rodovias.
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Radio-Discos-musica

E a musicai
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Que faz da
casa
|
um lar!

Uma casa sem musica é o logar
mais triste do mundo!

'luxuosamente
grande,..
extraordinariamente fino». *
O NOVO DODGE SÊNIOR
Por omito que V. S. admire a efikáencia
fabril de Dodp.e Brothers, e a perícia
mechanica de Wulter P. Chrysler, o
novo Dodge Brothers Sênior permtttirlhe-ha apreciar sob um aspecto ínteiramente novo as possibilidade* 4* títo
importante combinação.

Jeronymo Campos, com 41 annos, pardo, casado, barbeiro, morador a ruu General Castrloio
ii. 415, pon hontem, termo íi existerielu. enforcando-so com uma
¦'orrolii, numa arvore do
ablo, na
Estrada do Baldeudor sjn.
Jeronymo que dOR__t.pare_.era
ile cosa na
véspera,
deixando
it família apprehenslva. estava
sendo procurudo pelu
póllolh ii
pedido da mesma.
O cadáver üo Bulcldü foi, pela
polida, remettido pura ò nécrotorio para ser àutopsiddo,

DISTRIBUIDORES GERAES:

PAUL J. iMililíR! C-ONPANV
DE JANEIRO

êtWm

rides Brasllpira.s do r.arão do
Rlo Branco — Xotas dc sclencla
arte e llttralura. — Pnlestm pi-lo
dr. Custodio da Silva, do InstlIRRADTAÇQ PA RADIO SÓtuto di* Chimlea — Concerto no
OlRDADE 1>0 Ulo DB
Studio da Radio Sociedade, com
JANEIUO
o concurso da professora Heloísa
Trograpinia |Mira lioje
Rlom Mastraneloli. sr. Marco A.
—
—
.TorMora certa
1 2 horas
Carneiro c orchestra da Radio—
Suplementa Sociedade do Rlo dc Janeiro.
nal do MpíIo-DIii
musical até Í.!Í lioras b »n m.
ProRrajuma
16 honis — Hora certa —
T — .T. Massenet — T.e JonMusica regionííl Ijraslleira c porOrehestUKuena no títuilio da Radio Sn- |f,]our dc Notre llatne
cieil.Klo do ltlo dc Janeiro, com tra
II — a) J- Mnssenct — Cleoo concurso da senhorita Jesy
Barliosa, sra. Patrício Teixeira, natre —• Air dc Ia lettrc: li) Ch.
Augusto Lopes o professor Ma- Counoil — Phlleuion ct Baucls
hoc! Caram-s c .Topí F. Freitas. i— Avia — Sr. Marco A.. CarIS horas — Previsão do Tom- nolrn.
IIt — T-ií«t — Pncmo iVAmour
po.
/
IS horas o GO m. — Trans- .— Orchestra.
TV — n) Phansson — Le Comissão cm raillotelop-rtipliia do
iMocramma a Bôr executado ama- lihri: 1)) Oonaupiv — O dei mio
nhã. nn ritudlo da Itndlo Socie- omnló liem — Canto, nrofessora
Helolvn S. Mn"trnn"rloll.
dode do Kl» de Janeiro.
A* — Ch. Counod — Romeo
lfl horas — Hora certa — Jorrnl da Noite — Supplemento mu- et Jullettc — Orolinstra.
j.|Cnl — Discos das casas Paul
Intervallo
nhrlstopii, Ltcrnetil Santos ft C.
Ooiinod — Ln ReiCl).
VI
—
<'..
C.uitnrrn
T,rnde
íf, Pnrrfps &
'a, Hiirvey Vlllèlii .?•- Cia.. HuC- ne de Sabá ~**| Marcha — Orchostrtp .
.:,,.- o Sn.'r*:'dn í- Mb'j*t*í*>.l
Bordeso —í
VII — a) L.
, M horas e 15 m. — Ephcme-

RADIO

SÃO PAULO

I

L'Avouglo do Jnrlcho: ..) Ch.
Oonnod I.a Reine de Subfi —
Sous les pieds d'uno femmo —
Canto, sr. Marco A. Carneiro.
VIII — Tschalkowsky — Chant
snns pnrole — Orcheslnu
IX — Tschalkowsliy — Tendant lo mal: li) Debussy —•_ Romanco — Canto, professora Helolsa B. Mn.stran-_.loII.
>; —• Debussy — Suite Borgamasque — Orchestra.
XI -,
Francisco Manoel —
Ilymno Nnclonal — Orchestra.
PUDGItAUraiÀ PARA AiMANII..
12 horns — Hora certa — Jornal do Mído-DIa — Supplementb
musical nté 13 horas.
17 horas'— Hora certa -(- .Ternal da Tardo — Supplemento
musical.
17 horas o 15 m. — Quarto do
Hora Infantil, pela senhorita
Stella Volloso.
18 horas — Informações commerclaos ospeolalmonto para o
Interior do paiz.
19 horas — Hora certa — Jornal da Noite — Supplemento
musical. Discos das casas Paul
Christoph, Liprneul Santos & C,
M. Barros & C, Ciultarra de Pra-

O novoDodgeBrothers Sênior 6 inquea*
tionavelmente um automóvel -Dodge
Brothers no cf*? diz respeito á solida
natureza de sua estruetura e carrosseria
—e tambem sob o
ponto de vista de alta
qualidade e de efficiencia ininterrupta
£ a sua elegância moderna, a sua acção
impetuosa, o seu donaire e attractivi*
dade, sâo typicoa do gênio e inspiração
de Chryalec

VV. S. EV1LL
RUA TREZE DE MAIO, 64-C
Rio de Janeiro

.Uisp. Vioente, soecorrido pela
Assistência, foi conduzido paru n
Hospital do São .loão Baptista
onde ficou internado poi* insplrar cuidados o seu estado.
José Soares Moreira, brasileiro, branco, residente a rua \"isconde do Uruguay n. 3Sfp, quando hontem, desempenhava suus
funcçOes de operado da Companhia Cantareira, nus officlnas de
.Suo Domingos, foi colhido
por
um ferro, recebendo ferida contusa no couto cabelludo. Sòcc.òrrido e medicado pela Assistência.
José Soares, retirou-se
para sua
residência.

OODE-r BROTHERS 5ENI0R
XS131-P

inauiorasae üo estai do Ci MM» neira
**$

N

Notas inéditas sobre o grande acontecimento que
agitou todos os círculos esportivos de Bello Horizonte
"A MA.NHA" jfi noticiou, com
pormenoros, a inauguração do
estádio do Club Athletico Mineiro. K' uma obra que honra,
nüo sp5 a cultura physica do povo do grande estado, como seu

(Correspomlcnnla eplstòlar
do
dclegiulo esp«pei»l da Atisociação de Chronistas l>e«ipoi*tivo.s
do Rlo do .lauclro. aos festejos de it-.iiig.iru.-iU>.
Sabedor do que a sentileza de
um dos passageiros do •."¦ noturno

TEMOL-AS PABA TODAS AS BOLSAS

deste grande e luxuoso automóvel

Toda a mão de obra moderna e toda
a perfeição de funecionamento que era
possível obter com tal combinação,
acham-se applicadaa na*coostrucçílo

otficinas da Cantareira, em
Nictheroy

cngenhelro-constructor,
o
dr.
Alfredo Carneiro Santiago. Xomo notável nos meios da engeabaria nacional, S. S. deu, a
wea
obra, o
melhor da sua
competência technica. O estadio rivaliza, em elegância e solldez, com os mais perfeitos amphitheatros desportivos do paiz.
,0 dr. Alfredo Carneiro SanUago, que tambem construiu essa
obra modelar, que í- o Matadouro Modelo, de Maruhy, teve, como seu auxiliar, o dr. Cullhermo Cerber.

E' de facto a harmonia o encanto da vida:
harmonia no lar; harmonia na musica; harmonia na coordenação de tudo quanto nos circunda.
Musicas alegres, dansas vivazes, canções oheias de vida, de mocidade e de fulgor, ou trechos de musica saudosa o evoeativa!...
Tudo está ao nosso alcance» com maravilhoso realismo, o quando o
desejarmos, se possuirmos uma Vietrola Ortophonica e os insuperáveis
discos Vietor.
Visite hoje mesmo o nosso estabelecimento, ou o do um dos nossos
revendedores, e escolha a sua Vietrola.
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Accidente do trabalho nas

A IMPRENSA E OS ORGÃOS DA SUA
CLASSE
COMO TRANSCORREU A
W/UMA SEMANA!- DA
ASSOCIAÇÃO DA IMPRENSA
BRASILEIRA
Em sua sede social, íi .rua Ca
Quitanda numero 24, reuniudirectoa
ante-hontem,
so,
Im¦ ria
da
Associação
da
prensa Brasileira, com a preínnça dos senhores Alvim Horca.les, Álvaro Moreyra, Arthur ilo
Guaraná; Amilcar Cardonl, João
Drummond Camargo, João Mario Rangel e Gregório FonB*.-p*.-*..
No expediente, bastante numeripo, constante de cartas, oíficios
h telegrammas sobre assumptos
pliversns, destacavam-se: um of¦•»fielo ilo Circulo de Imprensa,
1i..ltnndo o concurso da Associarão para a elaboração de um
projeeto referente a uma Caixa
do Âpósontadorla o Pensões para
os jornalistas, projeeto que. cuitas propriamente ditos e de quandará dos interesses dos jornalistos trabalham nos escriptoriou
rios Jornaes e das revistas, bem
rorno em suas typographias; uma
p-arta da Casa dos Artistas, solirttando apoio moral para a inir.laüva referente d collocação es.aglarla de artistas desempregados, de modo a ser revertido o
resultado do produoto liquido do
Vou trabalho em favor dos e:»-**
ires beneficentes da mesma instiluiçfio; uma carta do mlnlflirp
dr. Hello Lobo, agradecendo a
*ic-***.lcoramunlcação de ter sido
<o como soclo effectivo. Na ordem do dia a direetoria dsllberou aeceitar o appello feito pelo
Circulo do Imprensa, apprcando, ao mesmo tempo diversas resoluções de caracter administrativo.
Foram eliminados vários socios, de accordo com o díspoíttp
no artigo 26 o sous paragraplios,
constantes de relação encatnlnhada a direetoria pelo presldento do Conselho de" Syndlçatiola
Geral; foram npprovados os pareceres admittindo como sócios
effeetivos os srs, dr. Agenor Estrlllta Lins e Cyro Alencar (M..rio Grillo); bem como concedi.Ia
carteira de jornalista nos consuelos dri AUredo Martins Horead-s o Job» Bastos; e eoneedi.lo
um nnno de licença, com isenção
rlfu. respectivas contribuições, no
si-ioio fundador Llndolplio Navl*-r.
Em seguida, a direetoria tomou
ronhecimento da renuncia do 0'*
roctor blbllotliecarlo, dr. Bezorra de Freitas, elegendo para sub*
stltuil-o o dr. Antônio Joaquim
Pereira da Silva, bem como para
director procurador, o dr. .T.iao
termlMario Rangel. Q-Je Havia
o .lisconsoante
mandato,
o
nadn
Estatutos,
dos
artigo,06
no
posto
sendo este* empossado immedia-
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Um suicídio em Nictheroy
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O que se está fazendo entre nós e os
emprehendimeníos nos outros paizes

A sua inauguração hoje,
na Água Branca
Tniiiifriirar-so-ií. hojo, eni São
Paulo, na Avenida Água Branca, a Exposição Estadual do Animãos, «li. 3020.
O acto iorã toda a solennidade,
devendo comparecer o sr. .lulio
Prestos, presidente (lo Kstado, o
i-¦!*. Ijyra Castro, ministro da Agrl( ultura, o sr. Mattos Peixoto, preSidente do Coará, secretario ilo
governo paulista, deputados, senadoresl representantes da immais pessoas gradas.
prensa- o "Cruzeiro
do Sul", honO trem
i(*m partido para São Paulo, leveu um carro especial em aue
viajou o sr. Lyra Castro, quo representarâ o presidente da Republica.

irmmr*tmfi"mm,

DISCOS E VKTROLAS
R.GONÇALVtS DIA*5,40
Ia, Hnrvey Villela p-i píh./, L.
Rliffioro Saldado Ss Morizo.
20 horas c HO m. — Profiramma especial de discos da casa
"A Melodia",
rua
Gonçalves
.¦'.;•
Dias AO.
21 horas 1!> m. — Hphemerides Brasileiras do Barão dn
P.Io Branco — Xotas de'selencln. arte o literatura — Lição dó
Italiano peln professor Goâii R|p*o
— Radlo-.lnrnal — Ultimas notlcias do dia — Commentarios —
Notas do Interesso _.eral — Concorto no Studio da Radio Soeledade, com n concurso da ser.horlta Odotte Vieira Mala. sr.
De Lucchl o Orchestra da Radio
Sociedade do Rlo de Janeiro.
-'ROCUiAMM,.
— Boito — Mcfistofeles —
Fantasia — Orchestra.
II ¦— Bolto — Meristofoles -Ballato dei Mondo — Sr. Do
Luochl.
III — Ordla — Poemo — Orchestra.
IV — n) Dnparc — Chanfontristo; b) Fellic Otoro — A
Fonte e a Flor — Canlo, sonhorlta Odette \'leira Mala.
— TI. Oswald — Bebi. s'endort — Orchestra. — Intervallo.
VI — Massenet — Wcrther —
Fantasia — Orchestra.
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! tes montes e ao longo dos vales.
pj que sentimos o a.*_*.M' ue ,
deste gigante qüe,. áíriiln r.-:rcnuinhado,
'gorosos, elastéce us músculos
\
após um sonho que se
i quer realizar, em beneficio do
Brasil de amanhã.

-i-*wJ i Kstas cogitações foram Interrompidas pela chegada do pre-

-^^JÊZX

, sidente do Kstado. Ao som do
hymno nacional e de acclama¦.•ipês vlbrantlssimas o presfdente Antônio Carlos chega ate d
tribuna principal.
Pouco depois, ao p6 do uma
placa de bronze, que tem inseripio o nome do grande prosidente mineiro, Annibal Mattos, em
bello discurso, justifica a horhenagem que o Athletico prestava a Antônio Carlos.
O presidente, a seguir, em palavras quentes, — por Isso que
silo tecidas de patriotismo, —¦ o
com a plenitude d'alma que caracteriza suas" falas publicas, rez
a apologia da cultura physica,
como base indispensável fi cultura cívica.
Os seus propósitos, de rclntcgrar o povo de Minas no uso ogozo conscientes das prerogativna de cidadãos realmente livres,
foram mais uma vez enunciados.
As suas palavras, pela firmeza de quo se revestem, Incutem
a certeza de nm porvir grandlnso, guiados que seremos pelos
preceitos mais puros de um apbstolrtdo dc dedicação c de pátriotlsmo.
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Um aspecto do magestoso estádio do Club Athletico
Mineiro, recentemente inaugurado
no de quinta-feira, que se prestara a levar ao Rio a primeira
correspondência que escrevemos,
não se cumpriu plenamente, por
isso quo ainda não cIiorou ao seu
destino a nossa encommendiv, —
com a eontrarledade que esso
atrazo nus causa e aos jornaes
ine. a tempo o á hora. desejaraaios servir, vamos tentar refazer
i que espontaneamente saiu, do
•lossns primeiras impressões nes*a formosa cidade mineira.
A vlairom, foi n melhor quo
nns seria dado ambicionar.
Uma noito fresca e sem p6.
A chuva que caia continuamente,
prendia ao chão esse indesejável
'
companheiro dos viajantes. . .
lím Barra do Pirahy, eslavaumn surpreza:
r.os reservada
— a delegação corinthlana, quo
nessa mesma noite era esporaija cm Bello Horizonte, finara
retida cm Cruzeiro pp de. • is em
Barril, tudo em virtude di> um
desonrrillnmento havido no ramal paulista, facto aliás. notie|a*
do nos vespertinos cariocas do
próprio dia 20, quarta-feira.
Inesperadaassim,
Tivemos,
mente, numerosa companhia.
Comnosco viajavam, desde o
Rlo, o sr. Horacio Verno, repre*
sentante do presidente da C. B.
D. c o (tr. Rufino .Motta. esforçado representante da Lisa MInclra junto rt. entidade máxima
esportiva nacional.
Vencida ngradavelmoiite a nntte, o dia seguinte si*) nos cntrlstecla pelo aspecto sombrio * quo
apresentava, cortado, do quando
em voz, por u*na canina dc chu*
va.
A enda estlada, pjtrooiTinmoinnelosos o céo, £_ procura* do
sol...

Dlr-se-la
tínhamos
quo
olhos cheios do preces.

os

Xa estação de Barreiros, quo
fica a mela hora da capital ml.
nclra, tivemos a. alegria de receber os cumprimentos de uma
numerosa cominissão de esporlistas, composta do directores da
Liga o do Athletico.
Assinalamos, outrosim, com
Immenso prazer, a presença, do
dr. Armando Vaz, presldento d-x
Associação Mineira de Chronistns, que nos foi levar a saudação
muito cordial como representantes que éramos, naquelie momento da A. C. D., dessa capital.
A recepção em Bello Ilortzonto foi das mals autlienticamente mineiras.
Conduzidos, os companheiros
o nós, para o
referimos
que
Orando Hotel, emquanto os corinthlanos ficavam no Avenida,
l£L nns foram buscar, cerca das
14 horas, para o jogo e para
presenciarmos os demais actos
reliUivos ú. Inatiguração do '*stadium".
f
Ksto encantou-nos, desde logo,
privilegiada em
pela situação
que foi construído.
Xa crista de uma eollina," elogante, apresentou-so a nova praca do sports do Athletico — ao
menos a arehibaneada principal,
— o aspecto do "stadlum*' do
Vasco da Gama, guardadas, é
claro, as devidas proporçOcs.
Toda a construcção foi executada om cimento armado.
Dali, o panorama que so descortina é formosíssimo.
Xo primeiro plano, estende-se
a cidade futurosa, cortada, a espaços, pelas ruas rigorosamente
reetas.
- Além, por cima das serrarias,
o horizonte sem fim..., E que.
'pello-hoiizonte!,..
Por sobre os-

Finda a cerimonia da inauguração da placa eommemon.tiva, dlriglmo-nos todos ao centro
do campo, onde, engrossados pelos quadros que se iam bntor,
presenciamos ft cerimonia do baptismo do campo.
Serviu de madrinha a senhorita Lulzlta, filha do presidente do Estado e.Que, pelo.geltn, ô
"o meu dóe-dôe" do
papae...
JE, estnmos certos, o "afilhado" não poderfl
ter
protector
mals efflcaz. do que esta, para
o
quem
presidente não regateia
manifestações ameudadns do enternecldo atfoc.o.
O resultado do encontro -J -íi.
conhecido dos cariocas.
Tendo terminado
empatado,
por um goal, o l* tempo, o quadro mineiro, afinal, logrou vencer Usa, brilhante e Inappèllavelmente a poderosa representação do Corlnthlans pela conta*
gem de 1x2.
Os quadros estavam assim formados:
— oswaldo —
MINEIROS:
Blnga — Brant I — Carneiro —
Binga 11 — Ivo — Dalmy —
Sald — Jalro — Mario e Geral*
do.
COR1NTHIANS: — Tuffy—Gran6 -— Del Debblo — Xerino — Amendoim — Bustos —
Appariolo, — Peres — Valeriana
— Rato I e De Maria.
Em outras chronicas, tentaromos apreciar alguns aspectos,
sem duvida Interessantes, da pu_rna Uo dia 30. na canUnl .i.»
ulterosá'...
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A MANHA — Domingo, 2 de Junho de 192»
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CORDIALIDADE AMERICANA

©.

PREVIDÊNCIA
-.'-V

2.°

O 3.° Grande Concurso d'A MANHÃ organr
sado de coííaboração com a-"United Artists
Corporation", uma das maiores emprezas cinematographicas do Universo
50:000$000 em prêmios iníeressanlissimos
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1IE FAniUOAÇAO

"CHRYSLER"

DF. > LINDO B8TYI.O, MJXUOSA TAPEÇARIA B ACABAMBNTO B8MRRADO, OF»
FERTA BA
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uma ulagem de
l.a classe,
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AUTO MERCANTIL BRASILEIRA S. A.
AV. RIO BRANCO, 247
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PRÊMIO

AUTOMÓVEL "SEOAN •
PLYMOUTH"

I 0

PRE

PRÊMIO

¦ DA K VOI.TA

ELECCIIRTI,

MM DOS ORANDES E 1<U(TYPO

DA

PAfttTETBS
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MAIS PRÊMIOS
4
Um dormitório para solteiro.
5o - Uma machina de escrever.
6"- Uma victrola orthophonica.
7o- Uma machina photographica.
8a- -Um apparelho de radio-telephonia.
9*- -Uma caneta-tinteiro de ouro.
10o* Um apparelho de jantar da porcellana.
ir- Um apparelho gillete com estojo.
12o- Uma bateria de aluminium para cozinha.

PRIMIOIRO

MODEbO, BSPECIAI/llIE.NTE

de 1.000 doiiars

"fe

FA-

OENCINAMEN-

TF. NACIONAr„

I. OM CREDITO
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KLECTROLA),

nniCACAO

munson S. S. Une
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OS TRES LOTES DE TERRENO SÃO OS
TRES PRIMEIROS PRÊMIOS
Io — Um lote de terreno em Villa Isabel,
medindo 12 x 35 fe
-1° — Um lote de terreno em Villa Isabel,
medindo 10 x 30.
V — Um lote de terreno em Villa Isabel,
medindo 8 x 30.

PERFNQNQLA

a New-vork
XUOSOS

Apezar dos esforços empregados para que o sorteio do concurso "PREVIDÊNCIA" se realizasse
com todas as formalidades legaes garantidoras dos
direitos dos nossos distinetos concorrentes, fomos forçados a adial-o para'dia próximo do corrente, data
em que não perdure mais o motivo unico desse adiamento, —. falta da indispensável fiscalização do governo.
Muito a contragosto somos forçados a essa declaração, pedindo excusas aos nossos
prezados leitores.
OS PRÊMIOS DO CONCURSO "PREVIDÊNCIA"

PELOS FA-

OPFEUECIDO,

imiCANTES
' *.
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Paula Leite & Cia.
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Nova York 6 para muita pon- York, num doa navios luxuosos son LI110 significa doze dias em
to. o sonho dourado; é o contro c modernos «In Miiiisou S~. S. Iiinc pleno paraizo.
para os sonhadores, 03 quo aimejnm viver em progresso continuo, em uma ntmosphera de
belleza o modernismo... Nova
York é a fascinação, a loucura,
n id(»a fixa... mas, Nova York
fica tão longo, a muitas milhas
do distancia o custa tanto para
chegar ao seu porto o avistar a
estatuía da Liberdade !
Mas, A MANHA, do collaboração com a "United Artist", a
empresa mais forte do mundo
cinematographico, resolveu conceder a dourada opportunldade
do ir visitar Nova York e, alem
disso, receber 1.000 d*ollares;
Os nossos leitores, que vêm
acompanhando o concurso do
'•Cordialidade Americana", já sabem do que so trata. O primeiro prêmio deste Interessante concurso é constituído por anui pusfagwn «le Ida o volta, a Nova
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Tentou suicidar-se ingerindo
água oxygenada
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Em virtude da recente lei da
do
dos officiaes
inactlvldade
Exercito, determinar que não sejam mais lavradas patentes de
reformas o transferencia para a
Reserva, devendo essas vantagens serem npostilladas nas patentes dos mesmos officiaes, o
sr. ministro da Guerra baixou,
hontem, uma portaria, doterminundo a approvação dos modolos das referidas apostlllas,

j|
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Terminada ti emissão da Serie B, do.nosso Concurso Polilico, iniciaremos, breve, a publicação dos "coupons" da serie C.
A troca dos "coupons" da Serie A terá inicio ao mesmo
tempo que a da primeira serie dos "coupons" do concurso
"Cortliahdade Americana".

.¦a*

PARA ANNUKC1C3 tM GF.RÍ.L DlfUJâ-SE A'

Rua General Câmara, 65
I

DISTRIBUIDORES DA RA»
DIO CORPORATION OF
AMERICA

5.°
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Concurs» Politico
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PRÊMIO
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RIO DE JANEIRurVRAç.l FLORIANO
Edifício Odeon, 7.», Sala 707
EM S. PAII.O: PRAÇA DO PATRIARCHA, S. SOB.
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de taxas, na Prefeitura
Em virtude da remodelarão
por que soffreram os serviços da
Sub-DIreetoria dc Rendas da Munlcipalldade, de lioje cm deante,
a9 cobranças das taxas de averbação, de imposto de expeillente, multas o outros emolumentos cobrados pelas diversas repartições munlclpaes, cujos processos e registro estavam sendo
feitos pela 4* secção, passarão a
ser executados pelas 1", 2* e 3*
sccçOes da mesma Slllí-Dirpc.tV,-

3

MACHINA ROYAL
PORTÁTIL

MCKELADA,

|

OFFERECIDA PELA

"CASA EDISON"
RKPRESE.VTAXTE DAS
MACHINAS DE ESCREVEI!

"ROYAL" — á rua do
Ouvidor, I3F
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LOUÇAS, POU MEIO DE
TJM APPARELHO
Teve logar, hontem, fi. rua de
S. Pedro 100, a demonstração do
Invento do sr. Kduardo Bens, nlcangando ao.centundo exito.
O invento do sr. Bens, consta
de um apparelho destinado íi lavagem de loucas.
Este apparVho, de facll adaptaçãb e franco manejo, trarã
grandes vantagens hyglonicas, uo
emprego de cozinhas, pela sua
presteza e facilidade no serviço
do limpeza de louças.
O sr. Bens, denominou o seu
apparelho com o nome de Aliebe.

Os serviços de cobrança

Por desgostos Íntimos tentou
bebendo
contra a existência,
água oxygenada o pardo Antônio
Moraes de Souza, de 23 annos,
residente ã rua Maria Angélica
n. 35.
O facto occorreu na rua .Tardim Botânico, em fronte ao n.
79, onde a Assistência foi busbotando-o
ear o quasi suicida,
fura de perigo Com uma lavaris.
gem no èstòmàSG,

-»-*.

CONE.
OEFERTADO PEI.OS SRS.

6.°

Nomeações, exonerações Não terão mais patentes UM NOVO INVENTO
e dispensas na Prefeitura os officiaes reformados A LIMPEZA MECÂNICA DE
Foram nomeados por actos de
hontem, do prefeito do Districto
Federal: Inspectora re alumnos
cm estabelecimento de ensino
profissional, Zilda Rodrigues Ribeiro, e contra-mestra interina,
de tecidos de malha, Eulalia Grenewall da Cunha.
Por abandono de emprego,
foi exonerada a inspectora de
alumnos de estabelecimento, de
pnsln.o profissional, Joanna de
Yirgllls.
Foram dispensados: o pratlcanto, Interino, da Directoria
Geral de Fazenda, Dionysio de
Oliveira Franklin, e a enfermeira
escolar, Interina, Margarida Carvalho.

A MANHÃ fornecerá planta e orçamento doa
prédios que os concurrentes premiados pretenderem
construir noa terrenos sorteados, facilitando a con8trucção dos mesmos para pagamento em
prestações
mensaes de importância nunca superior a um aluguei
commum.

"

in1 * — Os leitores d'A MANHÃ, que desejarem conc.crrer ao 3° grande concurso
series ae íu
das
cinco
"Cordialidade
ou
mais
colleccionarão
uma
Americana",
litulado
coiiDons. cada uma, que estão sendo publicadas.
COUPo"'_
numerados de 1 a 10, deve ser collada cm mappas
Cada serie de 10 coupons
"hall" do edifício d'A MANHÃ, pelo preço de $o00, e nos
aue serão postos á venda no
Dontos de venda de jornaes o de $(100, servindo mn mappa para cada_ serie.
leitores um
3 • — Annfixo ao mappa de cada uma das cinco series encontrarãoda os "United
Ar*
cinematograpliicas
melhores
das
producções
folheto com adescripção
cinemas desta catists" que serão exhibidas, no periodo do concurso, nos principaes
da vida dos grandes astros dessa importante em*
pilai,"e da descripção real e minuciosa
preZa4 o
_ Nos dias era que publicarmos os últimos coupons de cada sçrie, serão posrespectivos mappas que ficarão á venda até 10 de Judio.
tos á venda, os"hall"
d'A MANHÃ, das 9 ás 19 horps, e a parlir dos dias ímmediatosa
5» _ No
de cada uma das cinco series, os concurh-ntes deverão
coupon
ultimo
publicação do
¦inrescntar os respectivos mappas com os dez coupons devidamente collados, sem rccartões numerados que darão direito ao sorteio,
petição de numero, para receberem os
serie.
...
,
cada
numero
mn
paia
sendo
Deste modo o concurrente pode ter uminimero, dois, tres ou mais, conforme o nu*
mero de series que colleccionar.
O concurrente pôde também fazer a troca dos mappas das cinco series, de uma
#
só vez após á publicação dos 50 coupons.
6." — O sorteio será realizado em hora e local qjç annunciaremos, com a fiscalizacão do governo federal e assistência dos interessados.
----¦¦-¦---¦»-»»-¦¦¦¦'¦¦¦'¦¦'"¦¦"¦-¦¦¦

PRENSO

R.C.A.

RADIOLA

l"l.'.N"Cí:iOJ.A
MODELO 38.
SEM
IlATERIAS. MOADA
DIRECTAMENTE MM St'PPORTE DE IMAtMINAÇAO
EI.ECTRICAt O RECEPTOR
NOSIA
ESTA' MONTADO
CO>I
METÀl.LICA
CAIXA
PERFEITO."
ACAII.VME.NTO
CONO KQflPAME.STO
DE SETE RAI/IOS1STE
TROXS DOS Ql'AES UM E'
O AUTO
RATIF1CADOR.
',
FALANTE E* DO MODELO
TV1'0
100 B. SENDO UO

"Perguntas e ResA MANHÃ instifue, ainda, nesta secção, uma columna de
leitores encontrarão resposta para qualquer questão
postas", onde os nossos deste
concurso, assim como toda informação sobre os presobre ns diversos quesitos
outra assumpto que tenha
nio" maneiraT £ à^m^m^^^^m^
"CORDIALIDADE AMERICANA». rnnpnrso
concurso
o
relação com
— Concurso ««CORDIA»
luiuma*
As cartas devem sçr endereçadas a gerencia d'A MANHÃ
LIDADE AMERICANA".

[Efe

i.

»«.. t-^»«..«..

4.°

Os mappas da V serie encontram-se â venda
no balcão deste jornal, das 9 ãs 19 lioras,
onde também podem ser obtidos os coupons
que faltarem

,ii . .a..» i i i . ¦ ¦ ¦ ¦ '»¦

m

o um erallto «lo 1.000 «loUarcs.
Collocclonando, diariamente, os
coupons que estamos publlcando, oh leitores comprarão um
mappa, onde os mesmos serão
collados, perfazendo uma sí-rie.
Nesses mesmos mappas, enconos concurrentes synotrarão
pses do enredos dos íilms da
"United Artits" e biographiíiH,
notas c dados sobro os artistas
dessa empresa, cuja popular!»
dado e acceitaçâo por parto do
publico £• enorme.
Fnzendo, assim, o concurso de
Cordialidade Americano, os leitoros da A MANHA terão ensejo
do ganhar excellentes prêmios,
todos do immenso valor o utilldade, como este que acabamos
Um passeio a Nova
de citar.
York é qualquer coisa de mnravilhoso, mas, nos navios da Mun»

Os exercícios da esquadra
Hontem, a tarde, o couraçado
"São Paulo" e o contra-torpedeiro "Maranhão", quo so encontravam em exercidos de artllheria
e do lançamento do torpedos, cm
águas da Ilha Grande, regressaram d nossa bahia.
Logo depois, os seus commandantes, capitão de mar c guerra
Ampliiloquio Reis o capitão do
corveta Galdino Duarte, npresentnram-so ãs altas autoridades navaes, dando conta como transcorreram os alludidos exercício»

t^
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Álbum de 15 discos da
"Carmen"
Opera

i

—Fazendo compras toda a tarde? Provavelmente
gastastes um dinheirão e estás muito [atigada.
—Gastei muito dinheiro,porém nfio estou cangada*
Desde que estou tomando RER-UITfl adquiri
uma energia InexgotaveL Nada me cança, sou
agora do sexo forte.
AnER-UITflé o tônico de Glycero-phos ¦.
phatos de grande valor para as pessoas
quo sollrem de debilidade, abatimentos
nervosismo, talta de appetite e
nas convalescenças.
A IlER-ülTft dá vigor e energia.

NERVITA
cf o Dr.Huxley

Offrrla de

"A MELODIA"
ue

WADDINGTON, BARROSA & CIA.
dlxtrllmldoreit doa «Iínchn
POLYDOR. á run

auer ganhar sempre na loteria?
A

ASTROL.OOTA offereco-lne, hoje,
ft níQDEZA. Aprovelte-a sem demora, e
conspffulra FORTUNA e FETLICIDADE.
Orlentando-tne pela data de nascimento do cada pessoa, descobrirei o modo
ieçuro que, com minhas experiências, touos podem ganhar na LOTERIA e JOGO
ao BICHO, sem perder uma sô ve::. MlWflHPsíiV1!
lhares do attestados provam as minhas
.gtjTTj^iJ
palavras. Mande seu endereço e 300 rí-is
Üw.SfrfSyJ1
em sol!,;)S l,:'-rr» enviar-lhe, GRÁTIS. "O
SeSF^áfevjw
SEGREDO
DA
FORTUNA".
RomHta
SSfflíHEr^
Ps,e anm'neto no Professor P. TONG —
SBtfW^raK
««SKríl^J*
calle Fozos, 1.369 — RU13NOS AIRES —
(Republica ATiientlna).
j.

Gonçalves Dias n°. 40
Silo 15 dlNcoN ilupluN, executando Imiti a o|irra «lc Georisen nizéti («cada c cnntúiln
por nrtlataa dn Opera Cuiulca de Parla
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Director RedacforCfiefe AGRIPINO NAZARETH
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Pittctor-presidenlc, ANTÔNIO EULALIO MONTEIRO DA FONSECA — Director-lhesourelro. MOACYE SCHAFFLOR CAMARGO - Gerente, SYLVIO LEAL D^CQSTA

"caso
0 Supremo Tribunal Federal continua no julgamento do
da Revista do
Supremo", contando-se, agora, tres votos contra e dois a favor dos recorrentes
•«>

PRETOBIAS CÍVEIS
—'¦
i—®
PRIMEIRA
Carvalho Lima; executados, Antonio Pereira da Silva o suo» muCartório, escrivão Fernando
lher Rita Pereira da Silva. —
Iiyra
Defiro a petição do fls. 114. AuExpediente do 31 do Maio do tor, o espolio do José Vicente da
1Ó29Í
Cruz Lima do que é InventariouRequerimentos em audiência: te Joaquim Vicente da Cruz; réo
Executivo
José Alves Cerquei™ Bastos. —
O dr. Leoncio Ribas Marinho, Ao contador.
por parte de Orlando Bandeira
Cartório, escrivão, Llno
feita
Lopes, acousa a penhora
piu bons de Manoel da Costa.
Executivos — Albino RodriOrdena nos termos do mandado filies Rabello e João Pereira da
— Offlcie-se ao Juízo da
que offerece, o requer, sob pre- Silva.
•t"
Pretória Civil. A.
Mendes o
Kfio, sc haja a citação e penhora
for pòltit o aceusada, ficando as- Alexandre Mendes Monteiro. —
o
legal
Rio,
an
Recebida a appellação nos seus
proso
slgnado
pan; embargos, pena de revelia. effeitos rcgulares.
não
respondeu
e
o
Hxpcdlente de 30 do maio de
Apregoado
1929.
dr. .iuiz deferiu.
Ordinária. — Manoel José VIÒIOrdinária
ra o .lonas Coelho e outros. —
O dr. líiva.lavla Corrêa Meyer Convertido o julgamento em dlparte do cel. Elyseii do Campos ligencia.
Pinto, aciiisa. a. lntlinução feita
Despejo — Dnvld do Oliveira
u Companhia Nacional de Ségu- o Luiz de .Souza — Recebidos os
"Yptrtuiga",
paro nesta nu- embargos.
ros
dloncla vir com o A. deliberar
Notificação — Manoel Martins
Bóbre na provas que so cleverãò Mala e José Francisco Pereira.
produzir. Por parte de seu cons- — Entregue-se a parte.
tltuihto, protesta, por prova tesDepósitos — .los»'do
Paiva
precatórios e Ferreira e Sebastião
lèmilltluil, curtas
José
RI—
outras necessárias.
beiro.
Recebida n appullcção.
Apregoada respondeu pela re. Júlio Cardoso Treme e Antônio
Dutra da Joaquim Vieira. — Defiro a per. dr. liriiesto Jorgo
Fonseca quo protestou pelo de- tíçãò do fls. lil
.poimento pessoal do A„ pena. de
Inventários — Manoel Ilenrlconfesso, precatória o prova tes- que da Costa c Erzellnda Coutltcmunhal, tendo o m. m. .luis. nho Formindes Simões. — Façaaberto uma d ila cão dc 20 dias.
sc a liiHcrlpção, Waldemar Bareólios o Maria Augusto BarcelOrdinária
los. — Faça-se a inscrlpçfio.
Baptlsta
Martins,
Pedro
O dr,
Usocapião — Antônio do 011por parte do Ahdulkudcr, Verei- veira. — Ao eonlauor.
va iR Cia., necusu a citação feiRegistro de óbito. — Augusta
Camargo, na Corrêa o João Lopes de Ollveita a Jofio, Ayres
pessoa do seu advogado, para vir rã, — Na forma do parecer do
•¦; esta audiência, especial delibedr. promotor.
tar sobre as provas que se deve
tão produzir. Pnra. a prova dos
íactos allegados na inicial, prot.sta desdo Já pelo depoimento
pessoal do Réo, exame na escriO padeiro Floriano Pereira, de
pturação mercantil dos autores,
inquiri»;;.o de t.cstemunliii.s que Bãrròs; que fora victima do um
porão ai'1'olliul.'is bppbrtunarnenté accidente, na rua 1 fl do Feve. , requer seu pregão, seja marca- relro, esquina Menna
Barreto,
dn a dijação necessária.
conformo noticiámos á .10 do mez
respondeu
o
dr. passado, c que fora lambem no
Apregoado
Carlos Barbosa Olestrí Pilho, qiie mesmo dia internado no Hòspipolo réo, protestou pelo depoi- tal de Prompto Soccorro, não
mento pessoal dos A. A., sob po- resistindo a gravidade do ferijin ilo confesso, provas documen,- mento, veiu a fallecer hontem.
tal o testemunhai.
O cadáver foi removido para o
Pelo mm. juiz foi dito que necrotério do Instituto
Medico
marcava uma : d ilação do 20 dias. Legal.
DESPACHOS
Consignação em i>n_,»itnenlo
— A Ibérico Tavares;
Supp.
Motta
de
BUpplicado dr. Raul
Ao passar pela rua Figueira
o pedido
do
Maia. — Defiro
do Mello, foi colhido por uni auUs. 6.
to, o empregado da Limpeza PuSiiinniariu
blica, Jullo Pedrosa da Silva, do
á travessa
A — Dr. Luiz Eugênio Leal. 25 annos, residente
RR. Raul .1. Clirlstoplt & Con:p. Hcsse, 8.
A victima quo soffreu contu— Em fa.ee do quc consta do nttestado a fls. 2G, tenho como jul- soes o escoriações, teve os soedn. Assistência.
pada a mura em quo Incorreu o corros
— Quando atravessava, coni a
F,6o e mando quc se prosiga na
designando o maior clespreòccúpaijâo de espiforma requerida,
rito, A rua Senador Euzeblo, íoi
ecerivão, dia c hora.
atropelado por um auto-o-nnibus,
Sentença
o empregado do commorclo CarJustificação de edade — Jus- los Lopes dos Anjos, de UO un.TosO Ferreira
de nos, residente á rua .1. 191, siíificanto —
Paula. — Julgo por sentença n tinida na estação da Penha.
Apresentando a victima, conde
afim
presente justificação
nue produza os devidos o legaes tusües o escoriações teve os soe'
coitos da Assistência.
r-ff.-itn.s.
Eiitreguc-ae íi parlo, lndcpendente .Io traslado o feito previamonte o competente registo.
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"A MANHÃ" JUDICIARIA
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NOTA FORENSE

O caso da "Revista do Supremo" volta á ordem do
dia dos commentarios públicos.
O Supremo já o discute, ha vários dias. Desenvolvendo-se o julgamento de modo emocionante .* Ale parece uma partida de foot-balf. Está, agora, com o score
dc tres a dois. São dois votos a favor da Revista e tres
contra. Com franqueza ainda não se sabe de que lado
caberá a victoria. Cada Juiz quc fundamente melhor o
seu voto. As leis, a interpretação dellas, a jurisprudencia nacional e estrangeira entram em cheio na discussão pró e contra os interesses dos recorrentes.
Os assistentes, ora adniiltem a victoria da Revista,
ora da Fazenda Nacional. Assim, dentro do maior Tri-

bunal do Paiz, vac-sc desenvolvendo a representação
do ultimo acto dessa revista em 3 actos — Revista do
Supremo Tribunal.
Desta vez, está faltando a reclame da imprensa. As
notas são simples registo do que se está passando no
Supremo e nada mais.
.- Quando se annunciou o espectaculo e ia passar o
primeiro acto, fez-se um barulho enorme. De toda
parte gritava-se contra os artistas do espectaculo genero livre. Hoje, ha no publico, apenas, a espectativa.
Qualquer que seja o final da peça; pouco importa ao
publico. E esse caso foi, até, um caso nacional!...
C. F.

Y
m
¦

['%

jã

mp

Jurisprudência de varios Juízos e Tribunaes
Supremo Tribunal de Justiça do
Rio Grande do Noríe

Penhora Executiva. Embargos. desordem, ou nullidade, após á
Quaes os admissíveis. Recebi- penhora. Desso despacho 6 que
|
mento.
se aggrava, com base no n. XV
Proc.
do
Cod.,
—
do
Na segun- do art. 1.000
SüMMARlO
j
'
da phase da execução por Civil e Oom.
a-»!.!*-ios
Minutando o recurso,
quantia certa, são admlsslveis, alí-m de outros, em- vantes allegam mais — que hou—vi.*bargos que se refiram á des- ve desordem na execução
ordem da execução, como to uomo não so praticavam todas
que deveriam
tarnbem os consistentes em us formalidades
nos ter' matéria capaz de llludlr a preceder í adjudicação924 do almesma execução, desde quo mos do n. III do art.
essa matéria não tenha sido ludido Cod. do Proc, tendo, ppr
iillegada e decidida na pri- sou lado, o juiz "a quo" mantido
•
tuelra phase.
o seu despacho po|os fundamenOa. embargos offerecldos tos addu*'.idos na sustentação Ú--J ¦<
sob fundamento de falta de fia. 42 v. a 13 v.
vencimento da divida ajulIsto posto, e
¦
zada versam sobro matéria
que, consoante
Considerando
capaz de llludir a execução preceitua o art. 936 do Cod. do
]
e devem ser recebidos quan- Proc. Civil o Com., na sogumii.
assentam
mais,
do, além do
phaso da execução por quantia
Iniiuguroii-Ro, honlcnt, ás 15
na nllegação do não ter sido certa, são admissíveis, além «lo
Assumiu hontem o cargo de prohoras, permite grande numero
requerida outros, que se refiram a desoia' adjudicação,
sidente do Instituto da Prevldenj
de convidados, notadamente de
pelo credor, procedida das dem da execução como tombem
cia de Funecionarios Públicos da
j
representantes da imprensa o anlnsttiuldas na oa coiisistontes^m matéria capaz
formalidades
União,
sr.
Elpltlio
Brapo
perante
tlgo restaurante e bar "Stadtlei: o que importa em des- de Illiidr a mesma execução, desporte, director geral do Thesouro
j
Muchen".
ordem do processo.
Nacional, no Ministério da FuzenNovos desmoronamentos de casas
do que casa matéria não tenha,
Fechado j.V lia muitos dias, por
da, o sr. Augusto Henriquo Corna
:
decidida
prie
ACCORDAM — Vistos, relata- sido allegada
motivo de obras, os seus próprioe seis mortes
rêa de Sá.
hypotheses estas
dos e discutidos os presentes au- meira phase,
j
tarlos, sr. Waldemar Motta BasChegado A sede do Instituto, ft tos de aggravo de
espocic
tos & Cia. reabrindo ius portas
petição do dis- quo bem so ajustam a
Avenida
Rio
Branco,
foi
o
novo
—
BUENOS AIRES, 1 (A. A.)
Novo e forj
trlcto judicial o Comarca do Na- dos auto-i; porquanto.
do conhecido
estabeleci monto,
presidente recebido pelos empre- tal, om que são tiggravantos CarConsiderando que, articulando
não o qttlzeram fazer sem o contissimo
do
Instituto,
logo
terra
foi
tremor
sentido em Villa
de
gados
passando
de
curso da imprensa e dos seus
Barbosa do Lima e sua mu- os embargos de fls., farta
,
a resolver sobro varias medidos los
.
amigos.
lher c aggruvado Alexandrino vencimento da divida ajuizada,
Atuei, dando-se novos desmoronamentos de canecessárias
no
regulamento
interA' hora marcada, foi por todo
versam, indiscutivelmente, sobro „
Nogueira.
no do Instituto.
sas, com seis mortes.
o grando salão bemzldo, tocanm.-.terla capaz de lllldir a exo- .
Assim,
nggravado
o
novo
Delles consta quo o
director resolveu
do, por essa oceasião uni tnugnlcução, visto como não pôde ser
,
os
funecionarios
da
dórn a von- propôz, no juizo de direito
que
Os abalos repetiram-se também em San
fico quinteto.
uma dívida
te, deverão entrar ás 11 o sahlr 2" Vara, desta Capital, uma acção objecto do execução
Em seguida, aos presentes, a
vencimento porventura ain,
Rafael.
ás 1? horas.
executiva hypothecarla para que cujo
firma Waldtmar Motta Bastos &
.
"ln- da não se tenha verificado, cirlho
os
aggritvantes
pagassem
Cia. fez servir
um
magnífico
uma vez, _
"lunch" eaptlvando de
de cunistancla esta que,
importância
a
continentl"
PROVEDORIA
gentlle- dos, o a lista,
i
ventilada, cumpre ser examinada ,¦
portanto, sc acha
VARA DE ORPHÃOS
quatro contos de r»Ms, juros, muir.as os sous convidados.
CARTÓRIO DO ESCRIVÃO
e, afinal, julgada segundo o alioart.
149
2".
n.
incompleta
(cit.
5
esa
o
custas
ta
contraditai
que
Acha-se
de
novo
aberto o
A. MAIJV
e provado, manifesta, como (
"Stadt Muchen".
gado
111):
das
diom
virtude
tão
obrigados,
Inventários — Dr. Álvaro Frei•
de
nos autos, a condição
PRIMEIRA
está,
1", não confere os totaes dos
rea
se
hypothecns
vidas
e
que
V. Alvim — Ratifique-se
referida
matéria
sido
a
ter
não
,
créditos por contas correntes no CARTÓRIO DO ESCRIVÃO A. re de
5
fls.
de
ferem os escripturas
para o corrector nomeado.
PRIMEIRA CURADORIA balanço de fls. fi e na relação do
"ut". fls. 14. Citados os executa- discutida ti decidida sua phase
Extinrção ¦— Barão do CatteMAURY
fls. 8 (cit. art. 149 § 2», n. IV.
dos, ora aggruvantos c não effe- anterior;
te. — Digam os interessados.
também quo ;o
Considerando
E' o meu parecer.
Manoel Pereira — Conhecendo
PAREGERES
Prt-stavHo de contas — Altre- ctuando estes, na fórum roquerl- segundo fundamento em que oa ,
da petição de fls. 311, decido na
da,
o
respectivo
propagamento,
—
PRIMEIRA
VARA
do llhns Fontes.
Satisfaça-se.
Toroelra Vuru
aggravantes firmam a minuta do
j
fórmu do parecer de fls. 518 »„
/
Inventario — .Tose GoncltT\'es cedeu-so a penhora do immovel recurso e
Martins & Primo — Nada op- a 519. Defiro o pedido de fls.
que diz respeito a não,
no
sem
Manoel .Tose Gonçalves Carnclprazo
hypotheoado
quo,
—
da
Silva
Júnior.
Julgado
por
ponho.
sido a adjudicação precedida j
522.
ru — Subscripta pelo syndico a
que lhes foi assignaüo, otfere- \er
sentença o calculo dc imposto.
José Braz Dourado — Tendo
cessem quaesquer embargos ft das formalidades estatuídas' no
petição de fls. 33, e juntando-se conhecimento de
Matheus Nunes da Rocha —
requeíoi
que
art. 924, já citado, não devo ser
aos autos o edital a quc se refere
mesma penhora.
Digam os Interessados.
levado a conta unicamente do
o art. 18 da lol 2.021, de 190t», rida a fallencia da firma, da qual
o
lmavaliado
esta,
Julgada
CURADORIA
DE
RESIHiipplicante se diz súccessor,
José Ramos Teixeira — De-edital do que estaboce esso dispositivo le- ,
e o annunclo determinado no ar- o
no
movei, publicado
se jun- Oro o pedido de fls. 164.
DUOS
gal, uma vez quo aquellas formatlgo 65, n. 1, da nHwma lol, direi. roqueiro quo a estes autos
'-a
hasta publlca.o acontecendo que, lidades não se enquadram no cafallencia: ¦
José Balbf « Cia. — Tndlcan- tem os da referida
Turlanlto Pires d» Sá
Celeste
TESTAMENTOS
lieinenhum
na prlrrieira praça,
vista.
so "sub-judlce" em que não se i
Na fôrma do parecer.
do os suppts. a percentagem de que feito, protesto por nova
O dr. Adelmar Tavares, cura- tânte appàrecesse, requereu o
como bem salienta o juiz cada prestação, o requerimento
Maria José Rebello Flores — dor dos testamentos, deu, hon- exequente quo lhe fosse ajudlca- trata,
"a quo" .le pagamento pelos ren- ;
ser deferido.
Ao dr. Curador.
poderá
tom, parecer nos seguintes pro- da o referido immovel pelo pre- dimentos do bem penhorado; de- •
- li. Monteiro & Comp. LimitaDeferido esse
Eduardo Augusto F. Martins cc-8808, enviando-os aos respectl- ço da avaliação.
vem, no entretanto, e precisa- ,
da — Adinlttlndo-so, com a juDigam os interessados.
requerimento, vieram os executa- mente os que se acham contidas
vos cartórios:
risprudcncla que as sociedades
38
e
fls.
do
—embargos
os
com
dos
Felicia
Escrlbano
Luciano
Marcello
Josc
AugusCarneiro,
na lotra A, do n. III do supra i
O chauffeur Belmiro Costa, de
por quotas podem propOr concorto de Oliveira Silva, Ernestina v. em quo allegam não se achar citado art. 924, sor levadas
a /
residente ft Na fôrma do parecer.
data preventiva, o requerimento 33 annos, solteiro,
ajuizada,
pordivida
a
está ,
cargo igualmente do que
Elislo Augusto de Carvalho — Mestel, Luiz Rezende, Jeronymo vencida
do fls. 2, não deve, mesmo assim, rua Figueira, 168, c Antônio Fira
contracto
o
estabelecendo
no art. 859 do mesmo *.
decla- mino, de 58 annos, casado, real- Ratifique-se o officio do fls. 19G. Jos6 P. Braga, José Vieira dos que
sor deferido, porque: 1", a "Se
condição de vencimento c<im a previsto
Proc. Civil o Com.. I
do
Cod.
já dento á rua Souza Franco, 2S0, . Carlos Maria da Motta Rezen- Santos. Alfredo Fonseca Júnior,
ração de fls. 2, não diz
se
dos
juros,
dr. João Bulhões Mattos Mar- falta de pagamento
houvo fallencia ou rehnbilitação ondo é proprietário, tiveram uma de — Na fôrma do parecer retro.
ao credor, este cujo texto pref»creve que os juros
convlesse
assim
Thomaz
Patton
Stevenson.
clol,
—
de determinado capital compre- i
Latira Rodrigues Augusto
(lol 2.021, de 1008, art. 1*19, § 2*\ desintelllgoncla por um motivo
Constância de Paulo Antunes, d. não deu aviso dessa intenção aos hendidos na execução, sejam li- ¦
futil, que resultou V.elmlro og- Defiro o pedido de fls. 43.
n. 2);
executados.
Mendes
Dias
Ferreira,
Carlota
escrivão, para fi2°,a relação do fls. 0, sol) n gredir o seu adversário com uma
Alexandrino Amaro dos San- Sidny Herbot, Antônio de MaEsses embargos foram rejei- quidados pelo
"credo- pá, produzindo-lho um feriinon"in-llminc", como se ví do xação exacta da divida accionada,
— Homologada a partilha.
denominaqãó genérica de
los
tados
Ferreira,
Emygdio
dr.
galhães
res diversos", não especifica a to na cabeça e Flrmino para se
o fun- sem dependência do processo do l
Antônio Carneiro da Silva — Adolpho Vlctorino da Costa, An- despacho de fls. 39, sob
natureza dos créditos (cit. art. defender, arremessou-lho um tlsobre liquidação par artigos; tal dispo- i
versarem
não
de
na Marques Nogueira, Eduardo damento
Defiro o pedido de flsã 151.
nos ieis •
joio, que o feriu.
14 9, § 2", n. IU);
exe- sição que se encontra
a
lllldlr
de
capaz
Maria Isabel de Oliveira Bar- P. Gonçaloz, João Simão Fer- matéria
Ambos tiveram os soecorros (ia
.
mais
modernas.
processuaes
3o, não figuram na lista do
ou
desta,
rão — Homologada a partilha. reira e .loaquina Lopes da Silva. cução ou sobre excesso
como sejam, respectivamente, o i
credores os por titulos desconta- Assistência do Meyer.
Código do Districto Federal e o '
do Estado de Minas Geraes, foi f
sempre consagrada pela praxe «
como se vê em Leite Velho: — '
SEGUNDA
Execuções de Sentenças", arti- I
go 415; em Affonso Fraga: — •
Cartório, escrivão .louvin
"Theorlà e Pratica na Execução '
JUSTIFICAÇÃO
das Sentenças", pags. 104 e 105; >
Entllln, Moreno. — .lusio.
em Azevedo Marques: — "A Hy- '
•— Julgo a justiflcaçãb de fls.
198 o 199; e. !
potheca", pags.
para que surta o.s effditós que tiassim."
I
ver. Custas como da lei. R. p. e
Considerando que os embargos! '
jritréguérsè os autos á parte. Rio
de fia. consistindo, primeiro, em: '
de Janeiro, Io de junho de 1 !*29.
matéria capaz de llludir a exe- '
Optato N. Eustachlo Carajuru'.
cução, não allegada e decidida- '
Notificação
na phase r.nterlor, segundo, emi '
Honorlna Amélia do Moraes
desordem do processo decorron- '
Maria Auxiliadora: missa cantada o ponegyrico
de
Santuário
no
—
beatisolemne
a
"M".
ruço.
Nto.
Roma,
Cl
Pa- te de não se ter procedido pelo*. '
A igreja catholica, realiza, hoje. em
tecido cada dia por um Cardeal. A, missa composta pelo
Kao Klnlay & Cia.., — Ndos.
Bosco. Nascendo a 1C de Agosto do 1816, num PeD.
o
Bosco
execudè
D.
feita
escrivão, a liquidação dos juros, ¦
ficação
por
— Entregue-se. pagas as eusgella"; sobre a melodia de uma 10a
entre
"
os dlaa radlographada.
todos
grupo de cosas próximo a Murialdo,
serft,
principal monte,
queno
coros,
Çastelnuovo
para a obserdiversos
tada
por
como
Bo.*o tivera
tos.
em seu logar defi- vaneia do que, em relação â ad- '
collocado
ffil e Capriglio (Piemonte, Itália), João
do
antes
ser
1»,
dia
no
Emfim,
Bosco, e, cedo, compreJ
QUINTA
pães, Margarida Fechiena e Francisco
nitivo nã Basílica, o corpo serft levado pelos Saleslanos, em pro- judicáção, determinam os nume-.
i
social religiosa que lhe estava distribuída.
funeção
alta
como
a
do
Oratório,
os
ros
I
endera
do
art.
923
a
todos
do
pontos
e.fl
Cod.
reservada,
e
interna
clwão
Peixoto
escrivão
Carlorio,
a auJoão Bosco, a quem hoje a Igreja Catholica concede
"renovação
lnspecçâo paterna ft sua obra desenvolvida e que lhe custara do Proic. Civil e Com., não deve,- '
Executivo
reola dos Beato», foi o missionário íncançavel, pela
riam ter sido
rejeitados "in- '•
tantos sacrifícios.
Cândido Carneiro Júnior, 11- da sociedade, chrlstianisando-a nos meninos, pelo ensino do dogma
llmlne".
»j
DARÁ'
GROSSO,
MATTO
»E
a
agitação
ARCEBISPO
apôs
A.
falllda
CORRÊ»*€
mossa
AQUINO
».
quidutario da
e da moral catholica". Surgindo na humanidade,
Ac-cordam,
em Tribunal, dar- :
PADRE
SANTO
DO
ocA
CONVITE
no
EUCHARISTICA,
bandeira
A BENÇÃO
V. Mendonça & Cia.
revolucionaria de que Napoleão foi a formidável
ao aggravo paro, re- '_';
Na grande cerimonia da beatificação de D, .Bosco, amanhã, provimento
Antônio.
ctdente estava-lho, naturalmente, distribuído o .significativo papelo
o
formando
despacho nggravado.
de
muito
representação
terá
uma
Julgo provados os embargos de restaurar o prestigio da Igreja, onde a onda revolucionaria
om Roma, a Egreja brasileira
mandar, como mandam, que
o .
de terceiros, insubsistentes a pe- abalara, nos seus alicerces, na pregação de fogo de seus canhões,
destaque c que constitue, ao mesmo tempo, uma honra de vultosa
"a
juiz
quo" receba os referidos '"[
nhora e condemno o autor emsignificação.
do
homem,
W«i|jl
Bg?ij
embargos
pela liberdade
.}>¦ • ***»2SB
IvgJ
na
o
barp-ndo nos custas.
E' que D. Aquino Corrêa, arcebispo de Matto Crosso e fl- fôrma leh*alpara processal-os
O missionário fizera-se então, a palavra cathollc- entro
e decldil-os como
e
ititellectualtdade,
clero
o
da
nossa
que
nosso
do
religiosos,
illustre
tão
dos
dentro
gura
princípios
SÉTIMA
capital e o trabalho, procurando,
achar do justiça.
franca
se encontra na capital italiana, foi especialmente convidado pelo
¦Cartório, escrivão Duarte
conciliar os interesses das duas grandes correntes, em
Custas na fôrma da lei.
no
'
bençtlo
eucharistica
XI,
dar
a
Pio
Papa
o
Padre,
para
Santo
agitação, naquella época.
Natal. 17—10—928. —DIony—
acto.
romana3
Ranimponente
Autor, o dr.
Despejo
Dos serviços prestados A Igreja, dizem as festas
—
slo Fllguelra, P. R.
F.. Al•nulíl.o Fernandes das Chagas; com
D. Aquino Corrêa e um dos cinco arcebispos saleslanos do
que se faz, hoje, a sua beatificação.
bnuquerque, vencido — Silvino '
mundo, dos quaes dous, no Brasil, e que são, S. Ex. Revdma. e' Bezerra —
réo, Jos6 Alexandre. — Julgado
O processo da beatificação, começou em Turim, dois annos
Xavier Montenegro '
o actual arcebispo de Marianna.
proesdente a acção e decretado depois da morte do Saleslano, em 1890 e conclue-se, agora, com
— Beniolo Filho — Celso Salles. 'j
A GRANDE FESTA DA FAMÍLIA SALESIANA
o despejo.
pompa religiosa ainda não assistida.
Fui presente.
ROMA, 1 —7 (A. A.) — E', finalmente, amanhã, o grande
Requerlmontos:
peregrinações: da França,
assistll-a, organlzaram-se
t;
Para
dia de (esta para a familia salcsiana de todo mundo, com a ceriDirespejo — Autor, Roberto da Bélgica, Hespanha, na Europa o de vários paizes da America do
i
Antônio da Sul
réo,
monla da beatificação do Dom Bosco, o Suave Apóstolo fundador
(Silva. Braga;
Saleslanos.
da
dos
a
-O
Ê
Ordem
Costa ou Antenor da Costa. —
da
solemnlsslmas:
funeções
Hoje, em Roma, haverá duas
A família salestana, jft tudo organizou para que a glorlficaAceusada a citação, proposta a manhã, na grande Basílica de S. Pedro, constará da Leitura do
E POI SEM A CAPA ROUos
pae
assignados
prazos
acção
BADA PARA O XADREZ
cao do seu eminente Pae Espiritual, seja a mais solemne posaij
Decreto em latim, pelo Emm. Cardeal Prefeito da Congregação
dia
de
o
e
embargos.
vindos
especialmente
a
Roma
vel. Entre os fieis,
para
ra despejos
'
dos Ritos e em italiano, polo Secretario da mesma. Serft, então,
Estava
sendo
perseguido
pelo
dos
'
Expediente:
amanhã, figura uma grande romaria dè 76.000 romeiros,
descoberta a gloria do Beato, um grande quadro representando
clamor publico, quando foi proBjtccução cambial — Autor, D. Bosco em meio da gloria celeste. Cantar-se-á o Te-Deum, ao
quaes, 25.080 piemontezes, sendo chefe da romaria o cardeal so
investigador
Roberto
Li-'
pelo
réo,
Gambá, arcebispo de Turim, que vem aoempanhado por 25 bispos ma, o ladrão
Abilto Ribeiro de Sampaio;
seguirá a Missa cantada. De tarde, o Pontífice descerá em
Claudionor Silva. I
Antônio da Cruz Salgueiro. — qual
das dlocezes do Plemonto.
venerar o novo Beato e será dada a
para
cadeira
gestatorla,
sua
que confessou tor saldo da casa*;
Sellados e preparadas ft conclu- Benção com o SS. Sacramento.
Com essa peregrinação, vem, também, um corpo coral' de de Detenção no dia 25
do mez J
saiais
mais de 200 cantores do Oratório Saleslano de Turim, os quaes passado.
Amanhã, será lançada a primeira pedra do Templo de Maria
'í
nascimento —
de
Registro
Capella
Julia,
durante
a
cerida
ao
lado
dos
cantores
cantarão
Familia
Salcslann,
da
0m Roma, como homenagem
Claudionor, ao ser interrogado
SUva Au_-iia(lorai
Jubilou
da
EIvira
Supplicante,
de
Sua
Santidade
concessão
especial
beatificação,
da
6,
monla
haverá
um
4,
5,
por
o
sacerdotal do 1'apa. Nos dias
pelas autoridades do 1" districto1;
do Beat
Araújo; registra-o, Artuur_ (mePio XI, aos saleslanos. A Cidade do Vaticano encher-se-a de um policial,
no Sanluttrio do s, Coração de Jesus,
«•« »"¦•"'¦
declarou
calmamente*,
nor,). — Defiro a promoção reassim,
sobremodo,
cathollcos,
*í
consendo,
de
mundo incontável
/»
*» •,
.».
.i
o no dia 7, a Festa do S. Coração.
.
que, passando pela rua da Qui- '"<
tro.
sagradora a solemnidade.
Durante esle trlduo, os peregrinos deverão se approxlmar do
tanda e vendo uma capa de ga-'*.
Rsctlflcação de óbito. — SupDurante'a noite, a cupola e a fachada da basílica de S. bardine que lhe
Turim, onde deverão estar no dia 8.
BOSCO
DOM
proporcionara oi
Fernandes;
Antônio
plii-ante,
Pedro, assim como a arcaria da praça, serão profusamente illu- frio doste anno, resolveu tirara
No dia 9, á tarde, far-se-á a trasladação do corpo de D.
iiiiiiiiii .».i»hi.i. iiiihhiii
felleclda, Maria Paula da Costa.
dessa
maneira,
Uluminação
surprehenrcpetlndo-se,
a
minadas,
Oratório
de
Valdocco.
O
o
do
Valsalice,
para
sem
que os caixelros percebes- :
— Ao dr. promotor. Suppllcan- Bosco, que partirá
verificada por oceasião dá cononlsação de Terezlnha do som, mas, sendo de fôrma
destinado a transportal-o será tirado por tres ricas pareinfe-'
um auotVictima de um accidente dente,
Atropelado
te, ,'ovita de Almeida Nasclmon- carro de cavallos brancos, offerecldos por um empresário do Tupor
Lisleux.
Santinha
Jesus,
a
de
Menino
querida
liz, foi visto por um dos empren-1
lhas
to; fallecido, Propheta José do
9
DO
CORRENTE.
PARA
TRANSPORTADO
A
SERÁ'
A
BASIruas
o
a
Itinerário
movei
principaes
pelas
Os jornaes indicarão o
no trabalho
5gados da casa.
Nancimento. — Sellados, á con- rim.
LICA DE SANTA MARIA AUXILIADORA, O CORPO DE
do cortejo, que se moverá com signaeB convoncionaes.
Ao entrar na delegacia, o Iara-.'' '¦
O estivador Virgílio Santtos, de
Quando passava pela rua Morc 1 ii s ã o. Supplicante, Fhilippo formação
DOM
BOSCO
Príncipes
Reaes,
'!
praça do Castello, unir-BO-ãb os
esquina de 32 annos, casado, residente ft rua
pio disse:
Me-islna; fallecida, Felippe Mes- Ao passar pola Civis, Militares, Governativas e um imponente bo- quez do Sapucahy,
ROMA, 1 — (A. A.) — Amanhã, logo depois da cerimonia
— Foi saudade do cárcere*'
Oeneitil Pedra, foi colhido por um Delflna Haines, na estação Ciro requerente o as autoridades
nin,,. — Frovo
"seu
Basílica
de
Dom
Bosco,
do S, Pedro, serft
na
da beatificação
investigador"!... :.;
de fo- quito de cerca de cincoenta Bispos e alguns Eminentíssimos Car- auto, o empregado do commercio cular da' Penha, fot victima de
na petição
que allega
iniciado um solemne Trlduo, tendo sido escolhidos para pregadoA firma que ia sendo preju- i
denes. Chegando a Valdocco, cantar-se-á o To-Deus e dar-se-á a Antônio Lins,-de 31 annos, portu- um accidente
lha» 2.
trabalhava
quando
res, Monselhor Salottl, Promotor Geral da Fé; monsenhor OUvores, dlcada ê a Alves Leito & Cia,
com o SS. Sacramento, emquanto uma esquadrilha do ae- Câmara n. 190.
í
a bordo do navio "Pocolé", dò bispo do Lepl o Sutri; e o etirdcnl Gambá..
Despejo — Autora, Maria I.ui- Benção
singrando os ares durante todo o trajecto, proclamarão
Clatidiohor foi nesta oceasião"
A victima, qu erecebou frnctu- Lloyd Brasileiro.
za Moniz Oordilho; réo, Euge- roplanos, daquelie
.transporte do corpo do novo Beato Dom Bosco,
O
de
1846
3
novembro
muda.va-so
a
de
foi
specoresquerda,
aceusado
da
doter
quo
roubado
a
para
ra
para
perna
•nlo de Souza Barreto, — Sellaoutragloria
Virgillo, quo soffreu fractura a Basílica de Santa Maria Auxiliadora, está marcado para o dia capa do sr. José Pio Machado, 1
Valdocco, trazendo, apenas, o breviario e sua velha ' mãe, a so- rida pela Assistência, e em seá conclusão.
dos e preparados,
•
segundo
9
do
corrento.
Em
Tridüo,
de
da
coxa,
falarão,
foi
n
internado
Hosdíno
Hospital
novamente»
fardo
de
rotipu.
,
' hypothccarlos.
Internado
oarum
da
da
rua
no
da Quitanda,pequeno
pensão
gulda.
j— braçar
Executivos
tal Sul Americano.
dcal Gambá e os cardeaes Elènd o Nacalll-Rocca.
115, que negou positivamente.
Nos dias 10, 11 e 12, far-se-á um trlduo de íuncçOes solemne;; Prompto Soccorro.
Exequente. coronel dr. Antônio
si.

O Stadt-Muchen
reabriu suas
portas

S

O novo presiden..
te do Instituto de
Previdência

NOVAMENTE A TERRA
TREME NA ARGENTINA

i

Fallecimento no Prompto
Soccorro

Mais duas victimas de
atropelamentos

Britaram por motiva futil a
feriram •$• mu.uan.tnta

A Igreja Catholica realiza hoje, em Roma, com esBosco
don
de
beatificação
a
solemnidade,
pecial

'¦.'!

D. Aquino dará a benção eucharistica a convite de S. S. Pio XI
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RcRião de pertui'badofa morhoBohia, gleba revolta, a èüplantar o esforço da civilização
ívcnll, C, entretanto, a Amazoi.-i, na desordem da sua gran(/.a, a attracçâo do sábios e a
ertlgeni do aventureiros.
A "terra mais nova do muno", do Hart, 6 a mesma "terfa
sm historia", ile. Euclydes, no
ppralamohto dos sOlos alIuvlueB
na estruetura das montanhas
íodlocres.
Immensa o Instável, do idade
.conte, ou vasto sutumarlo dós
lados geológicas, o descohcerinto a Amazônia na majestade
o conjuneto. Sua dynanilco é
uma opulenta desordem". E,
or que ainda não alcançou a
.•-tática das harmoniosas orgaiz.ições cósmicas, nella "o lioirm. 6 um intrufio ImpeHinend"

Nlngüeln stippuhha que nn flgu*
ra modesta c iilnovel do màglstrado, que é Alfredo I.adlfilatt, so
abrigasse o temperamento do um
artista.
...
Bem poderia elle, ludibriado
pelas ingratos fiiselnaçOes da glorilv, nottriiclhir-HR com os fllluiteiros ilo uma trlumphante llteratura mundana., ou pomogruphlca. -.ão biUxüii ao nivel dft
Improbidade, não chafurdou nn
ehateza. fosecnina, o vê galnrdoado 6 seu lavor, nos applausos
tributados ú suu. obra.
Abro "Tcrru immatura" com
mn dialogo entre Aluna q ArlitU*
da. .tentados num banco da prade Knntarfim, a
ça da Matriz,
"ostenslvnmeltte vaiqual usslslo,
dosa". "A dluturna lula entre 0
Í'_iph.]Ò_ o b Amazonas", acôm"os dois filhos da rcpahhuin
''-Ilibelio
pôr do sol,
glão",
"rnuvecídos é miiravilliudos" as
estudaquella
fantásticas
láçdeà
penda seenographla erepuftoulni'"*
"Km dado momento, por toda
a vasta extensão roscada do posobrecolorlda de largos
ente,
listrOès violaceos, derramou-se
uma volumosa onda de ouro. E
emquanto todas us nuvens, coroando-so dc grinnldas lumlnosas, so transfiguravam em princezas encantadas, os dois inimensos rios, recebondp de cliapn
os reflexos dn luz orepusculár,
(irugòo.-*
dois lirdbníltos
eram
dourados, ropuando suns cOU-rns
no seio dns águas revoltas".
Polo verbo dc Aluna, ouvimos
da "terra, prodlgimiente fecun*
da", mas '-in-imiiiosamente Inex"-*Dbántb desta, gr.inpiorada!"
deza mlllionaria, vivemos como
usurarios desprezíveis". "Ao pas
SO que o ardiloso estrnngelff.
continua a sug-tr-llio a seivosu
ficamos de braços
vitnlidMfle,
cruzados, nllrin .itnndo o ili-primente paradoxo (le sermos, di*
facto, u mpovo qno vivo quasi
na misorin, doutro do maior i-eleiro do miiriilo".
Oa torra di:; tllníi-.i qur "pareço
viver em constantes convulsõéi
hystoHcas, bequlòãas do trabalhe
fecundo do homem".
Mais abaixo, na voz dt Arlandn, occupn-so do homem c dn
torra o afflvmh que, "sob. o sorono critério de uma apreciação
dosapaixonfida. não Tin, própriamente, hihguefn responsável polo
.•ilruzo du AiTin/oniu. Não o •'• o
brasileiro, etn geral, couto não
podem ser os nossos governos o
os próprios habitantes desta novisslmh Mevoi*i)tnm!a".
Os pro-

Dl

juízos, os desastres, o atrazo procedem da magnificência dessa
"Vastíssima regido Impubero,
terra ainda immatura".
Altrlbue
"o grande retardamento
da evo
lução brnslleii-a'' ft "qunsl lmpossibilidade de associação" e uo
"cruzamento com esses
resíduos
do povos Involutlvos, cujos resullados nos deram apenas os pobros mameiiicok, que nhl Vemos,
inaptos para essa duríssima tarofa dc doinostlcur unia naturez.ii
"ln ílerl", violentamente bravia".
Novamente, reponta Aluna com
a asseveração Incisiva do que
"pola nossa ruína respondem
tambem
administrapassadas
çõe.-*, reeidlvas peccadoras pela
imprevideiicla dos seus prngrammas, e dellas, mui ospeclalmente, as do poder central, cujo dosamor por esta região faz pensar
qne ella é ainda uma terra estrungoira na consolotic.la nacioE adeanla qun a Amannl".
z.onia "_ uma Chunanti que nin*
dn espera o Seu povo".
Vem, após, noticia da investida dos "nordestensps, abrazados
pelo sol do l-lncno uatlv-O", Ama*
zonia a dentro, com judlolosus
observaçíles sobre "o apego pertinnz pela "bovea" e a "decanInda Induítiia pcou.irin", fl_ margens de um rio como este Ama-

O SAHAMÁ

i|i_#â

zonas, ondo aa manadas so dizlmam dc uma sil vez", no surto
das enchentes o nu traição das
vazantes mortíferas.
No "llymeneu das Águas", pagina do rara originalidade, tem
surtos do Vigorosa doserlptlva,
como nos períodos seguintes: —
"A principio, o um
quasl nada
de agun erystalliin, neoitando-se
pelas fundagens. Depois, multlpllcam-so os velos argentinos, espelhando, por toda parte, scintillações de vidro liqüefeito. Espralam-se pelos plolnos Inferlores, colcmulo lombadas, rasando
depressOes, ora estlrando-se cm
tanques alongndos, ora clrcuingirando nas ralas do novos poços,
Jã esparramados pelas baixadas".
Na "Conquista das Selvas" é a
luta do sertanejo tmmigrado com
a floresta lm mensa.
Palpita nestas paginas o colotido do mais vigoroso palsaglsVemos, sentimos a floresta
ta.
deslumbrante o aterradora, "desdò as trepadeiras que s-o onro...
cam cm todos os caules, e os
frondes sombrias, o o Olpoal quo
"so cobre dc Innumeros brotos,
derramando para a terra o chn*
velro de novos fios", até fis catleyaí-, a abrirem, "na penumbra
vel lu dosa dos mais taciturnos rornntos florcstuos", "ns doloridas
estrellas roxas". . ,

"E o sertanejo
observa como
toda a terra e dlfforcnto do estr.rricado st-lbro das caatingas do
seu torrão natal, do arbóreas assbclíiQÔos abertas.
"Penetra, no
nmblio frondejnnto, onde súmento Ibo fero a rotina ti predominância dc duas
únicas eiVes: — o cinzento dos
troncos c gulbarlns c o verde humcdecldo daquelle eterno viridurio de eupola.s".
Uni dos capítulos, quo maloi
cOpia de verdade substancia, ú o
"jMongo-malaios
o sertanejos".
Escrutando a othnpgeliia das nossas subraças, estigmatiza o autor o "mongo-mnlnio" do Baixo
Amazonas, com "os altribntos
Inferiores que assignalavam a
vWa retrograda" dos s<siis anõestraes, glorificaiido a "prodisposição syncrglca do homem do
Melo Nortu". E baptlsiuulo, no
caboclo, do Possldonlo, e de Mlguel Policio, 0 filho do nordeste,
estabelece "o traço dif ferência l
desse dualismo de vida colloctlVa", na actividade dos dois lypos. "Possldonio díi preferencia
ãs torras marglho.es nos rios o
"Miguel Policio...
aos lagos";
foge das águas e procura os centros", u terra bravia e hostil.
Possldonlo vive "na várzea, á
orla de um pedaço de secular o
onformlço cncaual", nn qual não
se verifica um repluntio, "nem
80 executa umn ligeira podngem".
"Miguel Polido armara sua barraça no regaço dn mntta", eacando com a luzurina o dlzlnmndo os mnis preciosos exemplares
da selva para n agricultura dos
seus roçados, Um transporta-se
na "montarla-catifla"; o outro
"Posslna "luuntarin-cuvullo".
dciiio (- oxclusivnmeiuo Icliyopha"é um insago"; Miguel Policio
clavol o.irnivoro". 0 primeiro é
"tardo nos movimentos, do carnes flacidas, sem musculatura':
o segundo (¦ "lnUsctlloso o forto. olhar vivo e gestos rápidos",
a oxhlblr "o corda me empolado
Possidonlo é culndas veias".
do. Miguel Policio C- "eonvor_udor loquaz", bravaioiro o "possue essa vontade indomável dos
lutadores".
Continua a accentuar o antagonlsmo dos dois caracteres: — o
caboclo frio, taciturno o Indolente e o sertanejo esperto o ardòroso do Melo Norte. Mas. onde
mais sc traduz n antinomia desses dois exemplares dn subraçá
brasileira ê no nome e destino
dos cães. O do Possidonjn cha"Jnsmin",
"Velludo",
ma - sc

Chaga immensa a corroer aepiderme do mundo —
Sem a immobilidade imperial da Montanha,
E' o tédio universal numa synthese estranha,
A ânsia eterna do cháus num symbolo profundo.
A Idéa, que descer á usura do seu fundo,
Encontra a negação que ao seu nome acompanha,
Nega á fonte e á raiz o alvor da sua entranha,
E á palpebra, que se ergue, um scenario fecundo.,
Vel-o é ter na visão o olhar de um moribundo!
Tudo nelle destróe: o oásis veste a sanha
Do exilio e da prisão, o Simum cresce, ganha,
A attitude brutal do Infinito iracundo!'
A Vida, que lhe vem nas tardas caravanas,
Estiola-se ao pesar da sua inércia horrenda
E foge-lhe a pontuar reticências tyrannas.
Somente a Esphinge alonga o seu olhar de mytho,
Ê o deserto, a sorrir dos seus olhos de lenda,
Grandeza que se fez um cárcere maldito, —
Suga a fúria de luz que o Sol desencadeia
E enche-os da maldição da sua alma tremenda
De polvo que se esconde em vagalhões de areia!
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A Amaxnnia é, porém, uma rèo nha da historia da terra. Poilo importa seja a sua enorme
ntídàl uma Incessante energia
i .traidora. Confuso ngglokncra.- potamlco, a estirar-se na ln,-ii-lavel molduragom verde, nem
dr isso o homem trepidou na
.\plornção dos suas riquezas e
o desvondami-nto dos seus my..i-rioH. A historia da Amazônia c
i, homem que n povoa, uo inteno do uma adaptação difficil, 6
mais oommovodora bubpea db
nnndo. Por isso, snbios e artisas, quando a porltistrnm, (iimiulo
observam, capitulam deante da
selvas c das
das
nngnltude
puas. Integrada nn geogrnphia
O mar so expande, o. raiva, c ruge, e Sc oncapella...
ir.isilelra,' mais se. afigura uma
Frcino, forte o feroz, chi doidas rebéldias)
cgmentnção
"natureza. hetcrogojne.- na nos*_
Para e.-ftudal-O nos
Polyii-iènio a rufíir detrás dns penedias•us aspectos physlcos, torti-se
notas do Rerlioz. nos poemas da pn.eella!
Tem
.ias! urehitei-todo uma eosmolo•ia 5 parte, bem cí>íil(-0 'novos
"pÂrtl
n
uethodos sociológico.,
E' tudo um Uirhilliâo de niaivs-syniplioiiias!
. anal. se do scu eonspoeio poli"Chlcotlnhb"; o dc Miguel PèllSurgisse o livro flo Alfredo Ln- humanos, sé pci*ceha u uni-lod**
Kil-o: assim, nào v mais do t|iie uma enorme tiiiíi,
leo.
"Pragão", "Qtiebi-.i-ferra", disl:\u rio Itio do Janeiro ou _âo nn uppnrente diversidade do unicio
£•
Ifiim.To.t.
João
dc
S.
De Frei
"Valeniia". Pm ê o mimoso dos Paulo, onde, uliús, se eunonls-i verso*, rindo, rio facto, estar., etn
Onde o gòíiip de um deus potente se revela
mldt o Agassi- a Jluç.ydO- <la
dengues domésticos: outro ê o ra- muito garuuijador do fancarias moral o ponto coordenador d
'unha o Alhorro Rangel, eonhoNO rytluno Iritimplial da.s musicas bravias!
fiiro combativo, caçador ãrdego e torpc-.ais literárias, e a esta cunhei (mento'.' Onde, do fneto.
emos-lhe ã espantosa physiohora o seu nome serin celebrado estará em moral o ponto paru.
e
lnfatlgavei;
uoosep vj-oiou.o _ n _t([dti.l_
os estudos scientinereidas
desvairadas
tritões.
de.
Finalmente, emquanto o nor- como o de umu das mais fortes onde gravitam
Phalàngcs
orientaicxa.
flcos verdadeiramente
Idades
contem
tal
mon
vida
afanosn,
uma
poranoas.
leva
destense
Rügèih no escactioar da vaga... E o mar. sedento,
Investigador
insaciável dos
E como não ha "outro meio dos?
o caboclo,
aventureira,
e
áspera
iroblcmas que ngitnm a socleO ponto supremo doa aspiraTem a raiva c o rancor das feras enjauladas.
consoante Alfredo I-tidlslau na dc dissipar (i espessura dos tre:ade brasileira, surge Alfredo
"Piychologiu dos Lagos'' — "fu- vss, senão accendondo grandes ções elevadas torna-se luz muilo
nf;ustuda. muito ao longe, nor*
.ndislfui, com n "Terra ímmiima e dorme". E remata fulmi- lumes nos visos mais altos", daletuido o .aminlieiro nas trevos
ura", trilhando a sonda dos
E, giganleu, sc eleva, erguendo sobranceiros
"Degrada-se"...
e
-Amazônia
rectjada
destu
nnnto:
qui,
densas da Ignorância. Essa lu_ o
ihysiographòs o soòlologos dft
Ladlslãu.
Alfredo
incitamento.
espuma,
em
essa
seu
de
degradada,
Ilimalayas
£_' assim toda
preciosa
religião.
"Terra
imnzoni... Xão 6 seu livro um
Inimnturn", em outros emergindo dus contingências af- u
continentes
inteiros!
tragar
a
Como
Notne, presados ouvintes, com''
querei*
iroduçto da fantasia arbitrarln...
sejam "O traba- níotlvas da vida, subiu u monquaes
papitOlos,
"O devorador tanha, e accendeu o seu facho ns grandes naturezas que sô sa,ão o escreveu o calumo vadio
lho
das
múmias",
ROBERTO
GIL
bem abordar estudos com espi0 belletrlstn superficial. Pensou,
das manadas" e a serie de len- nas sombras nocturnas da nossa ritos
cabo do
philosophicos ao
siudou. realizou a sua obra ao
das, Sob o titulo geral — "(ie- decadência...
nnnos o annos do labor
árduo
.mlueto da natureza o do hocaem. por fim, na religiosidade.
nom desta região. Viu e es.uaEsse caminho, seguido por aili-inlibti a natureza plelhorlca,
_t:ns pensadores, não
seri d;
..
sludsndo parollolamento o des*
facto o verdadeiro caminho'.'
humano,
exemplar
itirmofilco
Depois de tantas
cogltaçõe*:
ue representa a sua população
para ondo se dirigiu Pascal?
ipsigual,
Depois do grande balanço no
Dcdu_-'S0 da leilura dfl sun
patrimônio Intellectual da Hubra. que esta Alfredo LaÒlslâÚ
manidade, onde achou Augusto
,a lado de intronioros, quando
dos seu?i
ifirmn que o P.rasil tem Jfls A
Conferência renllsnda na | dentes, n cosmologin sorá a ba- I vel o pôde tornar-se perigosa. | mos estudos mentirei- colloctivos a ucijão do.hon.rm sobre o mun- mirp'*m erros o indícios d regra- Comte a, finalidade
trabalhos sclentlficos?
'
brilh.in o individuais.
do varia do aspecto o se aper- dação appnréntc.
*'__bjii Tlio<>-;oplihlea Rln
dc : se da grande unidade na dlvor- , Qu.iintas intelligoncias
liais alta hégèmònja, desde qne
Não se pôde nognr que sorri,
lln estados mentues orgnnicos feiçoa com o tempo.
A religiosidade, porém, como
tes ciem dessas nllui-íu-,, porque
-lunolro" c na ''Sociedade • sldudo iippnrente.
.¦monte sen
engrandeci nento,
sc
elemento indispensável
á vida, umu ora feliz da vida humana,
iara o que lhe bastara i-ivilisor
IINfto Momos, lambem, ã vossa I nãn quizerarn traTíspÒl' os liuin- o os que estão nesses estados
de Phllosoplilii".
pelo
Na ora da pedra lascada o po- se
forem
desdobra em formulas nova.1!, quando as leis da Moral
possuidores da yCrâftíIe in
«-•ui vastos territórios virgens,
lustre profesMir Dr. l-avas- presença augusta, ouvintes meus, | braos do templo onde a Sabedo- julgam
sem
industria
lida,
preponderan- aslmilando a evolução
tcgrftl o, pois são felizes dentro
montai. apreciados com o mesmo espiri •
ovoiindo-os".
com veleidade de reformadores lia nos ensina a idéa de con- de um equilíbrio
nômada
scur rrniit.-n.
sem
sclencia,
prlml- Novos laços surgem n coordenam to philosophlco, como hojo o são
moral consola- te,
Allüdindo, porém, ao povoa1'or ser Ix*llu c repassada !' eivados de idéas modeludoros, jum-to o a unidade scientifica dor. Ha ps apathicos, o os que es- tivo, em pleno estado fltichico, novamente a vida.
se us lols dos sclenclas inferiores.
E* como
na
unidade
dê
philòsophica.
responsabilidade
com
á
im
nento dn terra, tias palavras de
*.'
dc optinios conceitos jihlloNessa era notável talvez a pa-,, harmonia con lão nesse estado, atravessam ai o homem não poderia ter outra pretende explicar a transformaadmirável
no
descobre
lie
liovas
resultam
Ladisláu
leis
ilfíedo
sophlco-,. publU-aiiiol-a ho- j quem
vida em discussões pueris, presos actividade que não fosse a guer- ção da época posterior ao adven- lavra religião tenha significação
ns
ligam
sclenclas
.6
uma.
que
estudos,
recorde
protorra,
onfllçCcs hostis da
reira. Nessa
longínqua da to
I aían penoso
Jo, nn integra:
ampla, <m
de Augusto, cheia do crimes mais extenso, mais
ás outras õ dess;i ordem preli- a autoridades mais ou monos in- vida humanaphase
'•('aminlieiro, om demanda dn ! loiisados.
adn de pântanos e de rios pesprevalece com a e do aberrações abomináveis na sentido de ligar, fazer n concompletas, som a percepção suehegnnius,
se
minar
não
enme
uo
í-piu-íro**, assc-inndo-so ú inori escurpadii Íngreme, cin cujo o
acção guerreira,
Nestes minutos roubados
o nomadismo época
das leis na- pòrlor do destino humano o .-><-m
brilhante du .-.dado* Média. vergencia das opiniões e dos sen*
cl insalubridade e ausência flo cimo o templo da Scienetu e <tu ! vosso tempo, ft contra gosto nos- gano, ft verificação
visão elevada do conjuneto. Pa- rios povos.
,'
.
constada
ú
K' o que Comte denomina a ttmontos, pela acqulsição to_;l_'i
tura
es.
isto
no
lemapenas
estão
:uuk rudimentar app_rellia'méíitò Verdade brilha, passei envolto 'I só, pretendemos,
todos
roce-nos,
quo
porém,
Na época moderna, cm que a transição rio polytheismo para o do conhecimento soienti.lco.
dc meio dn variedade nos domínios dt-seguulinente distantes da vergeraes
co&Omlco. Xa brilhante colle,•- nos trevas da ignorância, tacte- brai*-vos prini-ipioS
Si so verifica que a evolução
du Sociologia o da Moral. Claro
industria absorvo
a actividade monothelsmo. Nota-se comtudo,
s\*;«omutls..- é
verdirecção
da
em
íio de ensaios, quo oompôow ando nas sombras du inoxporlen- | philosophia idéas
mns
ilude,
das nações clvllzadas. prevaícee. i quê nessas épocas rie transições mental não se faz com a mesma
que na methodlsaeão dos e_como
ver.
vosso
jã
Terra immaturo", peroobe-sn cia.
dade.
tudos scientiflcos,
J duras, que. íi
as leis vão
com a acção pacifica, o sedenta- | si manifestam
perturbações e Velocidade por toda o parrto, íí
Descartes procurou methocllsar rismo dos
iue o autor viu n nniuieaa e o
O avistes, senhores tbc.osophos , I disseram alguns mestres, con- perdendo ,a precisão nxs provipovos, organizando | dclinquoticias no organismo so- so verifica ainda vários gráor tu
integrar
mno.s
conhecimentos
não
com
pura
i"tr>-.n dn Ama_òn)a,
sòos, ú medida que os phenometts passos do viandunto o o con - j vorgem pura uma unidado
i pátrias quo so desagregam r1
ciai. Superada a crise, com o ro evolução montai na Pátria, ru
tristeza do pe-Slmlsta, nom com vidastes para essa escolhida ge- I ravilhosn, nu appurente rilversi- nos passam á ordem de conheci- a Verdade, Tentemos, ijoís, de no- íecompõem.
.
dos laços espirituaes, ] ''Idade ou mesmo na família, nâo
atamento
illustre
trabalho
do
imitar
vo,
o
. visão du OptimiSta frivolo. Au riórosà, o o convidastes
mentos mais complexos. A prere- i dado geral.
a religiosidade (¦ maior -.íela sc concluo dahi que esse aecordo
para
embora
mediocremonduas
oras^distanEntre
essas
nvés de erhbocar a tütía de gn- polir palavras om outro local :
Ninguém, hoje, de espirito cul- cisão com que o astrônomo pre- pensador,
scientlfico sô (..possível quando
tes, considera-se, no estado mo-, maior assimilação do conhecito o em largos traços.
•ador aííectadò das nossas mau evolução alcançar o mesmo ni*
mais nega a neoes-Ulade do vê o eclipse não é a mesma
ttfi
mento.
A
disciplina
moral,
menpron-mi iad:v-.
avr
a
bacostflologiu
occidental
Império*
A
iiothelco
do
pode
avjíha_, ou vatiçiiiBr-nofi proxi*
Comprehcndo os vossos ide- ! niethodo nos clansumentoS qua- COm quo 0 sociólogo prevê uma se de cogitações mnis elevadas. romano, a actividade guerreira tal o pratica se estabelece, pro- vel. Basta que a luz ria philoso•or-r,uor. As leis naturaes ahi es- revolução no organismo social.
na o Irremediável ruina. gravo- aos elevados, os vossos
ver- defensiva, multo propicia uo so- riuzlndo um período rio bem es- phia esteja no cérebro dus naParte-se pois, na grande p.ii- Poderft ser um conjuneto de
nente lnvestig***, do alto da mai.* momos de fraternidade o pensatur na parlo do organismo social turezos eminentes.
dç to- i tão, explicando com relatividade
dades dedu-ldas uma dus ou- dentaris.no.
ordem
sciontiticu
du
nsA
oxpanlosophln.
impuroinliaitde,
evértt
Uma plelade de h-r-mon. Illuaffectada.
loraueia. exporei, agora, a the- ; o arran.o unlvorsal, bastando
trus até um ponto ondo possade
rigorosa
comploxl?ondenolu
tempêrnão tropical do nosso
Com a evolução, vê-se, pois
Comprelienillda a lei
n.itni-al minados arrostara i u sociedade
se fin "Çnldado nn diversidade", ! essa explicação a uns e para oumos alcançar verdades «lo ordem
crescente.
dtjde
o.
Irradiante* these essa
nento, i,sso rn a d
leis,
que a actividade tento para o In- dn evolução,
eonólne-se
facll- para a salvação. A historia noa
jú exposta na Socle- tros não alcançando essas
assim so tom transcedente. K as verdades de dustriulismo sem guerras, em- mente
l.elutiVamento
ntütiis vezes intempestivo, (• (juo dade de Phlloiíophia, a
ordem transcendente não serão
quo so pôde prever uniu ensina como se deram esses phoa necossarlu finalidade na revê- umu explica
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do
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"ás verdades soclues o moraes? quanto ns grandes pátrias milita- finalidade sem a egualdade men- npmcnos ádmlrave__.
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goneral Moreira Cuima- lação do absoluto.
homem. Sube-se, comtudo, que
los exemplares 3e pessi-ilsnio
Moysés, sosinho, não arrancou
O estudo dessas leis naturaes, .m cosmologia os grandes pro- Sentimos que ssus verdades dif- ros se dceompüem em parte, na tnl de todos os povos.
<> _eii povo do Egypto
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íãn O mais inilolofito (i.fl .q.ui;i!
Não nos propomos a procu- tudos profundos de ohimlca. o losophico que os demais estu- de vom progredindo mais c mais. se o bem estar morul.no mundo mente, no mundo espiritual tom- luz do .nonothoismo christão D*
mc.-mti.
outro:
é
tempo
em
dos.
jutti.-i
dl.Uvlvez.
bem.
luer
puras
perde-se
Bo troglodytu ao occidental do i emano, conipativel com a épolumlna.va 03 centros clvllisado*
'tareir.n- a unidade nem o aspecto vblologista poderá fazer estudos
vagaçCes sobre estatísticas e no- século vinte, ha, uni aperfeiçoalaòlònte pnra a
que o ou . iscientlficp.
ci. c com a actividade de então.
Com certa preoecupação phi- do**menlo antigo?
nponns; não viemos completos dos seres vivos?
•cpeu e o americano",. *...
Direito
tios
Puchamados
cões
monto notável.
O culto de Vesta c a instituição losophico, percebe-se
Náo se entra por assaltos dos bllco e Constitucional.
O '(tncyclopedlsta, como Dide*
no oxpliAlfredo l.ndisláu contradiz, cui flomoiÍBlrni' a unidade biológica
* !Consldoromos, pois, a Família das vestacs mostram claramente cação a do arranjo
rot tv d'Alembert ã frente, não
no templo luminoso
dos
sores,
universal
ordenados
como
so
a
Hs
espécies
aconiW..studur
Sociologia
c
\
),*irto, o asserto do Alberto Tordas ou- I do Saber.
•es, no capitulo de sua obrai, fossem ovoluijão unm
nhar a evolução humana através Humana, ou a Humanidade co tt elevação moral do mundo em ordem abstracto da classainonto prepararam a epopéo liberal dn
ao infinito cada dos séculos, tinindo -se dessa evo- mo um ser cujas cellulus se re- plena actividade militar defensi- sclentirico, do mais
trus.
simples
A
nublado
Prolonga-se
e 3 7S?i? Basta pois, que a Sclencia
quo
procuramos
Mòngo-rtlàlaJos o seftanolos" •'
ai- luqão
A religiosidade, porém, não e.xacto paro os mais complexo e illu mino cérebros
se
va.
das
novuiu
com
o
upparcolmenlo
possa
o
que
diversidade
dogrfto
para
mais
privilegiados
nmpl.i;
lols
pa
tt
regulam
e
os
6
I
que
lo passo que exalta os Berolços
evoluindo parallelamente com a relativo.
ohde sc abrem explicam. - l.studar Sociologia '(-. geraçOcs.
pat.ti que a sociedade os aeompacpresentnntes do n.ssn -mestica- a uiiidudo quo so forma no oón- i cancar a cumladn,
fei em astronomia so percebe a nl-«_.
As oollulas no indivíduo tam- ,'ictivldade. quo toma a vanguar"os cabuc-los maru- junoto de k-is naturaes dos pho-1 pnr om par as portas do templo apronder c prever os pbonome*
;om, que são
necessltamoí- nos sociaes. como o astrônomo bem sc renovam o essa assimila- da impulsionaria pelo desenvolvi- unidade niathemotica. si em phynomcrios mais simples e vae nté j da
phililsophla,
A definição do Philosophia cooiíras", e "os cánoeiros do Sal- os
QÕ.0 i-prmal e oontinüu ão sor or- menlo intellectual, a religiosida- sica se percebe a unidado mothe- ¦mo ,-o estudo da alma humana
plionotrionos mnis complexos 1 -galgar esses degrflos um a um. prevê os phonomenos celestes.
¦.ido", pondor:i. iitio 1-a vida Üo
(•
vae
de,
dizemos,,
formntica
meio
conveniente
e
astronômica,
camino
em
perdendo
ganiüiulo
Dii*ão
mpitos,
talvoz
tempo
de
t|ue
sc
o
porém,
una corta classe dos nos.us ta- da moral. Não procuramos ape- í sem perca
•o que com BlainVUlc denomina- ços e os luços se lhe vão afroti- possa concluir, na ascençúo sei- em relação com Deus o o mune perigosas pa- nstronomo prevê os
pliononies
ao" parece
satisforá
tules", ..especialmente daquelle.- nns, a unidado no. mundo das i nhadns InUtels
que não
xando .lentamente. ,"
i-itlfico, que em moral, collocado
reinos vida.
u
astronomia
eolcstes:
fportftie
leis domonstruvois. .Subindo á ra quaesquer dos lados.
mais as intolllgencius estúdioesse
desiquillbrio
Com
Uio formam quasi todo o povoa ordem de
moral
esta
no
opice
Ilumanidada
dos
Na
exlstonala
conhecimento»»
HooiolotleinonMrravels.
agradaA
pois,
sas o investigadoras. A PhilosoA chegada no alto 6
phenpmonbs tr.uiscen- I
nento do Baixo Ajna_oíia»; sergia, salvo oriKiino, tambem •_ ittm tle, se nota, porém, os vai-ios
phia deverA ser apenas o estudo
'_, infelizmente, ae documen!aconjuneto de leis exactas e demons- c-Stagios mentues quo se comdo Mundo e do Homem. E' o es;ão Impressionante para firmn)
traveis que pernilttom níirociar.n. pietuni c se aperfeiçoam a metudo dò mundo, quando relativa. relativa segurança desse enüri.marcha da humanidade pelos semi- •tilda que o tenipo passa o as *.(•mento explica
•iado — "qtie elles são, em sua
os phenomenos*
los aforo. As leis du mais emineit- raqtios so suecedem.
naturaes da cosmologia; (• o es"Notae
< talfdade, fracos e 'tulolontos,
to das sclenolus, porém, a liocomo o estiulo fotic.hico
tudo do homem quando do estuVi passar, num corcel a toda hrida,
'ranços _ alcoolt.tras".
•Olhos postos nos vossos verdes olhos
Dello.
rnl, devem assuntar-se nas lois ¦IS oommuin a todos os povos.
do da vida se chega ao probleda Sociologia, como as lols as- Nem mesmo os hohreus em cujo
,.i dissera Frei João de S, Josíde
erguendo
Nuvens
estrada,
poeira
pela
nia dos problemas, o problema
Como dois astros de um poder irifindo,
iroiiomlcas são assimiladas de- selo oom inals ipreetsão surgiu a
luo a sua vida era "ltisoivla, bereligioso — coordenação lógico
Um gigante impassível como o nada,
jedice. furto".
pois de conliPcIílnH us leis ma-, rx)ncopcão nionothoico,
ficaram
Do coração, nos Íntimos refolhos,
de todos os conhecimentos.
— ti morte c á vidal
tudo
a
Indif-erente
thmetlons.
Se Alfredo J_a<lisláu, em facr
mental.
Isentos
dessa
passagem
Não somos dos que accelt.im
Sentirei rosas mystieas florindo,
A concepção do mundo c do
lo amálgama otlinogcnico ila
¦A lidoraçlio flo bezerro de olro,
.raciocínio som sentimento; nâo
homem, através dos séculos, tom* c*b|_ie sn rofore a lilblia é prova
.mazonia, não uttinpe a voho-somos :los quo sô concebem OeTão bella como a Bella Adormecida, ;
soffrido aporfcitjoanieuto nota- irrefutável. O estado montai poTiçneia do bispo do Grão Pura,
Hão de,' aos meus pés, surgir negros cscollios,
cordo quando apenas a intellivel.'Como encerrar, porém, to- lytbclco -na
uma
loura
:olloca, entrei-;nto, os "niongobraços
fada:
necessária,
nos
Tinhu
phase
gencio pura intervém na invésdos esses aspectos phllosophlE hão dc vir mares para mim hrümindo, 4*
cotialalos" do Baixo Amazonas no
admiráveis,
figuras
•Lindos cabellos de illusao dourada, . »
tigação scientifica. Os que crótn
cos, todas essas concepQões .ln- produziu
— das rosas.da fé -*- aos desãhrolhos,
PenuDlano inferior ides bastardos.
Andromaca,
Homero,
Mas
mo
na cot-osis da Intelligencia, talleressantes, senão como estados,
"Terra Iminatura'' é o
faties
illusao
de
Pállidas
monoA
perdida...
phase
lofppc o outros.
"mentues de uma
produvoz ainda não procuraram diviIrei cantando e intimamente rindo,
•to de uma intelligencia de eleiparto da fu- thelca ó tão brilhante* no Passaí-ão leis naturaes do
nilllii' humima?
Solenci-ia
Presente e produziu
;ão, que revela, n um tempo, o
superiores.
Note-se, comtudo. quo a evo- ão como no
o
Assombrado,
para
tngritei
gigante:
sô
não
notáveis
sociólogo, attruido peln relevanpelo
figuras
'fuz
Mercê de Vós, immacula Senhora,
lu .uo Intellectual não so
por
Em Socioligla e Moral ha leis,
— "Quem és tú? Essa deuiía é tua amante?'*
ílft dos magnoK problemas potodo o mundo com u mesma vo- lento como pela magnanimidade
Se o afã que anima a idéa peccadõra
cuja demonstração exige rociocoração.
iticos, e o phllosòpho, a inquirir
do
¦E
—
—
looldude. Encontramos ainda colo Tenipo
respondeu:
o -cava.leiro
clnlo idêntico'ao emprogodo nas
Desparecer no sorvedouro immerso.
S. Bernardo, S. Thomaz db
los nossos motivos ethnlcoü. E' o
lectlvidades fetiohlous, gúerroldemonstrações das leis perte.nSanta
Agostinho,
Santo
Aqulno,
ndice da mentalidade austera.
ras e, pois, nomuiles. Enoontrncentos fia sclenclas
"Eu sou ludo e sou nada nos espaços...
.hamadas
Nos estudos desse grande en*
mos aluda collectlvldudes poly- Thereza, Santa Ocnoveva c ou.—
txactus.
Olhos postos nas verdes esperanças
tros, surgiram nessa phuse admi"E esta deusa
iaisitt, surprehende-se, aqui, o
tbelcas o hstrolutus.
'evolução, Nos centros
nos
meus
levo
braços,
O necordo universal, pois, nos
que
Dos vossos olhos cheios de honançaa
Paris, .joii- ruvol da evolução meiltul.
de maior
pensador de idéas raciocinadas c
"E' a tua mocidade,
domínios superiores
,io
saber
Claro é quo a actividade humorreu!"
Berlim, I_io de .lunolro, o
dres.
,'undamentaes, «li o cstylista laque
verso.
Luzirão
vossos
olhos no meu
por omquí-tito não chegou, porestado inenial collectlvo offereco mana sofíre lii-.!io,m reacções
.idar, de phrnsr-io sonoro, pacioue, segundo parece, a evolução
JÚLIO SALUSSE
Intensas nessa evolução contiainda grndação notnvel,
,'ntt-mente Iavorado.
GONÇALO JACOME
mental não caminhou ainda mais
Observundo-so, então, um gol- nua.
Com a pubficação do "Terra
quo
vlstà,
u
de
_oc:-.dado,
Concebe-se
notapo
perfeitamente
Contl_u'a ua IP ivoRlna)
todos.
immatura",
f
pa.vmámos
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ada de 2 em 2 segundos eis o que euUma dupla de MüãSF]

1

trágico,
K. Arthur uão fazem por iue- r a, ás vezes, sob um caracter hppareRtçniéiité
Karl Datic c George
us
vm..
se
em
"Unia
situações
más
Dupla dc Almirante", a mais pelas
nos- niiein fôr ver
"Uma Dupla deqneAlnnranles lia,HV^"^'-£
nem dc turecente comedia delles ,i>ara a Metro-Golchvyn-Mayer, Km
Diin.i
Josepnne
deliciosaniente bonita:
m rrOdeo vàe e ear cL exito, já amanhã tem que .lo, uma carinlia
h
.
Arliu
K.
George
se sabe, c a namorada dc
S nomàm estrondosamente escandalosamente, .lá sabe
*
crennrmha
pheo.
é
a
tambem:
que, por
: «ma gargalhada de dois cm dois se- se
Sròsane
«gpr
cia liara com George K. Arthur, Karl Dane cobiça, cm
gundos!
do beijo
"Uma dupla de Almirantes", aliás, foi feito jxtra bora ella não lhe ligue importância, c depois
"chuchar o de
"gags"
a
fique
Dane,
final
Karl
elle,
film,
do
csessa finalidade. Nunca se juntaram tantos
tupéndòs como agora, nesta nova apresentação dessa
"dupla": Karl Dane c George K. Arthur.
famigerada
foi tão feliz na comNunca a Metro-Gokhvyn-Maycr, "team"
cômico, como
posição dc um film do famoso
cômicas de.
cxaggeradamente
agora, com us cousas
"Unia Dupla de Almirantes", uma comedia cm que, da
humorisprimeira á ultima scena, tudo é um motivo de
nio, tudo representa pândega, sempre pândega; enibo-
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O que acima está, é alguma cousa para lembrar o
"Uma Dupla de Alcaracter de vários predicados tle
mirantes'?; mas fique certo, leitor ou leitora, que esse
filui qüe você vae ver, já amanhã, para fazer uni grande bem ao seu figado, é muito mais do que isso, porque é uma cousa verdadeiramente excepcional, em materia dc fazer gargalhar...
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"Programma Urania" apresentará amanhã, no RIALTO, o
O
"Sombras do Passado", no quaí apparecerá o aríindo drama
íista brasileiro Mario Marano no seu primeiro trabalho em Hoííywood. No elenco: Miídred Harris e Robert Frazer
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num cargueiro dirigiu- plissam cnm sua esposa o. dosoA guerra mundial, o sangrento Beverly e acossada pela ambição liarcandu ou mares dó sul e apor- joso de vingar-se de Dora, emsç
tonflicto europeu, que arrostou a materna, Dora acaba finalmente lou para"SOMBRAS DO PÁSSARO" é 0 titulo -li film que estreara
em região extranha onde im- uarca sem perda de tempo para
Fome, a Peste e a Morte a invés- cedendo em tomar-se esposa do
o
os vidos o as pulxOos n America, Mus ao encontrar o
seu
realizando
Moore
Eis
Colleen
A VIDA AIRADA"'...
pèravàm
apresentado pelo Programma Urania, com o astro
amanhã,
os
homens,
eontra
terríveis
Disse-lhe,
potidas
famoso corroctor.
filho,
um
dia,
de
sentiu-se
humanas.
lindo sonho côr de rosa...
presa
Mario Márano, ao lado de Mildred Harris e Roemurruluados
brasileiro
lares
deixou
amava
só
não
róm, antes que não o
bert Frazer
Tempos depois Dora deu a luz uma estranha emoção que lhe
como a dôr d a miséria nos caiu- bora promettendo tudo fazer panm 1'ilhlnhn quo passara a ser a paralysOU toda ã malquerença
pos da Europa. Doto Prentiss ra ser digna do seu uffeeto:
sua distineção o o sou unlco en- que alliiyontnva lia. tantos mezes.
quando
morava na Califórnia,
Os mezes correm. Beverly
recebeu a visita (.) pequeno, sem saber com quem
arrebentou a sanguelra mundial. continuava a viver numa roda de levo. Uma tardo
Nesbltl, causador da falava, enaltece a memória do
Harold
da
acalenella
eni
tarde
que
enconNünia
cstrolhás entre òs quaes
O visitante papae que dosappareeora pola
tava sonhos cor do rosa, recebeu trava-se o engenheiro Juan Ser- ruína do Carpenter.
casamento mas assim lhe ensinara Dora como
vinha
propor-llie
os
um communicado official noti- rario que preferia fi liydrauüca do a desolada creatura recusou a mãe cxlromosa e uma esposa tosen lerante o boa. Beverly, cheio de
ciando a morte do seu noivo Ja- hons vinhos e a companhia
proposta respondendo que
entorrado cm tor- vergonha, e humilhado, aliandoestava
ck Barrlstor num sector francez. mulheres alegres. Principiaram
coração
Morrera eomo um lieroe na con- a apparecer as primeiras desin- ra» de França, junto ao corpo do na aquella residência e foge paqtilsta de um posto Inimigo, eon- telllgenc.ias entre os cônjuges: as sou idolatrado noivo. Mas nessa ra muito longe, pára uma região
noite chegou Jáck Barrister que onde podesse escondei* as "SomsidornAo inexpugavel; Uma dOr brigas eram constantes e como,
indcscriptlvel principiou a dlln- por vezes o esposo estava em- não morrera na guerra da qual bras do passado".
cerar-lhe o coração. Tudo recor- brlagado dirigia Insultos pesados escapara muito ferido para lr
Aqui ternos um pallido e retratar-se num hopitii.l de sangue.
dava os dias felizes do sou noi- ã sua mulher. Certa tarde deu-se
se- Por esse tempo Beverly fizera- sumido enredo desta encantadovado, tudo a fazia lembrar aquel- 0 rompimento fatal e no diadestira película que, estamos certos,
se amante de uma morena cha- angariara
guinte um novo golpe do
os applausos do nobre
lo aquém a morto arrebatara
considerado
era
e
Solda
e
mada
mae,
desleal
Sua
esposo
o
no attlngiu
publico carioca. Nella apparecetão traiçoeiramente.
curtir
fora
onde
região
da
o
chefe
companhia*
convende
mfts
perverso. As
Mp lia bem pouco tompo, ver film que o publico carioca, tão enlrementcs. tratava
ns seus dias de amargura. Ahi ra, como dissemos, um moço bruatura loura, exqulsitlsslma, vicel-a a cosàr-se com o corredor us gastos desregrados levaramum film de fabricação nacional j exigente em matéria de arte,
O melhor psychologlco nao poKn- lambem foram aportar Harold sileiro — Mario Manuiu — cujo
pogorosnmonto fascinante, que a
Carbo
pra bem uma questão dò pátrio- I deid Ir ver tranquillamente, sem Beverly Carpenter, porque este na ã fallencia commercial.
Grota
desempenho
no
Serrano
definir
quando
Juan
de
e
doria
Juan
papel
Nosbitt
situadifficil
reconhequo
lismo. Aquelles
fortuna e vergonhado em tão
pu- Suécia, para sua felicidade,
hoje,
quem
até
a
Serrano
muito
viagem
se
numa
uma
houve,
recemmenda
para
grande
Não
ao
dirigiam
ne
um
levado
cerser
possuía
pelo patriotismo,
os ção resolve fugir, deixando
riam estar a nossn nrte muda to de
algo de posi- mandou um dia para os Estados
encontrará nelle ele- ora homem capni! de custearbem- pequeno bilhete que explicava a I China. Pelos recém-chegados o lado du Mildred Harris e Robert desse ainda dizer
"ps.vchfi" dessa cre- Unidos. Ninguém, nem mesmo
ainda nn infância. Iam ao cine- mentos que
sogra,
Frazer,
se
do
futura
que
soube
da
a
corroctor
sobre
tivo
antigo
caprichos
Emcapazes de encantar e de
I
.lolin Gllbert
dc íua. attitude extemporânea.
(ella, que 6 talma, nttraiiidos por um film na- agradar.
pro poreeguldB pelu proposta
vez quem melhor Ilu tem eòntíelonnl, apenas para lovar com o
aulei
dc
lho Municipal a approvação de um projecto
do a alma . . . ) ponde ainda dlFim presença nm pallido incentl«Uima
0 Thealro João CaelaRo estú recebendo a
800 contos com a zer que Clreta Garbo tem este
até
\o hos produetores. Em uma
dispender
a
a
Prefeilura
torisando
patriota. demão da Prefeilura, para ser entregue ao publico, b
r»».ij»-> 11•- temperamento; que
forma discreta de sor''Barro
construcção do tbeatro. Isso foi nos últimos dias de ou
Uuolla alijurn isto ou aquillo, i;u>'
Agora poi-C-m, com
sr. Antonio 1 rato
o
dos
sãnccionou
que
uin
signal,
presentes
nacional
Ex..
primeiros
administração de S.
que, por
mano", o grande fllm
si Repto liem dentro de^u ou
cidade de.
que a Paramount vae apresentar Junior faz ao povo desta mui leal e heróica
executar, allegahdo não ter daquella emoção, ou que é uma
não
o
mas
o
quiz
projecto,
nâo
Cmuito breve no império,
peccamlnosa ou uma santa. . .
São Sebastião, dos muitos que virão a resultar ainda
necessário quo u.ssini aconteça.
mais tempo para isso. Veiu, então, para a Prefeitura,
Ninguém. Oreta Clarbo t ainda
espeetaculosa,
um
se
bem
pouco
que
Mesmo sem pretender ser pa- dn sua brilhante,
um mysterio enorme,
mesmo
haviam
homens
mesmos
Os
Junior.
o
sr.
Prado
que
noIrioí.i. o publico carioca p6de ir administração. Sae, o theatro João Caetano, quasi
Ilollyv
ooil,
oxtmvassa
para
que
2».
;®
no cinema, certo de quo vao ver
obtido a lei, reunidos em commissão, foram ao gabine- a alma, o Interior de todo o mundesse extraordinário prcstidigide um pequeno theatro de comedia. O Rio,
um fllm do arte, um verdadeiro vo em folha, das mãos
edificação
. . llohwnod apenas sabe qun
Mas,
te do novo Prefeito; solicitar de S. Ex. que fizesse o do.
film nuc muito embora não pos? lãdor, que é o sr. Prefeito do Districto Federal.
Oretn Oarho nãn costa de llsoné uma cidade moderna; admirável mesmo, no concei-,
coílocado no tomo
um
é
sn ser fielmente
nos visitam, uma cidade que que o outro não fez. 0 sr. Antônio Prado respondeu, Jas. não i;ostn de chamai* a at,presente, o leitor vae convir coninosco, que
mesmo pafallelo dos films amolenção e estima Immenso, chega
recons- to dos estrangeiros que
na
consumidos,
Foram
de
dever,
a
fica
nada
lbes
grego...
ricanos,
presente
tem tudo: mas nâo tem esta coisa de pouca monta, esta porém, quem cm matéria de theatro tinha as suas a agraderor aos cí-os, que a deiCo'1.000
não
réis.
de
a
superar
contos
mesma
rliegando
trucção do theatVo, cerca de
todas as grandes cidades do mundo têm: um idéas... Que o deixassem em paz; o theatro nacional xem em p;uí, oom us olhos pantpoucos iilms europeus.
moder- coisa que
Constriieyâo
dos, em devaneio,- suspensos na.
de
dinheiro.
"Barro
vê.
uhi
bocado
mo
se
HuDe facto, foxeiido
theatro de comedia. Esse theatro, si existisse, seria a não ficaria desamparado.
nostalgia dos "fjords" de sua paapeservindo,
Mas
anmal
Luxo.
o
mano", Paulo Uenctti, "clnemato- na. Conforto. Elegância-.
do theatro nacional. Por que, de
ousou
organização
mais
da
trla. A terra do fllin sabe, com
ninguém
Depois
dessas
declarações,
base
uso o talvez o inaJs
nas, para espeetaculos... musicados.
vale formarem-se companhias sem Üieatro? De inconunodar o novo Prefeito. Dois annos e meio, após um pouquinho do malicla, quo
que
graphlsta" dos produetores naGreta Garbo gosta bastante de
Quer dizer que, ainda desta vez, o theatro nacio- nada, evidentemente.
eionaes, obedeceu a exigência, da
aquelle pedido, o sr. Antônio Prado nos entrega um John Gilbert. (Parece, aliás, quo
nrte, a receitas do perfeição que nai, o coitadinho, fica na mão... Desde a época remose casaram antes da primeira
No tempo em que o sr. Alaòr Prata foi Prefeito, theatro para opteras ou operetas... Ora bolas.
nntea haviam sido postas de la- la
em que viveu Arthur Azevedo, tpie se vem recla- alguns homens de boa vontade conseguiram do Consequinzena deste mez). Sabe ainda
d,,, pelus demais
produetores,
Pobre Theatro nacional! Já é peso... — Ií. J.
que. ha pouco tempo, da Suécia,
forçada pela questão econômica. mando, no Rio, o auxilio dos poderes públicos, para a
n».w)..y .«..*..« »»^>»»^..n.i»,.
telephonou para John Gllbert,
_^
Conseguindo para o film a diroemnndando-lhe
um beijo, talvez
cão de Adhemar Gonzaga, um I
'
O PROGRAMMA DOS THEATROS
___^m^mm-----*m*-----m
ainda mais ardoroso do que oa
grandes conhecedor dos procósdos films...
pos de filmagem dos siudios ame^—\
WÊ
RECREIO — "Laranja da China", revista de Olegario
Mas dizer que conhece mesmo
material (!•
ricanos; reunindo
ia'Ireta Garbo.
Kspectucido
para
Markuino, da Academia de Letras.
Hollywood
não
primeira qualidade o ehanjahd
milia. Com Aracy Cortes. Ivèttè llosolen. Hennqueta
diz, Procura, £• certo, capUvarpara operar no film artista dlhe o coração, li ella, parece,
Brieba. D. Chincha, Yata-Ynin c o seu bailarino; comirenome entro nf>s, Benedettl, que
gosta de Hollywood. Parece...
Palitos e Figueiredo. Sessões, as / 3|4
Coá( Mesfluitioba,
jii por si multo podia fazer, teve
*
Não affirmamos: tratando-se do
i. in mão elementos que tudo Ihl
e 9 3Í4. "Matinée", domingos v feriados.
H
HL'v'
l
_H'7t^__i
m
¦
H%f->x?m ¦*rC*3 m
¦facilitavam e quo liie permitliáin
Greta Garbo, não podemos dizer
. amtnliar na corta para o tri unir
que ella gosta do ininguem, a
— Espeetaculos da Companhia MarCARLOS
GOMES
não ser de John Gllbert...
"Guerra ao
plio.
—
actos
dois
cin
revista
com
a
ítarkla M»x,
Mas já que falamos de Greta
Graeia Morena, Lelitta Roso.
'¦g^Jy^^j?riJl
_K^
Sessões
—¦
de Marques Porto e Luiz Peixoto.
Mosquito"
Gaxbo, não podemos deixar do
Eva Nli c Eva Selinoor, tu? fi
ás 7 3|4 e 9 314. '/Matinées" aos domingos e feriados.
lembrar ao nosso publico, que
_C!^_5»^,*_M •** !¦_¦* *!^H -H •*' ^tj^H WWw
puras máximas do trabalho, nãc ^i
l^í_^V^Vl
^^^ ^* bÉ*^SB ww
«ão principiantes em arte. Totanto a ama, essa opportunidade
das ellius tiveram, nos palcos bni
esplendida que vem ahi, de to"Não_
WW AA£«Ç*m$àÈS*£&*WQ ^^JK-jl-KF^-C-i-B
posso
S. JOSÉ' — Represcnlação do sainete —
sileiros, um longo tiroclnlo dc
dos a verem, mais amante do que
—
actuação
Com
Santos.
preMiguel
arte, que lhes facultou um dornisr.
do
viver assim"
nunca, mais
expressiva como
e
da;
e
expressão
Navarro,
nio absoluto da
das actri/es Lin Rinalli e Olga
nunca ella foi, mais artista, mais*
ponderaute
Moüesaltitudes. O sala, Carlos
vibrante, mais Greta Garbo; em
mv^BS*'''tâ$&W^—wt*tWmmí I dos actores Manoel Diirâes e ManoelinÒ Teixeira.
"A Dama Mysteriosa", um lindo,
to, menos experiente talvez tio _^_^_^_^_^_F-^^'WK_S^>!íC^.'&j^K'^>£ll^^^^^^^^^^^^^^^^^|
"partonaires",
m
mt^^vm
Itr-B
esto<!iie as suas
um seduetor dirigido por Fred
vo dominado por uma sabia dl— Represcnlação da peça "Demônio", de
Niblo para a Metro-GoldwynLYRICO
recção, quo llie refreiou os im- _H
¦ ' ¦¦¦¦*< ia3nr;^<S^*<M«MÍ -^Éa-EKt-F^-H _¦
Mayer, um fllm lindisimo em que
Ramoda Curto, em 3 aclos. Uma sessão ás 8 344. Inter-*ntts
pulsos arrebatados o que trans- ^H
mm mmmW&?&\vií9Em?\&
mw - '**5aF%«*^í^^'-^'sí;il?.*i« ^Êizmm
MonRobles
o "leadlng-man" é Conrad Nae
Colaco
Rey
Amélia
principaes,
formou o seu trabalho em uma
esplendido de corecção, magel,
teiro.
obra digna de sor visia. Todo <
gnlfico de sympathia.
controlado
conjuneto do film,
A apresentação de "A Dama
por Gonzaga e por^nitros teclini
Mysteriosa"
será feita no Odeon,
i os de valor, apparece soberbo
PHENIX — Espeetaculos da Companhia de Vaudevillcs,
na próxima sexta-feira, dia teto.
Théda
agradável, portador de emoçõe
bailariua
figura
a
primeira
gênero livre, da qual é "A
,- explorado finamente, como *
Ilha dos Prazeres". Imprópria
*-Dianant, com a peça
ii '*¦¦ »¦»»»»»»»»»««.
'$xgy^.
WíáB
¦
satis
esteja
para
necossário que
W___mt"f
e senhoritas. Duas sessões, ás 8 e ás 16
menores
para
se
prepara
para exhibir, no dia
facão dppiiblico.
W^^M
WW'
_H
bor as.
10 do corrente, no cinema CapiDo modo (iue, podemos "Baçr«
garan
.
m\yyyy
m^ms-yss^^m^s^m
m
tolio.
^-s^H
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B
tir sem medo de erro,
*»•-!«•
-s.**m
I*HK***^**********K
Hl«'t
- John Barrymore é o
Humano" í- um film para so ¦¦__¦.-£_..-;:*i§_H
m
—
nova
comedia
allemã,
da
galã, CaRepresentações
.5
*."£,-.-íí,-.-..¦ •¦'fltBSw'•+£• v£9l
TRIANON
"S. Ex„ o Senador". Sessões, ás 8 e ás
visto o. mais do quo isso, itn Wm
_Kgãl
H
milia Hora a mulher a quera cl^_W-<™*%^_NEanM^w^nH^*^H
•" A^jjjfc. *>y * 'AíS **-•* *7_t
MWtJ*^^
temporada,
a
para
film para ser applaudido. L'n
le ama nobremente e Mona Ricômico

orã não c só uma questão de paIriotismo - 0 publico do Rio verá
Barro Humano" para satisfazer a
sua ânsia de arte

Greta Garfo... A mulher que o medelilhor psychologo não poderia
"A
nir Vae ser apresentada Dama
Mysteriosa", dessa pnde artista

IA MOTA
ITHEATRAL
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Informações theatraes

ISstão
para terça"as marcadas representafeira,
primeiras
r.ões da revista ","Vamos dei.Nnr
de intimidade.. . da autoria do
]>oeta e- acadêmico Olegario Maso suecede, assim, no
riano, que '-Recreio",
depois dc
cartaz do
firmar '-Laranja da China". Para essa sua nova producção, escreveu 4 "sketches" o humoristi,
"Conselheiro X.X." (Humbertx
de Campos), o que valo por affirmar ò excellente desenvolvi-mento du parte cômica. A musioa de "Vamos deixar de intimidade..." deve-se aos maestros
Cristòbali Sá Pereira e outros,
sendo os sconarios de Jayme Silva. A lotação do "Recreio", para
a noite dc terça-feira, Jft estú.
segundo soubemos, completamenta tomada.
"Nhá Severina", burleta de
que
Antonio Guimarães, (¦ a peça "Ciestá oecupando o cartaz do
ne Imperial", de Nietlu*roy, ona
actualmente,
do trabalha,
"Companhia
Currido".
Aida
'
üuinta-foira, "Eu quero uma
mulher bem nu'a...", de Freire Junior.
A comedia "Sua Exa.; o
senador", que a "Companhia
Procopio Ferreira'! esta repre-rentando, ha quasi um mez, no
"Trianon". cada dia que passa ê
jnais applaúdida e apreciada.

Ás representações (iue se

annunclám para hoje da revista
"Guerra ao Mosquito", com que
estreou no "Carlos Gomes", a
Companhia Margarida Max", deverão levar a esse theatro vultoseis cóncürrériclas. O novo origlna! de Luiz Peixoto e Marques
Porto, eomo accentuíimos na
upreciação que fizemos hontem,
de ser visto.
fstã d j -'4 ri o '•Companhia
MarganHoje, a
<*.a Max" realiza a sua primeira
••matinC-e" da temporada. _
Xo Píioenb:", prosegu.rao
"soirée",
hoje, em "matinée" e
A
da
peça
as representações

¦
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Pêra. Un papel
lf haras. Protagonista: Manoel
"Matinée", sabbados,
domingos
de tr. Procopio Ferreira.
e feriados.
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co, a outra, a que o faz peocar...

Krnst Lubitsch dirigiu o fllm
Hans Kraly o scenarizou. Estes

quatro

'

»*»vsfjim que iSuri nane está, ahi, acompanhado de uma
•'miss"7 Qual nada! Ahi estão Karl Daae e George K. Arfluir, nam dos melhore* moaMatos desse escândalo de gar"UMA DUPLA DE ALMIRANTES",
*w o Odeon
galhadas:
vae estrear amanhã
"Com;iha dos Praaereo", aeto
aarihia de V&ndeviUao Mwsic*!os", da qual faic parte a baila-ina
Ber&o
Biatatt-à.
Theda

apresentados novos quadros do
"nu' artístico".

Quinta-feira próxima, reno"8. Jos*", suva-se o cartas do
"Como
bíndo a scena o sainete
6 bom ser mulher", de João Sin-^
cero. Hoje. o sainete de Miguel
viver asposso
Santos "Nüo
sirn..."

No "Lyrico", onde se encontra a companhia de comédias
vanguardeada pela actric Amélia
MonRey e pelo actor Robles"Dernorepresenta-se
teirof
nio1', peça etrr 3 actos, da audr.
torta do escrlptor portuguez "réAmanha,
Rumada Curto.
e terçade "Romance"
prisé7" "premiére"
de "Casas Comleira
mlffo".

"Algemas da lei" amanhã
no Pathé
"Algemas
protagonista de
AViliiam
saudoso
é.
o
Lei",
da
RÚsáeli, ao lado da encantadora
Virgínia Browne Faire.
A acsjáó principal deste famoso drama, passa-se nos gelos do
Alaska. Uma joven linda, para
fugir a um casamento odioso,
abandona a casa no dia do proprio enlace, deixando os conviInterna-se
(lados estupefactos.
como louca, nas montanhas onde
exite neves eternas. SÒbroyèrri
tremenda tempestade, e uma forniidavel alaviuiche, soterra a llnda pequena. Vão eneontrtU-a caO

sualmente, seu pae que la cinrprir pena, e o polMol «tu* o
soompanhava. Este poHciaJ que
é Wnilam Ruesell, descobre a
joven, e consegue, apóe esfonjas
inauditos, salval-a. Mas, pagou
bem caro o seu heroísmo: a neve cegou-o. O preso qne ia algemado ao policial, teria umn optlraa oceasião para evadlr-se, e a
sua filha certamente ajudai-o-ia.
O resto do bello romance, ficará paar os espectadores do Pathé, apreciarem, porque do contrario, tiraria o sabor do imprevisto.
"Algemas da Lei" estí. bem
feito, o seu enredo e a interpretaçüo é excellente.

Cine-Theatro íris
A Companhia Portugueza -de
Revistas, que actualmente occupa o clne-theatro íris, representará amanhfi, a revista om 1
acto e 12 quadros,"Péoriginal de
no Estri'
Olavo de Barros,
bo".
A nova revista tem musica orl
ginal do maestro L. Pledrahita
o foi caprichosamente ensaiada
pelo professor Henrique Alves.
Nella têm excellentes papeis, entre outros, os artistas Maria do
Lourdes Cabral, Judith de Souza, üiola Sllva, Rosa Cadettc,
Paulo Ferraz, Manoel Rocha e
Alvaro Dlnlz.
Os bailados foram marcados
pela hábil bailarina Maria Amolia.

A;\..,..

"SUZ SAXOuiVuKÀ e a neroina encantadora de

PHONE" — uma comedia dramática — em qne ha o éncanto do Jazz — eomo jamais appareceu em outro film.
Um film "record" qne o Programma Serrador vae apresentar amanhi ao GLORIA

O vinho é o inimigo da honra e o aluado do... amor..
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JOHN BARRYMORE ^Eterna Hove-*^
Camilla Hom,ERN5TLUBIIíCH ProducHori
"AMOR ETERNO",
John Barrymore e Camilla Harm, cm
da United. Artists, que o CAPITÓLIO cxliH*irá, este mf>.
no dia 10

Honra,' dignidade, promessas
votos e juras desapparecem, a
caem por terra, reduzidas está
nada, quando o cérebro
toldado pelos vapores do vinho
que obsenrecem a intelligencia
fazem a idí-a andar á volta. . .
O vinho 6 o Inimigo de todas
as coisas dignas e nobres que u
alma humana possue; elle faz
com que pessoas de bom deixem
de cumprir a palavra que empenharam, obriga as creaturas a
vexames e as araasta, nas conseqüências lamentáveis que aoarreta, a estudos degradantes . .
Mus, ' se o vinho ê Inimigo de
superiores
estas coisas
todos
desles estados verdadeiramente
melhores do ser creado b. imagem de Deus, é, por outro elado
as
alllado precioso ao amor
suas tàcticas do coração.
Os sentidos nelle encontram
generoso o
cúmplice discreto,
sempre prompto a lhes fuvorecer as praticas, sejam-estas nobros ou nãc . . . Uni caso lutoressante lemos, ha pouco, em
uma revista estrangeira. Nos
Alpes sulsse, ê costume, uma
vez por tvnno, cm determlnnda
data realizar-se uma grande festa, seguida de utn baile á fantasin. B* quando o inverno é mnls
rigoroso e, nessa noite, a bebida corro por todos os cântaros

os copos enchem-se e se esvatiaiii no mesmo Instante, deixando. é claro, os cérebros doe
habitantes dessa cidade um pouco enebriados, para usarmos de
palavra bastante suave. . .
Um delles, rapaz bello, de porte varonil, verdadeiro
adonis,
estava de amores com tuna llnda cnmpoiu za e com elle se preparava para casar-se.
Uma outra rapariga da mesma aldeiu amava com ardor Intenso a .'yse homem e por elle,
para conquistar o seu amor e
sentir a carieis, de seus beijos
estava disposta a tudo . . . Nessa
noite, esse rapaz bebe e fica em
estado bastante grave.
A mulher que o desejava, vendo-o nesse estado tem uma idéa
diabólica... Vae íi sua casa, penetra em seus aposentos e, na
oxeitaç&o du bebida, na inconsciência do seu estado, o joven a
toma nos braços e a beija longamonte... Offerecendo-se aos
seus sentidos excitados pelo aicool, beljando-o com paixão, a
rapariga deixa pertencer-se...
Na mnnhã seguinte, toda a aidela sabia da scena vergonhosa
da vespevii e não tardou multo
que a mão da joven, a qiiem ella
tudo declarara, se apresente exigliulo uma reparação.
listas scenas que acabamos tle
descrever pertencem aliás, a uni
film de John Barrymore, "Amor
Eterno", qtie a "United Artists"

elementos,

estrella,

ga-

lã, director e scenarista formam
mais harmonioso
o conjuneto
que um film já poude apresentar. Esta linda producção estara, assim, a satisfazer os amantes dos bons films, dentre
de mais alguns dias...

"Amores de Carmen",
amanhã, no Pathé-Palace
O publico certamente não essutá esquecido da gigantesca
"Amoper-producção da Fox —
res de Carmen", levada o anno
passado no Pathé Palace, com
grandioso suecesso. Films como
esto não podem ser levados uma
sij vez, e foi por isso, que, acertada mente o Pathé Palace, vae
leval-o amanhã, de novo, em
sua tela. O papel de Dolores dei
Rio, parece ter sido creado especlalmento para esta artista dlvlna, tão bem ajusta o tempetamento da volúvel, fascinante e
tentadora Carmen, ao da magls- ,

trai Interpretei

Dolores é uma Carmen vibrante, apaixonada, diabólica, irre- .
sistivel.
D. Alvarado faz o papel do
infeliz D. JosC, e o seu desemponho é boníssimo de emoção o
naturalidade.
Vlctor Mac Laglen ê o D. Escamlilo, merecendo merecidos i
applausos. Emflm ô uma superproducção de real valor, sendo
digno do nota, a formidável enscennção.
"Amores de Carmen" está fadado pois, a grandes triumphos,
o talvez mesmo agora obtenha
maior suecesso quo da primeira vez, porquanto a grande massa de publico quo oonhoco, não
deixará de vel-n novamente,
transformando-.sn em espontaneus propagaudlstus.
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Cary Cccpcr
..&,f^6kyr
INarityCarTolN\--^/

Ajudado provavelmente por um
desses dias lindos de outouino,
o Jockey dub abrirft hoje a temcarioca,
Qiik.-a,
punida clássica
brasileiro.
fora cita esperada festo, que
era todos ue pautes adeuntudas do
mundo marca época, tanto pelo
Lado sportivo como social, os dirigentes da sociedade, na frente
dos quaes se salienta u figura
sympathica do provecto honrtienpeur, o velho companheiro de
imprensa Francisco Calmon, não
pouparam esforços, conseguindo
emoldurar o Orande Prêmio Cru__. iro do Sul, o Derby Brasileiro,
tin que u fina flor da criação
1926, formada
crioula surta cai
por Rico, Tuyuty, Huno, Franco,
Thompson, Tin^iiá e TIAra, sc deglndlnrA, com 9 carreiras bem attnitientes.
Por tudo isso e pela assistência
altamente brilhante que oceorrerfi no majestoso o lindo Hippodromo Brasileiro, é que ousamos gaí-.uitlr exito formnluvel paru a
reunião de hoje.
_'.* carreira — "Criação Nacional" — ü." prova — 1.00 metros
- 5:000?. 1:000$ e 600».
Ks. Cots.
S0
(I Caruaru', D'. Morris 53

velra . .

(4 Intrépido n|eorroi-p'i
(6 Halo, P. Condia .

«I

(B Çavaradossl; Coioetl.-PUl

(7 Pardal,

*]
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(" Tyta; .T.
0* carreira
1.600 metros
SOOJOOOO.
Chui-k,
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AS LUTAS DE HOJE EM
MCTIIEROY
Cre. po .\ Ricardo Simõo.
'
Tavares
v_ 3 horas da tardo de hoje,
t
rio PâVilhão Nacional situado
i.dnl.1 da Areia, reall_,a-se o esos pugios
parado encontro entre
: , brasileiro Ricardo Simões
,. o portuguez Tavares Crespo
< 1 programnia consta nin ila de
mui. 5 lutas entre profissionaes
c amadores.

ASSOCIAÇÃO METROPOLITANA DE ESPORTES
ATHLETICOS

fc

1

Ul
»/--

I

l.m nome do sr. presidente-,
do Con
eoiivoco os srs- membros
— Ameri_i Uio <!•• Fundadores
rpi. Bangú', IJoinfogo, Flamengo;
Hfio Christovao e Vasco un Oa111.1. parn a reunião n realizar;-.- no <!ia 4 do errente, tçrçafeira, fis 16.30 horas, uflm de
„e tratar dà áégíilnte ordem do
ti in:
— Dea) — processo n. 10S
iorminaç&ò dos associados dos
clubs filiado.-, que estão eili condK-òes de ser eleitos, ou indicaílos para os diversos cpirffos da
_\ MEA (art. 3." n. 12, combinado com o art. 15 11. 19 dos Estamios);
— "e"
h) — Processo n. 10S
Gama
da
Vasco
dlflo do C. R.
de lU-en.n. a litulo precário, para cobrança do só preço de 3*000
por pessoa, que deseje nsslstir,
èin arrliilianrada ou geral, competições de foot-ball na sun pracn de esportes;
— GonC) — Processo n. 110
Atbletica
Federação
íiilla da
Bancaria e Alto Conimercio sobre se o amador Lincoln Cordelro O.st pude disputar o torneio
de football daquella entidade, nos
campos dos clubs filiados A A.
M. E. A.;
ri 1 — Processo n. 11 — SnggestGes da Coininissão Executiva,
parn decretação (le uma lei esper-inl, contendo medidas tendentes ft repressão do joirp violento.
Em nome do sr. presidente
desta Associação Metropolitana
de Esportes Athleticos, convoco
os srs. Ernesto Loureiro, Mario
Pinto Guimarães e dr. Paulo di
Lyra Tavares, membros da Comrriissãn Fiscal, para uma reuniãi.
(iue so realizará fts 16.30 hora.iio dia 3 do corrente, segundofeira, afim de darem parecer sobre os balancetes da Thcsouraria, referentes aos mezes de janeiro, fevereiro, março e abril do
corrente anno.
Guilherme Pastor — Secretario.

Andes, n.
60
carreira — "Uutapu
—
1:000$.
metros
6:000$

il nilàdai n| correra . .

oc-OOC__5oc__íóc__-.oc__boç__boç__b(>c_^

BOX

80
20

Ks. Cot*

1 |2

LIGA METROPOLITANA
DÈ DESPORTOS TERRESTRES
o conselho dn

Pivi.fio "Em-

mariuel Nery", eiíi sun sessão de
29 de maio resolveu;
Multar o Ainerica Suba)
urbnno F. G., em LOíOOO' Ae
nceordo com o art. 28 do reífu-

lamento de football;

bi—• Suspender por 14 ppirtidas os aiiipuiores America Suburbano F. c. s-.-\ Mario Paula
Santos. C.astp.ri Alves ila Silva e
Abdias de Mello, de iiccordò com
o i.rtigo til leirg a) do Regulamenló de l;oniliall;
i 1 — Multar o Campo Grande F1. Ç. em :l(l?OO0, (le accordo
pom o artigo 30 dó Rcgúlamèn:.o de Põotballi por ler iniluldo
no joso dos primeiros quaiiros
com 11 Mnvlllos F. C. em 26 do
mez passado, o amador Mario
Trlslilo sem ler ii taxa de ins(i-i|i(.ão pngá, flcaridò o mesmo
amailiir sujeito ao qne preceltua
o irtlgò 60 rio mesmo Regulanientiv;
Edword
A) ¦— Multar ri sr,
Marcai cm lútp.OO por ter faltado como representante ao jogo
Mavlles F. C. x Campo Grande
A. Club;
ei — Multar o sr. Arnaldo
Vasconcellos Bittencourt em —
ÍÒ$000p por não ter comparecido para aetuur o jogo dos primeiros quadros Mnvlles F. C. x
Campo (Irnnrie A. C.
f) — Multar o Campo Grande
A. 0. em 60$000, de accordo com
o ;irtitfo 27 letra c) do Regulamento de Football, por ter lncluiilo no jogo dos segundos quadros com o Mnvlles F. C. os umadores Francisco Chagas é Luiz
Çrede Dio sem condição de Jogo:
gi/— Acceltar a escusa do sr.
Alberto Fernandes, de actunr o
jogo dos primeiros quadros Fundiçílo Nacional A. C. x America

Suburbano F. C.

Indiana, R. Popovits
(8 Ipê. ,f. Cru/ Júnior .
'!
|" 1'nibrla, S. fiutlurrez

(5 Olfia, M. Coicolçao
16 Pitanpu, Carmelo .
(í Utinga, D. Morris .
t" Jacnman, V. Salgagado
11 i't);'i. 11! eom rfi . . .
ci i'ir:ita, il. Gròme .
ilO Seni Prestigio. Nicacio
4 I
,11 Felicidade, A. Fei-

.fó

'

61

80

61
53

rn

metros — 4:oon$ a soo$.

(

61
61
61
63

(
SI
(

40
40

3.

66

60
60

r.u

tiú

(luli.ii<-_

30

r.:i
4
63
64

:tr,
30
60
30

60
64 60

Solitário,

Queixume,

Escqbar 4'.i

40

Canales 60

IX

Rolante, Nlóaclo

( 6 Franco, (1. Gremc
.1 5 Franco, II. m; Ni.
Cutlt tí Tliompiton,
errez
j " 'llngui,
J. Canales
I I

I
( " Mystlflcador, x. .
PALPIT1SS
Io — 1'knMila e Argos,
2- — Indiana o dali.
,
IP — Hindu' o Finório. /
4" — Ci-ulerf-la e Panlul.
6° — .Tj-ta c (.allipoli.
«" — Curdlto «; Oullnan.
7* —- Qiiciiiiiiit- «• Solllpulii.
8° — Uiirk Ifijes c 9. .limo.
»"
KlOO O TUO-UpHOll.
10* — Tribuno ti Congo.
A«ircs — Cumaru,
Pirata,
Tropeiro, Tietê, 11 ta Ruffo, Sugahcie, .Saplio, Middlo West, llti110 e Estylo,
KCrVUiUAH

i.

150

;;..

Houve Jogo, hontem, A noiti-,
Tribuno, Clallipoll, Quelxume o Rico.
Argos
ostfi. eni
optlmis
condições e Ukranla bem melhor
do contratempo que vinha suffrendo com a muda.
Finório est_. melhor aimbi
do que ba 15 dia», quando entrou em lionrotio terceiro, parn
Tietê e Hindu'.
Tropeiro fsri., hoje,
ru de mais destaque.
Rico, Tuyuty, Huno ou a
trinca? Rico tem o melhor trabalho. mas os outros, são doposltarlos de multas, multas esperanças.

40

Rbsèmary,

O embarque serfi feito na rua
Conselheiro Olegario, esquina de
Üerby-Club.

Bier-

/-"««"A

SKItVIÇO PI. AtTO-OMVlBÜSi
A Companhia Via.ão
Kxcelsior, organlsou o seguinte horario, para os seus auto-omnibus
extraordinários.

|

I
àjADC
JOHH

Partidas da Fraca Maua: —
11,15 -i 11,25 —. 11,35 •— 11,46
-—.11,55 — 12,05 — 1_,15 —
12,25 — 12,35 — 12,45 — 12,55
-- 1.1,05.

60
1.40(1

Ks. Cots.
40
(1 Alpina. 10. Farias . 60
30
12 lllridú*, Ml Ollvelcíi
lili
1" Etnbouba. n|correrü
(3 Finório, A. FeljA .
|4 Pendenima. Morris
(" Dynamite. Ulernac¦Ãiy
62
(6 Tropeiro, ,T. Canales 54
nu
16 Geranio, nlcorrerfi 66
CO
(" Epfros, A. Rosa . . 66
CarHastapurá,
(7
r,o
mello
70
j8 Sonsa, J. Escobar .
60
(9 Yára,
1.600
4.' carreira — "Nemo"
metros — 4:000$ e 800$.
Ks. Cots.
35
(l Tleté, A. Fabbri . . 56
l|
(2 Tattersall. M. '»!i-

PrSSÀGEM PARA A PIUMKUIA
CARREIRA
A pesagem para a primeira
carreira, sera feita fis 11,30 em
ponto.
DMA BOA REVISTA
Sera posto A venda, hoje, o
primeiro numoro do semanário
" Palpite",
confeccionado
pelo
noqso collega de imprensa sr.
"Palpite",
Wladlmir
Santos.
traz, em seu texto, além do programma offieial um retrospecto
das ultima., corridas, e Informes sobre as actuaes condições
dos parelholros.

FOI TRANSFERIDO O
CAMPEONATO DE
ATHLETISMO DA FACULDADE DE MEDICINA

AVISO DA THESODRARIA
A Thesourarla do Silva
Manoel A. C. solicita por nosso lntormedio, aos otoocladoB abaixo
que se acham em atrazo de suas
mensalidades, a quitar-se até o
dia 11 do corrente sob pena de
eliminação: Oswaldo Mattos, An
tonio F. Silva, Dldlmo Silva, Be
nedlcto Souza, Waldemar
Ro
drl&ues, Naede Toledo. "Walter de
Castro, Guilherme
Eugenllcer,
Manoel Slmaa, Evylaalo A. Souza, Manoel da Costa, Antônio B
da Silvo, Alfredo M. Santa Maria, João Rosas Jaques, Arlindo
dos Santos, Gilberto Santos, Antonio Ribeiro, Joventino C. Venanclo, Pedro
Degel, Eduardo
Martins.

íío
really.u-.--o, liojé,
Deveria
¦¦
P, C
stadlo do Flumlpínsí
campeonato de athlettsmo ,da Faculdade de Direito. Entretanto,
por motivo de força maior, foi o
mesmo transferido para o proximo domingo, 9 de junho.
Ti' deveras louvável o Interesse
aluos
que têm demonstrado
mnos da Faculdade de Medicina
pela pratica do aUiletlsmo, prova
de
taculos financeiros, o team
athletaa daquella Faculdade concorreu ao ultimo campeonato de
athletlsmo, realtsado em S. Paulo e, embora, nfio tenha eonqulstado a palma da victoria, portouse excellentemente, conseguindo
vencer por Intermédio do seu
a
athleta Francisco Benedettl,
razos,
prova de 1.600 metros
além de outras collocações n&o
menos honrosas.
13' justo a ansiedade que vem
despertando a eua reallzaç&o. O
programma constarft das seguintes provas:
100, 200, 400, 800, 1.500 e 9.000
metros rasos; 110 metros com barrelras, lançamento do dardo, dlsem
co e peso; salto em altura,
distancia e com vara, e uma prova do revesamento 4x320,
que
será disputada entre as diversas
series.
As inscripções acham-se abertas até o dia 7 as 5 horas.
Aos vencedores s.rilo conferi
das medalhas de prata e bron-_e.

SAIOÜI VIENNENSE

Umidade.

SILVA MANOEL aTcT

iliilMÔK

fttraq
yrreoNAL tove*

lOom-

I

I

GAMILLA HOPN I

Abandona-se a mulher
amada pelo dinheiro?
Uma grande desgraça cahira sobre o mais destemido caçador daqaeüa
aldeia, perdida nos Alpes sempre gelados...
Offereciam-lhe DINHEIRO para que
abandonasse aquelle logar... mas se o
fizesse deixaria para sempre A MULHER
A QUEM AMAVA COM LOUCURA...
Este dilemma era a TORTURA DE
SUA ALMA...

cAPnoup
MO

ÇEGUNDA-fftRA
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tudo

quanto possuía. Fez, porém, mais rica outra mulher.
Que lhe daria elle ?
O S. C. FIDALGO VAE
ENFRENTAR O A. C.
LUSO-BRASILEIRO
hoje
o esperado
Realiza-f»
encontro, entre o querido S. C.
Fidalgo e o A. C. Luso fírusik-lro.
são
de
Ambos
possuidores
quadros fortes e contam com elementos de real valor. O quadro
do t>. C. Fidalgo, não conta com
o concurso do exímio conlor-foward Dlco o Zilnh, que est& enformo, entretanto conta apresenenfrentar
tar em condições de
sou valoroso adversário.
Os quadros do S. (.'. Fidalgo,
são os seguintes:
1" quadro — Damozo, Braulio
o Bruno: eFrrelra, Zito, e Rolando; Formiga, Mario, Roberto,
Neco o Z.ca.
2o quadro — Oswaldo, Saul e
Uiiu*. Laurinilo. Bertholdo, l_ino
Bldu':
Pinto; Felix,
Amllcar,
o Bessa.

O COMBINADO HAMBURGUEZA NO FESTIVAL DO
GUARANY AC.
Tomando parte,
110
festival
sportivo do i.uarajiy A. C, em
seu aprazível campo, o Combifiliado no
nado llamburgueza,
Sport Club Antarctlca, enfrentao seu
rfi na penúltima prova,
leal co-lrmõo, Independente F.
C, em disputa de uma rica t;u;a.
sportiva,
A direcção
pede o
compareeimento
dos
pontual
amadores abaixo escalados, ás IS
horas, em nosso campo.
Sampaio, Garcia (cap.), Nunes, Rueda, Cunha, Miguel. Costinha, Sporting,
Chico,
Sylvio,
Waldemar, Martinez,
Sendelro,
Upuyacan, Coelho,
Lazzarine e
Fraga.

BOTAFOGO F. C. x ANDARAHY A. C.

0S JOGOS DE HOJEDÃ
LIGA METROPOLITANA
to regional,

_arâ a veterana J
ivrrestti.ti, realizar
hoje
03 «.
ffUlntea encontros:
Anterlcajib x Aiaeno .__
,.,
inelros e segundos
quadros.
America Suburbano t
Mavill-.,
— rrlnioiros
segundo»
dros.
—

A. C. ( entrai x .s.
A»|.
Primeiros
soírundi.

dros,
S. C. Amerlea x BOa v; -t.i
rlmelros e asgundos
quauro..
ereira

Pa^)ís x
..
i rlmelros e segundos Griento
quadros

UMA PARTIDA QUE NAO
SE REALIZA
Cim.oanle naUcjfi_i»os|
não ,-.
realizara, hoje. a
partida rto d_ta
peonato de tennis ent_e o
a S
uub feito .1 entrega dos
pontos

O TORNEIODÈ CLASSES
DO FLAMENGO
rros^ui.-ú boje ...o
lulll,.4ll dp
Torneio
,,.
dü u- R- do1 BTàmen^o^
Flamenso. •. MUl
a
gW?
vem
em desupj-f.-mrir.
despertando ,,
r*
desusado
tuterease entro os seus disputantes
Para dirigir o torneio
meio ?St
foram desiírnados:
l classe -- Paulo
Sflya Costo.
classe - Fernando
sei.

—"

i**"-

Ordem dos jogos-

"• '•
__*'??°
^'-t <*- Cos-«*"
BmndemberS
* ^«'
Bua«,ut
Jogo n. 2. court n. _ ãs
Antônio Teixeira x João g 45 R_gue__

Jogo n. .>, court n. 1.
fts 9_30 -«• Plácido Barbosa
. a1íi«1m
Clessen.
a__t___o
Reallzando-se hoje o encontro
Jogo n. 4, court n.
'x
_. &à 9M
offieial de football Botafogo
G°meS X Cari-'
Andarahy, no estádio do Fltrrai- mya^m
neru» F. C. a Uiesouraria do
"'^.'^J' coun "• 'X'-i
íaoc
Botafogo Football Club commuF* Mell« - v^iccdo,nica aos sra. sócios
que a sua d~o Vtg?
entrada ser-O. pelo portão n. 8, da
Jogo n. 6, court n. 1 âs
10JJ0
roa Guanabara, mediante a apre- -^Paulo Silva x
vencedor do 1.'
Identido
carteira'
de
sentação
dade e do recibo relativo ao mez
°ourt
vencedora dos "• • ~ • M.<»
corrente, podendo fazer-ae acom- _JvL^L
3.» e B
tri
ponhar de duas senhoras de sua
faralia, .nos termos dos EstaJogo n. 7, court n. 1,
Os M.4D
tutos, pagando os que excederem
Vencedoree dos 4.'
e «• ioesse numero o preço fixado para. gos.
fr
as archibancadas.
2.* classe:
Para os srs. sócios foi reservaJogo n. 1, court n. 3,
as im
do a parte das archibancadas, &
sombra, que fica ao
fundo do
estádio.
Rodrigo Medicis
Só serão validos os ingressos
x A. COBta.
bilheterias,
os
adquiridos nas
Jogo n. 3, court n. 1, ás
8J)0
Jean
trazem
carimbos
especiaes.
quaes
Benjacar x Herculano LoOs portões do estádio serão p*os.
abertos Ae 12 1|2 horas e as biJogo n. 4, court. n. í, âs 8.46
lheterlas funecionarão deade 9 —• Fernando Bspoeel x
Mauriefc.
Ayres.
horas da manhã.
As localidades serão vendidas
Jogo n. 6, court n. ? As 8__C
Vencedores dos
aos preyos seguintes:
V e 2.» Jo101000 gos.
Cadeiras numeradas
4$000
Archibancadas
Jogo a 6, court n. S, ás 10.00
vencedores dos
2*000
Geraes
J." e 4." jo-

Foram eleitos para dirigir os
destinos da Liga de Sports da
Marinho, durante o corrente anno, os seguintes officiaes: presidente, capitão-tenento Jair de
Albuquerque; vice-presidente capitâo tenente Haroldo Cox, director geral de sports, capitão tenen te Moscarenhas da Silveira.

INICIA-SE, HOJE, A TEMPORADA DA LIGA DE
SPORTS DA MARINHA
Será reaberta, hoje, com áreallzação da prova de resistência
'
ttaparica, a temporada náutica
da Liga de Sports da Marinha.
Como nos annos anteriores, a
disputa da Importante prova vem
despertando o mais vivo enthiislasmo entre os guornlçBos, não
eO concorrentes, como também
entre os adeptos.
A sahlda será &s 7 horas, om
frente A fortaleza do Wlllegaipnon, e a chegada, no varandlm
da praia de Botnfogo.
Para os seus convidados, a LIra de Sport da Marinha fará largar do Arsenal de Marinha, ús
« l|2 horas, uma lancha quo os
conduzira para acompanhar a
prova.

B

A uma mulher deu elle nome, titulo, bens,

FOI ELEITA A NOVA DIRECTORIA DA LIGA DE
SPORTS DA MARINHA
!
i
>

m

) /\B

AtVilVV.

O director
sportivo pede
o
compareeimento dos "jogadores
abaixo, que deverão enfrentar o
S. C. Roma:
1* team, fis 13 horas: — zezê,
Rerijamin, Povoas, Louro, Corlos, Carlinhos, Waldemar, Melado, Ary, Doca, Mario 2«, Mario
3', Jayme 2», Maydoza,
Amadeu, Rubens.
2" team, fis 12 horas — Arlindo, Domingos, Allemão, Arthur,
Galletta, Baracol, Gabriel, Zlrico, Adriano, Nelson, Benedicto e
Surica.
3o team, âs 11 horas — Zéquinha,
Waldemar
2o,
Virgílio.
Octavio, Horacio Io. Horacio 2*,
Walter, Carmo, Chiqulnho, Padeirinho, Murillo, Rodrigues, Oscar. Pinho, Antonico, Azeitona e
Lacraia.
Reservas todos os não escola
dos.
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" Tlára;
Popovitz .
52 50
(
10' carreira — -Thula" —
1.600 metros — 4:000 o 800$.
Tuyuty lem um apromptão.
Ks. Cots,
Cardito exercitou-so opll( I Cavador, O. Ribelmamento.
I
4S 40
co
•lOCblOY.OLUB
Transporto de auiiosiv.
ri
36
( 2 Congo, Carmelo
A administrarão do hippodro( S Batteur d'Or, Ep
mo,
avisa que o transporte dos
9
4
40
..
,í
,.
/
cObar
!
animaes inscrlptos para a reunião de hoje, será feito pela segulnte forma:
l I Sügarietlo, Canalea
A's 10 l|_ horas — Ipê e Eplros.
( 6 Estylo, fopovltí'. .
A's 12 horas — Caleplno o
( 6 Apestogiii, Ollvei00 Rolante.

JCSÍPH M. SCH£AJCU

SO

nas
4 | 8 Tribuno, Felj6 ...

63 3fi em
.
( ' D. João, Canales"Cruzeiro

""

61

hi — Acceltar a escusa do sr.
José da Rocha Colônia de actuar
o .iocpo rios segundos
quadros
Mavlles F. C. X Campo Grande
A. Club.
i) — Approva.r o relatório apresentado pelo representante junto
pio joero Fundição Nacional A. C.
\ America Suburbano F. C.
j) — Approvar os seguintes jo%'os realizados em 26 do corrente
me?::
Mavilles F- C. x Campo Grande
A. C. los. e 2os. quadros, mal'cauiio sô dois pontos ao Mavlles
F. C. em ambos os quadros, por
ter vencido pelos scores de 2 x 0 e
•t x 3, respectivamente.
Fundição Nacional A. C. x S.
(.'. America Suburbano F. C. los.
e 2os, quadros, marcnndo-se dois
pontos ao Fundição Nacional A.
C. em-ambos os quadros, por ter
vencido pelos scores de 2 x 0 e 4
x 1, respectivamente.
S. C. DRAMÁTICO
k. — Approvar a seguinte taRealizando-se boje uni festival bella de juizes para os jogos do
F.
Macau
do
campo
110
sportivo
dia 9 de Junho:
C, e devendo o S. C. Dramático
S. Magno F. C. x Metropolitano
na
C.
pioF.
o
Serrano
enfrentar
A. C. (campo do F. C.)
esportivo
director
o
de
honra,
va
los. quadrps — Alberto Ferdo-primeiro escalou , o seguinte nandes.
sede,
na
estar'
deve
team. que
2(is. quadros — José de Rocha
fij 13 horas:
- Colônia.
—
AS HOMENAGENS PRESJayme
Raphael (cap.)
Fundição Nacional A. C. x Fi— Cabral —
Nasça — BacOco
TADAS A FORTES
do
Fundição
"Waldemar
C.
F.
(Campo
— Nono — ilalgo
Rianelll —
A. C.)
Nacional
o
—
Tavinho.
Como
hontem noticiamos,
e
Alcides
Bianco
_
los. quadros — Julio Barbosa consagrado campefio, Fortes, ou
Reservas, todos os amadores nao
de Moura.
melhor Dádá 0 uma das maloreH
escalados.
glorias do esporte nacional, sn.
gulrà por esses dias, para Reclfe, onde vao dirigir os Interesseicommerolaes do seu progenitor, o
Sr. Agostinho Fortes, capitalista
multo conhecido na nossa praça. Ao que se propala nas rodas
esportivas tricolores, Fortes dls^^^^^u_\___
pulará, hoje, o seu ultimo matcb
^1
\ b^BP^£ã_v^^_________L ^^mw^^
ratv^k.
na presente temporada.
Como reconhecimentos aos sons
esforços Indiscutíveis ao pavilhão
tricolor, foi-lhe hontem prestada
singular homenagem de despediseus,
da por Innumèros amigos
lauto
um
que lhe offereceram
HOJE — TJltlmo dln do Ü111I0 film
Jantar. Entre os presentes notavam-se entre outros elementos de
destaque no tricolor o Sr. Mario
Pollo e o grande Chico Netto.
Tendo aquelle, no decorrer do
com ELISABETH PINAJFPF — EHXST
HOFFMANX
Agape usado da palavra, para fu«IIICROIOS D.
zer entrega de um lindo relógio
T'fa-.tornnl 00 e o desenho iiiilmudo
em
com Inscripções
de mesa,
TELA» -- Horarloi 2— 1— « — SelO fcorn».
cartfio de ouro. Chico Netto tamem
bi.inll>-lro
—
On nutro
AMANHA
bem usou da palavra para saudar o seu companheiro de gioSOMBRAS DO PASSADO
rias.
— Robert
com MARIO MARANO — Mlldrod Harrls
E depois de vários brindes dlKraiier
rígidos a Fortes, terminou o jautar, que transcorreu na maior in-

¦_B____É____B

ÕuapOi A- Moliu .
Marinheiro, Papo-

vi ti

( R Volador. 1. Sour.a 66 60
( 9 Gefarllch, Falibri . 63 60
4 |10 Ualila. Ferreira . 65 «0
(11 Adriático, A. Feijo 60 70
7* carreira — -Ousada" —
1.800 metros — 4:600$00ü
..
9001000.
Ks. Cots.
1-1 Saplio, Gutlerrez . 60 40
( 2 Gambètta , Biernasky
DU 00
|

(12 N. P. T. O., Ollvei-

.", * carreira — '-l.iett."

li Siipliis. .'mobiii- .
. Thebuldc, O reme

(liniiini-,

60

40

do
9 ciirroiru (1. I'.
Sul' — 2.400 metros — 26:000..
6:000$ e 1:266$000.
Us. CiHs.
r.o
Canales
— "Queutor"
64 20
-1 Rico. Conceição
— 4:000$ e .
,'i4 S6
( 2 Tuyuty, A. Feijó
I
" Fr/volo,
plIVelra 64 in a
Ks. Cots. (
60
Molina
Huno. A.
11. c. .
54 40 ( 4

Cardlto, Conceição
Suganetto CannJès
Gentleman, Molina
fi Ciillnan, A. Feijó
6 G. Cupili.il, Hibelro
6.3
7 Lugo, M. Oliveira

18

40

.

" M. WÓSt,
Fabbri
_ .lubileo, Carmelo .

CO

16 Lomburdo, Coicolçao 61
(0 Tiradentes, Ontierrèí
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Horário — 2. — X _0 — S__0 —
7. — 8.40 — 10.20
Paramount Jornal 74
EM PALPOS DB AHAJ.HV
Oo_ae«la —

. AS TRES PAIXÕES
(The Thrce Pasaloas)
Via film romaallco ta 1'nltpd
Artlati, eom
AI.ICH TRHRY e
IVAN PKTROVtCII

Horário — 1. — 3.40 — S_H —
7. — 8.40 — _•_»
l'nramoaat Joraat 71

0 ROMANCE DE LENA
(Tke Case of Lcaa S_aMh)
Pa film dramático da Parnmoant
eom
ItSTKSIR
RALSTON, JAVBS UALL
FRKD KOU1.KR

c

A SKGllIRi
A SRGVIRt

ANJO PÈCCADOR
(Shopurora Anxrl I
Vm film da Paramount, com
NANCY CARRO.... e
O ARY COOPKIt

UM MARQUEZ EM
C0MMANDITA
(Marunl* Prefcrred)
cum
AOOIiPHI. MK..IOI: e
MUI*. LANE

08 FILMS PARAMOUNT NAO SAO I-.Y.IIIIIDOS NA RUA DA
CARIOCA, NOS BAIRROS DA TIJtiCA K COPACABANA

:..'
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U Vasco e o America disputam, hoje, no estádio da rua de São Januarii
sensacional contenda do 1°. turno do campeonato de foot-ball da cidad
.usuaiiO-i
ASSOOUÇAO CARIOCA
ESPORTES ATHLETICOS
NOTA OFFICIAL
Directoria.
Do ordem do sr. presidente convirfo os srs. directores, a Be romirem em sessão ordinária, amanliíl, 3 do corrente, as 20.30 horas.
Conselho Superior
De ordem do sr. presidente
-ouvido oa srs. Antônio .Sacramento Mlrunda, Carlos de 011relra; üanton Freire Carneiro,
Homero Melrelles, Lourival DalHer Pereira e .Torí- Parodanta
Filho, a se reunirem, em sessão
de instaliação, quartn-feiru, O do
corrente, is 20.80 horas.
Reí-oluijão do Conselho Dlvlslonal Suburbano
Um sessão do installação reillzada em HO de março, foi relolvldo:
a) — Empossar como ropreipntantes. os srs. Manoel l'aulioo, do Argentino F. C; AdiUberto da Silva Leal, do Coqueiro F. Ci Manoel Pereira da SUpa, do Internacional F. C; Luiz
ferreira dn Mello, da A. A. Empregados Miinicipaes; Jorgò Saíoniúo. do Irajá A. C. o Manoel
leimelo «Io Souza, do Sapopem»»
ba A. C;
b)— marcar ds reuniões do
•nuselhn para as quintas-feiras:
,•) — eleger e empossar, como
secretario, do conselho, o Sc,
f.ulz Ferreira dn Mello;
,D — eleger para n. commissãó
le vistoria de campos, os srs.
Honório 1«\ Ferreira, Juvenal «-le
DllVelra o Victor Gozar do Noronha;
p) — eleger para n oommistão organizadora da tabeliã os
irs, Jorge Salomão, Luiz Ferreifa do Mello o .Manoel Paulino.
Dl"

Peor a emenda do qúe o soneto...
«M»..^>«>n..«^.*«.»»».«»».^^^^,-»>..»»f.....».^

ll circular só serviu para punir o Juiz Otto Badusch
Nós não fazemos opposições systematicas. E, por isso mesmo, nos sentimos á
vontade, para criticar os actos que fujam á
bôa ethica administrativa.
Conhecemos de sobra o sr. Mario Newton de Figueiredo. Bom homem, incapaz
de decepar a cabeça de uma mosca, mas
um espirito apaixonado, com accentuadas
tendências para o absolutismo.
Não queimamos incenso aos que occupam cargos de responsabilidade nas instituições esportivas citadinas, coisa admiravel para os proxenetas do jornalismo,
porque nunca foi de nosso feitio.
Nâo solicitamos favores. Nem pretendemos
posições que, na maior parte das vezes, sujeitam os jornalistas á determinadas attitudes. Estamos assim á vontade para anathematizar os factos que colidam com a moral
e a justiça. Voltamos, portanto, a tratar da
injustificável suspensão do juiz Otto Ban-

u I! 0 MIM

Avlio
Têm correspondência na secreos clubs: S. C. Ideal, Mau.'''
laria
*¦".
O.. Rio de Janeiro F. Ci, Es
•rolla d'Alva Club., Floresta A
D., Bollskílo Pennn F. 0„ P.io E
D e Silva Manoel A. O.
Secretaria, i «le junho '.'.."«le i!>2P
Adhenitit» (le Soil/n,
secreTEAM DO VASCO
Ia rio.
O PENHA A. C. EM 2
Waldemar
FESTIVAES
— Itália
Hespanhol
A direcção sportiva do Penha
\. C. solicita o compareêlmentÒ
Brilhante — Fausto — Molla
•los primeiros o segundos teams
'ascnoal
ns sede, ás 1.0 horas, afim dc se- Pepico - Russo - Mario - Sant'Anna
suiretn para o campo do Sporting
in Penha P. ('., onde disputará
o dia esportivo, hoje, promette revestir-se do desusado bri.mia prova:
Paulo i — Paulo II — Ciar- lliaiiiisino. Basta recordar que os clubs oocupantes dos primeiria — .losé 1 — .losé II — .Ame- ros postos, nn tiibelln do presente campeonato, vão se medir,
tico — Marinheiro — Silvino — todos leehnlcãmeiiie om forma, e, aindn mais, com uma certa dose
Antônio — Totonlo — Ratinho tte força di» vontade, por certo, o.s obrigará a desdobrar seus esUma Preá — Affonso — 0 os fortjo-s eni sous elementos mais simples, afim dc que consigam a
ílomals reservas.
palma dn victoria.
I." Team — as 14 horas na
D" Iodas us partidas marcadas para hoje, Indlsetitlvelmen—
—
—
Mario I
Mario lf
5t-(le
te, a um is Importante 6 a «ine vão travar as aguerridas íqulpos
—
—
-—
Miguel
La-rlca
Cintrão
do Americn «¦ do Vasco. O America, qun não tem, até a presente
IVlão — Floriano — Bessa — «luta, nenhum
ponto perdido, carrega, portanto,, sobre si, cpill
—
—
—
Ary
SilIsmael
Fabriclo
um
grande
çomprpirilSHO.
—
e o.s rosarvns.
lino
Além dlssn. ao que se sabe, a sua esquadra deverá entrar eui
Tupan F. Club -- (Chamada de
elementos contundidos, eastialmenAmadores) — Tendo este club de canil)o desfalcada tle alguns
"J do corrente, venho, ti-, no ultimo jogo contra o Syrio Libanez F, C. . Isso, nm vez
jogar hoje,
6 valor, servirá de estimulo nos players Intopor meio deste, pedir o compare- de lhe diminuir equipe,
que, fitais tinirão, sem duvida, è-Pbrir como
elmento dos Jogadores abaixo es- giiiutes d.i mia
t-alados. fis 8 liorns em ponto, na puderem, ti ausência de sous companheiros. E' obvio dizer que,
Bédo social, afim de enfrentar o devido ti isso. o team do America não terá a mesma efficioncla
tèolihíca do que quando integrado de todos os seus elementos efOlaria F. Club.
Nolasco — Arlliur — Jagenico fecítvoí».
Ciuili.-iflo — Mario — Orlando
Do outro lado, vê-se o forte conjuneto vascalno, desejoso de
-- Asto!i'!.o — Capella — Darcy sobrepujar, para desfazer üesfarto, a mft Impressão causadn com
Ary e Zizinho.
ii derrota que lhe Col, domingo ultimo, infligida pêlo Fluminense.
13; além disso, caso venha a sóffrer uma derrota ficará em posiOS CAMPOS QUE SERÃO
ção desviuitajosa, para a conquista do titulo de campeão, pois
VISITADOS JIO.ll',
ficará fi ppnlós abaixo do ponteiro, o America.
A commissãó examinadora dos
Será, pnrlaniíi, liuilo o desejo de cada lim, conquistar paia
campos da Acea fará vistoria hoje si os'.louros dn victoria, unia partidu extraordinariamente interi tarde nos campos do Floresta ressjinle. em que os bellos lances não falturão. E', pois razoável
A. C, S. C. São .losé e Sapopemba o Interesse que vem despertando o SOU desfecho.
A. C.
ii Vasco; ílO que parece, terá li sua equipo melhorada, pois
Boas, Fausto occupnrft a
Promovido pelo Villns
posição de centro-medlo, cabendo a Moacyr
rcalistti-se, hojo, no antigo cam- a direcção do ataque, Muito lucrará o quadro vascalno com essas
festlMagno
P.
um
do
C.
po
inodlCIcnqQes, que o tornarão mais efflciente. Ainda, o Vasco sú
ral, cujo
programma o o BO- perdeu para o America, uma vez, no anno passado, e, assim
"iiinto:
mesmo, por mínimo score: 1x0.
Primeira prova — fts 13 hoAs outras quatro partidas, não deverão despertar menos in—
x
ras
Sempre Unidos F . C.
teresse do que a principal, pois os seus disputantes estão em equlntlma Hora F. Club.
llbrio rte forcas e, emfim, todos se eqüivalem,
Juiz — Benedicto .T. do OliComtudo. o match Botafogo x Andarahy, deve ser o melhor
reira,
do.s quatro referidos. D<? um lado, observa-se a equipo do BoSegunda prova — ãs 14.40 holuluRo. mais "ii menos desorganizada, e que precisa ganhar a
ros — li. P. fi F. Club x Comas esperanças ao titulo
de campeão.
¦jiniiilo de Bento Ribeiro F. C partida paro tino perder
D'outro lado, o Andarahy, tdnda sobre os effeitos da victoria
Juiz — Pedro Nola.
sobre o Flamengo, procurará levar para casa os dois
Terceira prt/.a — fis 15.10 ho- esmagadora
-as — Cajueiro F. Club x As- pontinhos.
Bomsuecesso x S. Çhristovão o Brasil x Flamengo, serão as
joeiação da Casa da Moeda.
duas partidas restantes.
Juiz — Bernardino Carioca.
Como sc vê. pelo quo acima expuzemos, o domingo esportivo
Quarta prova — Honra — ãs
—
Taça "Miss" de hoje, promette ser sensacional.
15.10 horas
1* DIVISÃO
Iraj.1 — Nesta prova serfi dada
Vasco v America — 2os. quadros ás .13,30 e 1os. quadros, ãs
-»nr "Miss" fTájá, a salda
da
x 13,15 horas. Campo: do Q. R. Vasco da Clama, à. rua Abilio, em
nola — Casa Teixeira Pinto
S. Januário. Juizes de commum accordo: Carlos Martins da Ro?port Club MovimeAto.
dos
mesmos sor.á cha e Adherbal de Souza Bastos, ambos do Botafogo F. C. DeA pedido
legado: Humberto Maia, do 0. R. Flamengo.
filias Boas o juiz.
Flamengo x Brusll — 2os. quadros, fis 13,30 e los. quadros,
AVISO — Antes do inicio das
f> lioras. Campo: do C. R. Flamengo, & rua Paysatidu'.
fts
15.1
provas haverá—uma prova extra, Juizes de commum accordo: do Syrio Libanez A. C. Delegado:
is 12 lioras
11 Gargalhadas
José de Souza, do Bangu' A. C.
: Combinado Porteíla.
Syrio Llliani»/. x Fluminense — üos. quadros, fts 13,30 e los.
Juiz — Ildebrando.
N. B. — Na falta de algum
SUL AMERICA F. C.
ra, o director sportivo pede o
los clubs, o adversário presente
dos amadores
O Departamento Technlco
mfrentarã o combinado "Villas eòmpareciménto
escalados, na s«';de do club, tm
avisa os amadores
3oas".
14 horas:
O Departamento Tochnico do
SPORTING CERÂMICA DE
China — Allemão — Abet —
Phllipino — Selns — Malrator Sul America F. C. vem por nosCASOADURA
João — Bilu' — Hcraldo — so intermédio communlcar aos
amadores quo ainda não fir.e(Chamada de amadores)
Pato e Thomaz.
Ray- ram a entrega dos respectivos
Reservas — - Chico —
club
Tendo este
que tomar
devem
trazel-os
retratos, que
«•arte no festival do Sport Club mundo.
até o próximo dia 5 de Junho,
confplranga, a realizar-se hoje'Goyaz
IDEAL
SPORT CLTJB
pois os quo assim não fizerem,
tra a forte esquadra de
Tendo este club de tomai" par- que assim não fizerem, terfío
Pootball Club, na prova de hon- te lio festival do Paulistano F. nullas as respectivas inscripções.
Club a realizar-se, hojo, o dire- O FESTIVAL DO GUARANY
ctor sportivo roga, por nosso lnA. CLUB
teímedlpi o eòmpareciménto dos
Realiza-se
abaixo:
hoje, promovido por
amadores
— este club, um
Segundo team — fis 11.30
grandioso festival
— Euclydes — sportivo.
jo0l — Álvaro
— Cavallurla — Brasil
Eis o programma:
Alugam-se quartos» Juvenal
1* prova — fis 11,30 horas —
-— Lourival 1 -- Anislo — Lou— Alber- Homenagem ã "Critica", batemcom o sem mobília, no
rival ii _ chíquinho
— J alinho o Anto- se neste lindo prélio as fortes
Nictheroy Hotel Balnea- to — Juanico
equipes — fJiiarauj' A. Club (2-*
— ás 15.30 ho- team) x S. C. Silva Gomes.
team
Primeiro
rio.
— Ha2" prova — fts 12,40 horaa —
r-LS _ 1'usso — Allemão
"Jornal do BraZohu, _ Virgílio — Raymundo Homenagem ao
Rua Visconde de Rio
— Palamone sil", será uma prova dlsputadls__
Carola
_
Il!rluq
sima entre os valorosos — S. O.
Branco 161. Tel. 2480.
i>ódú — Moreira — AntoSuleina x Victoria F. Club.
nio.
, 3* prova — fis 13,60 horas —
Homenagem ft "Vunguarda", deforntar-se-ão os dlstlnctos clubs:
Viuva Gurcia F. Club x Macau
F. Club.
RDÃ VÍSCO.VDE DO RIO_BRAJ«Çg1iJ
4" prova — fts 16,00 horas —
nOJE
Homenagem ao "Rio Sportivo",'
hTõjk14 HOII IS
"DM BBLI.0 TOUNEIO SPÒlVTIVO KM 20 PONTOS
rncontram-se pela primeira vez
os queridos e conhecidos quadros
(A/.UKS)
—
MIOl.dIOlt
GVRtlCIAGA
( oiuiiImimIo Ilaiiiburguezu x lnV B 11 8 V »
dependência F. Club.
—
/.OLjOitAIIAl^J|VBKMI"il.HO«)
TEM.KCM3A
~—
' '."¦'-¦ --:-7m6' prova — Honra — ãs 16 ho¦
clMSM.i.
ras — Homenagem & A MANHA,
nc(o». com
clnw
rm
—
drnran
L».
DB8FORIIA
A HOllA DA
finalizam a festa em bella conFmiKKvr STA \ I*KV
tenda os gloriosos e valorosos
a«(o-.
em
quatro
.•«n.c.lla
Hilariante
AMOU DB VIUVA
clubs — Guarany A. Club x VilEMPOLGANTES TORNEIOS
Ia Lusitânia F. Club.
NO
EMPOLGANTES TORNEIO
SYMPATHIA
Hnverã uma linda o custosa
Ul
nrnu«»o,
llio
do
Itnn Vl-eonde
taça que serã entregue ao club

NICTHEROY

ELECTRO-BALL

ELECTRO-BALL

dusch, imposta pelo presidente da commissão executiva da Associação Metropolitana. Hontem, no commentario que aqui se
publicou, mostrámos a incoherencia da applicação de penas. Mostrámos, sobretudo,
que um dia depois da publicação pelos orgãos officiaes da circular D. T. — 109, o
presidente da commissãó executiva que se
monstrára cioso da sua autoridade, assistira
a factos degradantes n,i stadium do Fluminense, sendo mesmo desrespeitado pelo
amador Monteiro, irmão de Joel, e como
este, pertencente ao America.
Mas — os senhores são testemunhas,
que nada aconteceu ao alludido amador.
Accresce que no dia ein que se realizou o
match entre o Syrio e o America, outros
jogos de campeonato foram realizados,
sendo de notar que factos anormaes oceorreram nos encontros entre o Vasco e o Fluminense e Andarahy e o Flamengo. O juiz
Carlos Martins da Rocha, que arbitrou o

ooam ü, IM
Os outros encontros dal a e 2a divisoes da Associação Meíropoliíana
quadros, ás lfi.lfi horas. Campo; lo Syrio í.ibnnPZ A. t'.. ft rua
Desembargador Izldró. Juizes d commum accordo: Peruando
Gonçalves dn Silvn e l.uiz Neve ambos do «'. li. Flamengo.
Delegado:
ARI no Rosas, dó Homsuccesso '•". «'.
Itotufi.gi» x Aiiilin-.iliv — -os. quadros, fls 13,30 e los. quailros, fts lf.,lá horas. Campo: do Fluminense I
C, fi ruu Alvaro Chaves, Juizes sorteados: do Bangu' A. t' Delegado: licorgino Sande Peres, do S. C. Brnsil.
lirimsucccsso x Si Clirlstovão — "os. quadros, ás 13,30 o los.
quadros, ás 15.16 horas, tampo: do Bomsttccesso F . (.., á Es»
Irada do .Norte, em Bomsucce.sso. Juizes sorteados: «In C. II.
Vasco da Clama, Delegado: Edgard Duque Estrada do Barros.
do Botafogo F. C.

2»

DrvisAo

Engenho ile Dentro x Modesto — fos. quadros, ás 1.1,30 e
los. quadros, ãs 15,10 horus. Campo: do Engenho do Dentro A.
C, fi run do Engenho de Dentro. Juizes sorteados: do Conflan«;a A. ».'. Delegado: Francisco César de Almeida, do Carioca F. C.
Maekenzlo x Cortcx-li — Hos. quadros, ás 13,30 0 los. quadros,
ás 15,15 horas. Campo: do Confiança A. C, á rua General SUva Telles. Juízos sorteados: do Fngeiiho do Dentro A. C. Delegado: Ox Drnmmond, do Confiança A. C.
Olaria x lllvcr — 2os. quadros, ás 13,.'10 o los. quadros, ás
13,15 horas. Campo: do Olaria A. C, na estação de Olaria.
Juizes sorteados: do Carioca F. O. Delegado: Josí» Sá Goni;alves, do Engenho de Dentro A. C.
PROVIDENCIAS PARA O ,T0G0 VASCO X AMERICA A
KEAI.iy,AR-SE KO.TI8, \(> ESTÁDIO DO C. R. VASCO DV
CAMA
Realizando"*-*!', lioje. Ho Esladlo. 6 jogo de foot-ball entre
esto elirb e o Amèrlon F. Qv. a Directoria do Vasco da Gama tomou as seguintes doliboraotVs:

OUTROS TEAMS PARA HOJE
Sento csics, possivelmente; os letitns que os clubs
apresentarão puru ns ilispnltts dos jogus dt» hoje:
FLUMINENSE — Batalha; Fortes c Py; Naseinirnto!'
Fernando e Ivan; Itippcr, Lagarto; Meireilcs, Premiiiiho
e De Mori.

SYniO — Cotia; Gigaiiie c AniRão; Amo. Rodrigues

e Arthur; Alô, Aprigio, Cozinheiro, Bahiano e Miro.
ANDARAHY — Martins; Juvenal e Barcellos; Ferro,
Pedro e Béthuel; Victorio, Joãorinho, Ramiro, Bianeo e
Cid.

BOTAFOGO — Rnby; Allemão e Óctacilio; Cotia,
Aguiar e Burlumaqui; Ariza, Nilo, Luiz Benediclo e Celso.
S. ÇHRISTOVÃO - Thomaz; Zé Luiz e Jaburu; Sylvio.
Henrique e Ernesto; Tinduca, Doca, Armando, Arthur
e lheoplulo.
BOMSUCCESSO - Medonho; Alvarenga e Badú; Heilor, iMirico c Nico; Cláudio, Ernesto, Gradhn, Bida e
Arubinha.
FLAMENGO — Egberto; Coulo e Helcio; Bené, Ruliem e Penha; Christollino, Chagas, Nono,» Fragoso e Angenor.
BRASIL -João; Rodrigues e Bianeo; Zezé, Solon e
Nilo; Nelson, Ondino, Modesto, Coelho e Amadeu.
que maior numero de tombolas
tiver passado.
AVISO
Os clubs que vão tomar parte na festa deverão estar em'
campo 15 minutos antes da prova que tiverem
disputar.
que
Faltando algum dos clubs o presente tara que enfrentar tambem com a prestação de contas
serft feita antes de entrar em
campo em enveloppes fechados.
A VESPERAL DE HOJE. NO
SUL AMERICA F. CLUB
Realiza-se, hoje, uma encantadora vesperal promovida pela
operosa directoria do veterano
club do Mattoso, a qual promette ser uma das mais encantadoras. Os dirigentes do referido
club levam ao conhecimento de
seus associados que o ingresso se
farft mediante o titulo mensal
n. 6, sem o que não poderão entrar, outroslm levamos ao codos
amadores do
nhecimento
club, quo devem quanto antes
se munir dos respectivos permanentes, expedidos pelo Departamento Technlco.
Para movimentar as danças
contratou a dlreotoria a excellente "Jazz-Band Sul America",
que não darft tréguas aos dançarlnos presentes.
S. O. MOVIMENTO
Chamada dc Amadores
Para o jogo de hoje, no cumpo da rua Porteíla em Madureira foram escalados os seguintes
amadores quo deverão comparecer ãs 13 horas:
.Manoel — Anuindo — Almelda — Rainha — Claudionor —
Roliiiha — Carlos o Mendes.

a direcção sportiva do primeiro pede. por nosso Intermédio,
o eòmpareciménto de todos os
amadores, quinta-feira, na sede,
fts 20 horas, afim de serem orgunizados os quadros que deverão
enfrentar o Mnrqueza F. Club,
no campo do Joqulft F. C, Ilha
«lo Governador, em disputa do
campeonato da Liga Brasileira
do Desportos, série B.
Outroslm,
prevlno aos srs.
amadores do 2° quadro para estarem na sede, hoje, fts 8 e 30
da manhã, afim de, Incorporados, seguirem para o referido
cnmpo.
VASCO SUBURBANO X
ADRIANO
Reallzando-se, hoje, o encontro supra, no campo da Estação
do Todos os Santos, por nosso
Intermédio o director de sports
do Vasco, solicita o comparecimento dos players Infra escalados, fts 12 horas, na sede:
Eugênio, cap. — Pires — PauUno — Jarlelino — Turqullha —
Pedro Paulo —- Catrala — limbada — Anaceto — Zeca e Raul.
A's 18 horas, na sedo:
Cavallarla — Pintado —
— Juvontlno — David — Gêrê
Blblano — Bahia — Estoves —
—
OctaclUo
Landolet, cap. e
Flndinga.
Reservas: Todos os amadores
nao escalados.
SPORT CLUB CAMPINHO
Tendo o club supra do tomar
parte no festival do Sportivo do
Santa Cruz e de enfrentar o S. O,
Aymoré no campo da rua Mendes do Aguiar,
nosso interEXPOSIÇÃO F. CLUB X MAR* médio, Sbllclta o por
compnreclmonF.
CLUB
QUEZA
to dos amadores de 3", 2", e 1"
Reallzando-se, hoje, domingo/ teams, fts horas regulamentares,
o encontro entre os clubs acima, na «Ode.

MUTILADO

match entre o Vasco e o Fluminense, não
poucas vezes chamou a attenção para alguns amadores pela violência que empregaram.
Fortes — não queremos citar outros
— por exemplo, não fez outra coisa em
campo, senão vizar o corpo dos seus antagonistas.
E nada houve.
Não havia nesses locaes, membros do
executivo da Associação Metropolitana.
E' singular, no emtanto, que só o juiz
Otto Badusch, fosse estreante desse novo
systema de torturas, quando os zagueiros
Áragão e Gigante, —¦ a quem se attribue
crimes de sadismo contra alguns amadores
do America, ficassem impunes.
Façamos ponto.
Não é que estejamos cansados de bater
na mesma tecla, mas promettemos voltar
logo que se apresente outra opportunidade.

s

uãURBi»OS TlíAMS DO SPORT
AFRICANO PARA D<
Primeiro team — Joaqi
Duca — Pedrlniio — Ron
Cabra] — «ardei — Moys
Avelino — Oswaldo — J
Clilqulnho — Nai
Paulo p Seu Neco.
Segundo — Rodrigues
Varga — Waldemar — Md
Candlnho — Juvenal —
,\'on0 — Antonico — E^
Álvaro — Humberto e Jovi
Terceiro — C.aldltio — !
tão — Silvino — Ellzlar
Muniz — P.: liocha — Adfl
Cjnoslo — F.mygdio — Je
Arthur — Castor — Loo
Oswaldo — Domingos e I
ro.

campeonato Mil
TEAM DO .AMERICA
Joel
Pennaforte — Hildegardo
Hermogenes — Floriano — Walter
Gilberto — Sobral — Mineiro — Telê — Miro
a) — A entrada de associados será f 'ita mediante a apresontação da carteira social «5 recibos ns. 0 o li, pelos portões n.
2 o central.
li — o associado poderá faacr»se acompanhar de duas po»soas de sua família (esposa, filhas ou Irmãs solteiros).
«•) — Aós associados f» expressamente prolllbldo levar ereancas.
d) — Aos associados .' expressamente prolllbldo entrar peIa rua P.omfim (borboletas).
e — Os portadores de permanentes para u tribuna do Honra. archlbancadn social, convidados especiaes, Imprensa o camarotes sociaes, lerã« ingresso pelo portão central.
f _ n-i p.iriiijiores de camarotes na curva e cadeiras numeradas, lorâo Ingresso pelo portão n, a, da rua Abilio. (Bilheierla junio ao mesmo).
g) — i) publico restante, terá ingresso pólos portões da rua
Bqrnflm.
h) — Os portadores de carteiras de representantes e juizes
o cartões de athletas expedidos pela AMEA, terão ingrttfso pelo
portão da rua Ricardo Machado, por detraz da arehlbancada.
1) — Os JogadorM visitantes lerão ingresso polo portão da
rua Ricardo Machado, devidamente unlformlsados.
J) — Na pista si. poderão permanecer os juizes o seus auxiliares e a Directoria do Vas-*» da Cama.
k) — l'T terminantcnieiit- prohibida qualquer manifestação
contra juizes «¦ Jogadores disputantes.
Os preços serão ob seguintes:
Camarotes, exclusivamente pnra sócios . ,
:!0$000
Idem, na «urvn t ' pessoas)
'tüJO-OO
10|000
Cadeiras numeradas na curva
ingressos
3Í000-,
As bilheterias ubrem-se ás 10 horas e os portões, as 12 horas.
Eiitrudu de automóveis no Estádio — Sú particulares,
Os srs. associados, proprietários de automóveis, poderão outrar no l.stadio, pelo portão da rua Abilio. junto ao n. 9, mediante o pagamento da taxa de rs. 2f000. Só 6 permlttida a
entrada, quando os carros forem dirigidos pelo proprietário e associado do Club. •
No Estádio não poderão entrar automóveis a não sor os
acima mencionados.
Aos portadores de permanonios — A Directoria do Vasco da
Cama. avisa aos srs. portadores de carteiras de representantes
e Juizes, e cartões de Athletas. passados pela AMEA, C. B. D. e
secretaria do club testes para a archibarienda), que a sua entrada serft pelo portão da rua Ricardo Machado.
As for»,'»..! armadas. — A Directoria do Vasco da Cama avisa
Ss forças armados, que, devido ao ingresso no Estádio ser controlado por borboletas, estão abolidas as entrados de dois
por
Uttl.

*

Entrada de automóveis no Estádio — A Directoria do Vasco
da Ostna. avisa que não serft mais pcrmittlda a. entrada de
automoveis no Estádio, a não ser os de seus associados,
quando guiados pelos mesmo?,.
Preço unlco — A Directoria do Vasco da Gania, avisa
a
no RbwUo- i***"***- ** PUb»co. será cobrada ft razão deque
rs
«^
á|000 por pessoa, e hIoúi.. que não sc responsablllea
por entradas
compradas nas mftos dé cambistas.
-Aon uivisooiHdos do Vasco d» (iami. — A
Directoria do Vaeco
da Gama avisa aos seus associados, que, hoje, fará.
distribuir na
entrada do Estádio, pelos Escoteiros, exemplares
dos novos Est&tutos.

SPORT CLUB ANTARÍ
CTICA

O

FLAMENGO JOGARA'
EM MINAS

No próximo dia 6, fts 20 horas,
BELLO HORIZONTE, 1 (A. A.)
haverá a 1" convocaçAo do Con- — Nas rodns
sporttvas, fala-ae
selho Deliberativo do Sport Club
que» o Club de Regatas Flamengo
Antarctica.
do Rio, virá n esta capital
no
Para ordem do dia está mnrpróximo dia 16 do corrente, enendo: Interesses sociaes e ellçilo frentar o
club athletico mineiro.
para. o preenchimento dos cargos
vagos.
Estft marcado para o dia 5 do O CLUB ATHLETICO MIcorrente ás 20 horas, uma
reunião do Conselho Fiscal do NEIRO OFFERECEU UM
Sport, Club Antártica, para exame da prestação de contas e lei- ALMOÇO A DELEGAÇÃO
tura do balancete do 1» trlmesDO CORINTHIANS
tre.
BELLO HORIZONTE, 1 (A. A.)
— Conforme o .programma das
homenagens prestadas ft Delegaçfto Sportiva do CoEinthlanB.Paulista pelo Club Athletico Mineiro
foi offerecidò hontem, um almoço
Nn próxima reunlfto do Conse- na Lagoa Santa.
lho, a Federnçfto Natulca, será
Ao ftgape compareceram além
apresentada a lndlcnçilo paru o da embaixada do Corlnthlans,
dlClub Regatas Jardlnelra, apre- redores e amadores do Club
sentar o projecto, Inicio da tem- Alhletieo, sondo trocados durante
porada no remo na enseuda da festa de cordialidade muitos brinLagoa Rodrigo de Froltasi Ao» des o muitos "aleguas".
vencedores serão offerecidos i,\edalhas de prata o bronse, cunho
offlclal.
GAVEÃ SPOKT CI.UB
Reallsa-se em IB do con-iintu, a
festa do glorioso Gávea Sport.
Club, pela passagem do 2o annlversário de sua reorganlsaçflo.

FEDERAÇÃO NÁUTICA
DA LAGOA RODRIGO DE
FREITAS

¦*••¦

S. O. AMORIM
Reaílsou-so no dia 24
uma assembléa. no club
na qual ficou resolvido
guinle:
a) Acceitar a fusão do ,
tia F. C; b) Eleger a
j
te junta governativa, Prej
do honra, Sr. Luiz dc Melí
Sidente, João do Andrade
crotãrld, João Lojies; P<
dor, Pedro Carlos, thesq
Seraplií)n Alegria;
dlrect
sports. .lulio Carlos; Flsc
campo, Egldlo Carlos,
ti) Accltiniut» por maioi
seguintes Jornaes
para
officities do
club: "Jorn
"Vanguarda"
«- "i
Brasil",
bo".
ADELIA F. O.
o director technlco desi
pede por intermédio de.=n
r.al o pontual comparei;
dos jo-gadores abaixo mel
¦ ios para hoje, '1 de Jui*
14,30 minutos na s«»do, a)
'•ciaiireiii para o campo d,
maio F. Club.
1" Team:
,
"Wa
Sylvio — China —
ro — Vadinho — Pequcri
Mario — Baptista — Agi
— Filhlnho — Carí-ca —\
phim,
j
"4
Reservas — Chico —
Joãosinho.
,
CORTUME C.UUOCA B
A directoria do club
faz reali sar um grande I
sportivo, em beneficio do
cofres sociaes, lioje, na sij
ça de esporte, constando <
mo do seguinte prograrnrn
Primeira prova — ex
9.4U — Manguolrlnha —,
peão.
|
Segunda prova, ãs 1ft.!
Wulinir x Circular. |
3" prova, fis 12 horas -¦
F. C. x Espanha F. C, ,
4* prova fis 13.15 — k
Villa Luzii-in,
x
A. C.
Club.
—|
&B 14.30
5* prova
Carneiro F. «'. x Braço ,
ro F. C.
B* prova —- Honra — ã
Penha A . C. x Km «"1
i
hora F. «'.
N", B. — Haverá uraj
"Symfl
taça denominada
paru o club quo maior i
de tombolas passar.
MUNICIPAL F. C. X '
PORTUGUESA
P.ealisando-se hoje, o i
campeonato da. Liga Hrt
«om o club acima, a com
dc sports, pede o compare
to dos amadores abaixo, •
ras abaixos assignados pi
{
incorporados
guirem
campo do Fundi<:ão Naeii
Club.
3° team, ãs 8 l|3 hoi-js
de:
Lourenço — Horculano
Elpldlo — T»'
cldes —
(cap.) -— Netto — Maniv
Álvaro — Lui7. — Motta
ptista.
2° team, ãs 10 horas na
Jack — João (cap.) —Pessoa — Jayme — B
Rodrigues — Oreon — )
Cadina t> Palm.
1" teanj ás 12 lioras nni
Jacyr (<*up.) — Elias -1
— <".
genito — Joaquim
Hermes — llurberto
Augusto — Aracyno — í
e Dionisio.
Reservas: — Todos os
tlores com inscripção.
O DEPARTAMENTO TÍ
CO DO SUL AMERICA
OS SEIS AMADOR
O sr. director technlco .
rubro leva ao conheclmei
seus amadores que hoje.
go, 2 do corrente, não
jogo de football, pedindo,
pareclmento dos mesmos
xima quinta-feira, 6 dc ci
na sede social, fis 8 ht*
noite. — Cyro dos Santo
ctor technlco.
ARNO ALISTOU-SE. NA
TES ALVI-TMTBR-1
Conta a equipa do \
Sul America F. «'. com u
mo player que virá refori
da mais este conjuneto,
o player Arnõ de Oliva
por certo Irã oecupar a
do half-dirclto.
Estão assim de paral
membros do Departame:
chnlco.
VERA CRUZ X COC
Para o encontro supra,
realizara no campo da
Governador, por nosso i
dio a direcção sportiva à
Vera Cruz, solicita o con
mento dos amadores di
dros juvenil — S", 2o e V
fts 8, 10, e 11 horas, na i

Pharmat
Por preço
vantajoso
contrato o em local dt
progresso, vende-se boa!
macia onde dâo consult
médicos.
Trata-se com o sr. Cost
ás 13 e do 16 fts 17 hora
da Alfnndoga. 1R0, 1» ani

SuêiHtáe

O REGRESSO DA DELEGAÇAO DO CORINTHIANS
BI2LLO HORIZONTE. 1 (A. A.)
— Partiu hojo
pelo rápido dus
o e 10 a embaixada sportiva du
Corlnthlans de São Paulo.
O embarque foi concorridisslmo.
dlssimo.

'"';.: '
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0 MELHOR DISSOLVENTE DO AC1D0 URI
O SALVtTAE m o anis effioui de todos ot medicam
«u dewrdeB* do Addo Urico:-Rheumntísmo, Gotta, I
bago, Junta* Eisdurtddai, ett»*. igualmente nas doençat
Rin* o da B-s-ága, Doença de Bright, Cyatite, Dial:
PraeUta* Dilatada* • toda* aa affeocõe* inflammat
>
do tracto urinará»..

AMANHA

Domingo, 2 de Junho ' de 1929
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Concurso do
Cupido
EncciTiuiios, liontem ,cssc Concurso, (íue, grande accçitaçãò teve dos nossos
amáveis leitores c prevenimos que sò examinaremos
os coupons, na terça-feira
próxima, ás 2 horas da larde, nesta redacçao, na presença da Dircctora desta paguia e dos amiguinhos que
quizerem comparecer.
No dia seguinte, publicaremos o nome do sorteado,
pondo á disposição o lindo
prêmio que é a bella boneca
qüe tem estado exposta na
I vitrine do "Paraizo das Criancas".
À todos agradecemos, a
magnífica
collaboraçào,
concorrendo com o calculo dos "Cupidinlios" nos
coupons que publicámos.

«UNIDADE Ni DIVERSIDADE»

felizes dos Inspirados no mundo sublime valo mais que viver cem
luaçíío da 10* pagina)
annos sem conhecer a subllmib no sentido do próprio da diversidade!
Abramos oscripturru* diversos ilude da religião".
li mento.
Augusto Comto & pagina 44 do
Is licença aos prosados que são allmonto espiritual para
seu cathectsníb explica:
o Iremos tentar, a. me- povos vários.
"Náo existe no
Por ui|i momento transportefundo,
senão
spoitosarnente, uma inuma
única religião, ao mesmo
mo-nos
cm
imaginação
fis
resanas
escrlptúras
|o
tempo universal
o definitiva,
giões distantes do Oriente.
| alguns povos. Pedimos
Vemos cupolas
tenderam cada vez
bysnntlnas o parti qual
licença carinhosa o top
parelnes e
porque sabemos quanto nho de arte soltando-so para o mais as synthèses
commento repugna folhear vas, numa construcção levo dc provisórias, tanto quanto
íls do contemplamos mlnaretes e ogi- portaram as respectivas situanão sejam
íiue
estudo rcndilhados brancos, como so- ções".
n nosso. Para
Scientiflcamcnte o espirito conjorôm, o liara demohs* ulto. São aa mesquitas tnulsumancidesta do uma thosc, mus, onde se fazem preces e lei- servador 6 mais corto o menos
io magoaremos Intensa? tura do Korão famoso. Penetre- perigoso que o espirito
moravosso elevado altruísmo, ritos nesse ambiento do arte, ou- mente critico dos scopticos.
embalsiima-se com o
Quanto mais se custa a che«ir, então, corilO quem dt i. ui
licnomcnos no orgOnis- perfumo suave do almiscar. No gar no momento histórico
premusulmanos sente, á unidade
religiosa
5, alheindos de partida- livro sagrado dos
do
lilosopllico, ligeiro mu i ¦íiergulhemos as vistas curiosa*.. mundo, mais se afrouxam os laNi, capitulo III, versículo "17, ços esplrltuaes
das synthèses
pai ativo entre algumas1
contemporâneas,
i religiosas de irnportan-1 jnu.untrumos esta possugem:
arrastando
a
"O anjo diz a Maria: Deus te sociedade a uma degradação
ihcclda, c verificaremos
imremolhançn lia no ldea.1 escolheu o te
purificou: és a presslonante.
içâo, que em todas se eleliit entre as mulheres".
"Delis
bi.ado o sonho do conte annuncia o seu VerNo Occldente
itn da Família IIuma- ta, serã chamado Jesus, o Mesé já o monoficaremos que todas se sias,
filho
supedc
Maria, grande theismo urna integração
í utn grande contro con- neste unindo e no outro, o con- rior das coordenações moraes do
'.
Oriente.
flauta- íidente rio Senhor
para Sydartà
A Moral, pois conforme o penIslamlsmo.
No versículo •JL' esta n respospn.ro
»*n(([cntt
sumeiito moderno, deve ser conHis. para a Çhristarida- ç*>. da Judia,.
"Senhor, como
manidado para o Posltipoderei conoe- siderada uma seiencia ria verdaber'' Homem algum se approxi- deira acepção tia palavra. As
leis naturaes da Moral não tem
I inspirado de Meca con- mou de mim?*'
de facto a precisão das leis nais?
li o anjo responde:
"Deus faa ,is creaturas, segun- tura es das scienclas inferiores.
pitulo III, versículo VI
não dc a soa vontade'*.
(n, lê-se: "Senhor,
Não concluiremos dahi,
po¦que os nossos corações
St-nhureii: com a alma contri- r«'m, que na Moral predominam
iui da verdade,
depois Ma •• o corac/tò purificado por apenas us vontades ou o consuisclareceste:
dá-nos oj seatimeriuis onerosos,
seja-nos mo dos povos. A religiosidade a
da tua misericórdia.) |iermitt)d'i agora o Ingresso
no nosso ver é a aspiração ao conopria lilierdnde".
templo sagrado do cathollclsmo, graçamento da Família Humnna
laços esplritunes. A Mopo evangelho de Sydar- -Vão subornos que mais admirar. ral pelos
é a Seiencia que explica a
si
a
an*'
esplendosa
archltcda
11,
capitulo
versi-l
[na,"
r
O Hudlia, nosso se-' c.tura, das colummus em capiteis força coordenadora da religioslfliglu-se com os males liorldoi, «i ogivas reridilhadas ou dade e hh phasos varias porque
religiosidade
essa
na
passou
|Víu a vaid';ule da feli- das pinturas e virraes coando luz
e procurou a mística rm misticismo perfuma- evolução humana.
jundana
Corno entender
o fetlchismo
, em alguma coisa que do do ambiento No altar estão
Que as nossas do throglodlta, o Polythelsino
patcue, nem pareça, mas os evangelhos.
¦a todo o sempre."
e as formas
mãos de peccadores não lhe ma- dos antepassados
ideante, no capitulo 48, culein um paginas brancas do on- varias do monotheismo medieval
:;ii e 37:
de resumbram consolo para os e moderno, slnão como evolução
nae a colem pelo amor, fracos o arrimo para os affli- de estados mentues collectivos?
no
capitulo
J Si se udmitte essa Idén, conclueJo bem; dòrrotae o ava- dos. Si Lucas
se pela negação do antagonismo
iberalldade, d mentiroso narra:
"O anjo Oabrlel foi enviado a nas situações moraes.
lade;
A ultima a que so chegou a
i jamais o ódio é apazi- urna cidade da Caliléa, chamada
e aperfeiçoamento Oa
[Io ódio, Sô o amor des- Nazareth, a uma virgem despo- evolução
dio".
sadn com um varão, cujo nome anterior e assim até á perfeição
ile Tarsi, mais ou menos era S. José, da casa de Davld. suprema.
A
los depois, explica:
essa
perfeição suprema
O nome da virgem era Maria; E
conscientemente
or por principio",
não se
«leve
perante ella, disse o anjo:
o antagonismo irreconAve cheia do graça, o Senhor chegar hoje, porém, sem o coé corntigo, bemdictn és tu entre nheclmento, isto é, t-etn o prepiLso o fio da verdade não ns mulheres. R ouvindo ella islo, ro conveniente
para a melhor
untas brilhantes das re- perturbou-se muito de suas pala- eoniprehensâo da moral
po.sitiarmando tníi rosário de V*rns e considerava que saudação va.
Fica patente, comtudo, que ha
seria esta. E o anjo necrosoen.os ainda eiri maior dr- tou-lhe:
um ideal de perfeição, o para cs"Nao
á cata
liversidiuie
da
temas,
Maria,
porque sc Ideal ue caminha eom elornen¦ Não
ignore aohaste graça deante de Deus, to de que no instante se dispõe:
ha quem
paçãò elevada da purê- eis que concebei ás em teu ven- — a Fé — luz quo nos aclara a
•iria
no seio da religio- tre e darás ã luz uni filho; e seu estrada da Hcdempção.
O espirito da tolerância talvez
será Jesus.
Este serã
¦ytheismo greco-romano, nome
o será chairiudü filho do j nos induza a pensar que o prisgrande
r a deusa do espaço, 6 Altíssimo.
i rua. por onde a verdade é vista,
da Astrbnomin. Resido
numa época recuada da vida
Maria
respondeu
ao
anjo:
•as eenvoltu no
manto
"Como se fará isto,
humana, careça de
aperfeiçoac(!OS bordados de cons- to não conheço varão- Bporquan- mento, pois augmenta sempre a
o anjo
inacessível
aos
dese"Sobre
.6
lhe explica:
tt virá o Rs- sommn respeitável do desoobortnos.
pirito Santo e o espirito do Al- tas Hclentiflcas posteriores.
\'cm
de
longo
a
asque
SI a synthesls moral é orga*
tisslmo te fará sombra".
pára o ideal elevado da
Quanta unidade, senhores, na nica, si a hypothese das cousas
feminina,
comprohensão talvez multo afãs- nella contida são mais approxiVestn,
n
kis romanos,
tadá dos problemas
grandiosos mntttis pelos dados adquiridos, as
i lar, oecupa
logar de
conclusões futuras
da scbinçlá
'no
de moral!
culto de rellgiosldasão quasl sempre aperfelçoimenias passadas,
Nas passagens ciladas desses to e desenvolvimento dessas hyingelho «le Budha, tralivros por excellencia, sinto afi- potheses e jamais a destruição
los antigos documentos,
nidades e
de contaeto. pela negação.
Carus, no capitulo IV, Parece-me pontos
Os espíritos puramente demoque a intelllgencia,
2° temos uma Idéa de
longi- lidores de um lado e as naturevi, a mãe do sábio es- mergulhada no passado
quo, encontra a estrada longa da zas Intransigentes do outro Ia-Devi, era tão marayi- sabedoria, onde vão ter vários do, pertubam a visão clara do
a coordenação
dns
problema,
ite bella, como o -lyilo caminhos e atalhos.
Parece-me que ao vasto ocea- verdades dispersas que so tirocoração
era-lhe
tâo
o
,c
curam integrar na suprema verio o lotus. Como rainha nó, da verdade, vão ter as cor-;
ella vivia sobre a terra rentes varias de idéas c de prln- dade como ós rios dos continentes procuram o oceano intmen•desejos e immaculnda... cipios.
certeza so.>
Quem poderã negar
ti no Jardim de-LumblCada indivíduo e cada civllisasô moral
l luz o mensageiro
da na previsão de uma
diz o ovangclho: "todos com as mesmas leis para toda a ção, dentro dc um estado menbs foram inundados de Família Humana, como hoje é sô tal, se julga dentro da verdade.
E' o fundador do Islamlsmo,
iégos recobraram a vis- uma cosmologia?.
Não
A aspiração, porém, do aper- por accaso, um Impostor?
musa do desejo ardente
mplar a chegada da glo- feiçoamento moral é, pois Intel- se sente sinceridade nas paginas
a Intellectuall- fortes do Korão? Claro esta que
ênhor; o.s surdos mudos lectuai, quando
uns com os outros dos dade é cuidadosa e orientada- o estado mental lhe era inferior,
bem como o do povo arube. R'
I felizes annunciajido a mente cultivada, sublima cm toi Budhn. Os corcundos das as synthèses moraes. Sente- um Impostor o famoso Cakta•itorum; os coxos cami- se ahi quanto é grandioso o ideal Muni, cujo evangelho, que proviram da fraternidade pela religiosida- cedeu talvez de seis séculos ao
Todos os galés
ícaldeiras e os fogos dos de e quanto o Amor é de. facto a evangelho chrlstão, é cheio de
realidade unlca coordenadora doa Ideal o de sabedoria? São Imse apagaram ".
postores Confu-tseu, Lau-tsou e
odia porém, rio passado conhecimentos.
A Seiencia por excellencia, a Pythagoras?
ração de grandeza femios chrlstãos,
Não são felizes
xni-ar mais explenilor c Moral, devem conter as leis quo
le dentro da religiosida- explicam us variantes do mundo crendo no Nazareno, que procurou vlvlflcnr e aperfeiçoar o
lã, com o culto da lm- exterior.
(. Conceição. Maria é o V A cosmologia se desdobra em mosaismo e arrancar o seu povo
o da mulher. Hu- degrãos que nos levam a Aforai i dominação cxtrangelrn, pagnniletarla de iíazareUÍ; em e na Moral só encontramos um do com o supplicio o amor u, um
onginqua.s
Í'irem
da
Judéa, ponto coordenador da dlvcrslda- Ideal elevado?
R' sedlço, archalco e inslncefnprc límpidos reflectin- de; a Religião.
"O don da religião — diz Sy- ro Paulo de Tarso quando,
iilma perfumada e sanpro•gem mãe do Deus, lyrio darta-Oautama — ultrapassa to- cura Incorporar fi. civilização greítre estrellas crystalllnas dos os outros dons; a doçura da co-romana o mosaismo admirat-luro dos cios, é sempre religião, ultrapassa todas as ou- vel dos hebreus?
•osa
São sinceramente demolldores
mystica
rorejada tias doQitras; as delicias da reAlho fresco da santidade. ligião ultrapassam todas as ou- os que rompem os laços
daa
orgânicas e
3 nos conforta a unida- Iras delicias; a extineção da sc- grandes synthèses
bxlmada de sentimento de dostrée todas as dores".
procuram em vão formulas no"Um dia sõ na vida de um vas
s que a linda virgem da
para a salvão soelnl eni.io
t despeita nos corações liouiem conhecedor da religião sOe acontecer com lutheranos e
I

A receita do

NOSSA SENHORAS
pi
=

RACHEL

IPGI&P®

renos, c dc uni sorriso dòcc, que lhe illumiiiava o semblaiitc. (íc lima bondade (fio grande, que não posso descrever. Todo o tempo esteve a me contar historias c
nioslravii-ine, contente, os pequenos espíritos da natureza, que são, também, nosso auxiliares invisíveis.
Vi-os pequeninos, uns, lindos, como as fadas c as
,
sylphides vaporosas.
Outros, pequeninos monstros, como os gnomos.
Todos trabalhavam, procuravam auxiliar aquelles que
estavam em dilTiculdadcs.
Sâo inlcressatilcs, os espíritos da natureza!, .Elles
tèin o seu mundo, tão real como o nosso.
Perguntaram os circumsltintes: — Como sabe que
foi "Nossa Sciibora" que a soecorreu?
Muito bem! Porque ella era igual, semelhante
á imagem do "Nossa Senhora Auxiliadora" da nossa
Egreja.
Tinha o mesmo manto, a mesma còr de olhos, o
mesmo sorriso.
Oh! eu lenho certeza que foi "Nossa Senhora" c por isso, eu não morri!

Òüt!qrá; numa aldeia, bouve um grande temporal.
As águas desciam dos montes e as correntes pjuviacs
com uma violência enorme tudo invadiam, num urreinesso de. cólera implacável.
Passado o máu lempo, serenados os ânimos, os
que sobreviveram á tempestade borrivcl, subiram em
soccorro dos que ainda estavam em perigo de vida.
Das margens do rio, avistaram, inanimado, o corpo
dc uma creança, que fluetuava, levado pela correnteza.
Era uma linda menina, filha de um dos maiores
da aldeia, que, apanhada de surpreza pelo vend.ival,
cahira ao rio.
Trouxcram-n'a para a terra, desaccordada c despcrtaram-n'a com o processo que empregam para trazer á vida os afogados.
Qual não foi a surpreza dos circumstantes, quando a menina, desperta, contou a sua impressão.
— Nâo tora nada niáo o que me aconteceu! Pelo
contrario, estava mergulhada num somno lindo!
Senti que fui arrastada pelo furacão, que me arremesou á correnteza.
O primeiro momento foi de assombro c dc medo.
Mas appellei para "Nossa Senhora", que veiu promptamente me soecorrer. Depois, sempre tive-a a meu lado.
Era uma moça linda, de eabellos loiros, olhos azues, se-

Essa menina recebera essa grande graça, porque
era a mais piedosa c melhor do lugar.

AS MINHAS
JÓIAS
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caívinístas no Occldente oudhls- |
tas no Oriente?
!•*' massudo, secco, falho, .V.ifrusto Comto, quando, na clássiíicaçfio dos conhecimentos hu'nmanos funda a sociolocla e
corpor.i ha sua doutrina admiravel todo o Passado para dir a
solução moral do futuro''
Sabemos quanto e sagrado o
templo Ideal de uma relitciAo;
poucos como nós respeitosomente transpõem os húmbraes dessas mansões illumlnadas pela Fe,
perfumadas pela devoção, onde,
voejam preces como koh-a brancas em demanda aos cios.
K' tocado do verdadeira emoção que nesses templos penetramos e nelle procuramos encontrar o élo luminoso da verdade,
llg-ando todas as syntlieses moraes, como o fio llea iu* contas
luminosas dum rosário resplaa«lecente.
,
os
SI não se discutem mais
Asverdades Mathematica, «lo
tronomia, da Phyatca, da Chimica, si j& se estabelece aoonrdo nas leis naturaes do Sociolotrfia e da Biologia, porque negar,a impossibilidade do ws:ordo maia geral das Unhas -roraes
«la Moral es depou» accordo deflnltivo na soluc&o dq/problsma
dos problemas, o problema rcligloso?
Ha. por accaso, grande pMreligiosa?
losophla sem cupola
dos que
numero
Pertenço ao
pensam em religião como se cldo
magna
la fOra a solução
da sclonda
problema
grando
Moral.
Concebe-se que soja difficil a
soluç&o de tal problema, quandlfflculdade
do se considera a
encontrada na solução de outros de ordem Inferior na ciasslflcação scientifica das leis naturaes. Entre Archimedes e Newton, ha séculos de progresso;
emquanto ao problema mocanlco por aquelle apreciado, sô este pôde dar a solução deflnitlva. Assim acontece, talvez, com
o problema supremo da Moral,
cujas soluções parciaes, lslamisbudhlsmo,
brahmanismo,
mo,
etc, tendam para a solução definitlva: o poder espiritual capuz
de reallstar a utopia scientifica
, da Paz Universal.
Não ha lugar, pensamos, para os negatlvistas e sceptlcos, na
do
grnnde obra de modelação
inundo. Precisa-se do governo
espiritual na direcçâo da mmcha humana. Sem essa força
coordenadora, emanada do uma
religiosa,
livremente
syntheso
accolta ,a sociedade mergulharã na dissolução irrevogável;
E e tão latento a unidado geral na unidade moral, quo cmplrleamente, quasl todos os grttndes sábios foram grandes moralistas.
descobridor da
Archimedes,
área da esphera, cultivava as
qualidades superiores dft alma;
Pythagoras, o descobridor
das
sommas das arcas, chegou a notavel eatado de purificação cs-1

k

l

.

.1

plritunl; Aristóteles, capacidade
encyclopedioa do pusado, procuem
a vida
rava transformar
actos do commovente aperfeiçonrnento moral.
A perfeição máxima da na- j
6 o
humana grosseira,
turoza
que pregam todos os Evnngelhos.
da
Comte, summo pontífice
"Viver
Humanidade proclama:
para outrem".
Anutc o próximo como' a si
mesmo -—Co lemrna da christandade.
Encontramos em Sldartha —
Gautamn estes pensamentos, reflcctlndo a poesia e os encantos
do Oriente longínquo:
"Como. o lyrlo cresce, cheio
de perfume suave, num pedaço
de ruínas, assim o discípulo do
Bablo, illuiiiinado
brilha
pela
Sabedoria entre aquelles que são
semelhantes ãs ruínas, entre o
povo que caminha nas trevas".
"Vivamos felizes e sem odlo
aos que nos odeiam! Entre os
que nos odeiam, fiquemos sem
odlo algum".
"O sol brilha durante o dia c
a lua durante a noite; o guerretro 6 brilhante na sua armadura, são brilhantes os pensadores nas suas meditações; entre todos, porém, durante o dia
qu durante a noite, o mais brilhante é o sábio esclarecido, o
despertado, o Santo, o Bemaventurado".
Residindo na unidade esplrltual, toda a unidade scientifica,
qual seria a verdadeira posição
da arte, neste conjuneto encyclopedleo?
'
da
Folheando-so as paginas
Historia, com preoccupaçâo phllosophlca, verifica-se que a arte é sempre grandiosa e preenche exactamente o próprio destino, quando interpreta em pia-,
no Ideal, as realidades edificantes dos grandes systemas moraes. Evoquemos a Hellade antiga. A archltectura Inegualavel
onde se admira a ordem billa
das columnas em cstylos dorio.
jonio ou corynthio, ornando o.s
pórticos dos templos sumptuosos; a Esculptura, transformoudo o mármore bruto e pesado
nas figuras graciosas e leves dos
deuses; a pintura mythologica
de Zeuxis e Pnethasio, a muslca característica e a grande poesia de Homero, inspiravam-se
na religiosidade polytheiea das
ISvoquemos
a
iras lendárias.
Edade Média, não segundo aicomo
uma
escriptores,
guns
época- de trevas densas, mas como época de luz e de notável
disciplina espiritual. A archlas cathetectura fornece-nos
draes, que são poemas emoclonantes ou concretização admiravel de pensamentos poéticos e
arrojados.
Dentro dessas naves sumptuosas, contemplando arcadas romanas ou ogivas gothlcas, num
ambiente sereno e perfumado,
onde os vltraoa coam luz mys

MUTILADO

mago

i
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A mãe dos Gracchos,
com uma infinita delicadeza, chamava de jóias a seus
filhinhos.
Pedras de puríssimo quilate, as creanças devem ser
tidas como verdadeiras joias.
Que os artífices da diviha obra da educação infantil, vão lapidando essa gemma preciosa, com a prática da verdatle, e, sobretudo,
com o exercício da sinceridade, que é a alma do de\cr.
Crear é de poucos, diz
Mantegazzá; repelir é de
muitos.
— Fazer o que é juslo,
da maneira mais justa; evitar os equívocos, as dissjnudações, os rodeios, as
òxàggèráçõès, o disfarce, a
apparencia de conforniidade enganosa, a surftileza e
as infinitas formas dc esconder a verdade. E' preciso repetir sempre e continuadamente, os factos e os
exemplos que deixem na

O rei de uni paiz louginquo, senhor de iínmcnsas
riquezas, amava loucamcn*
te seu único filho, herdeira,
do seu throiio.
O pae não poupava todos os meios de agradar no
filho. Dava-lhe cavallos,
carruagens, riquezas, ves<
les riquíssimas.
Mas o filho vivia dominado por uni conslanle tédio,
saciado da vida, sentindo-sa
profundamente infeliz.
Sempre de mão humor,
tudo lhe parecia triste, li
o rei não poupava esforços
para vencer a tristeza do
filho.
Por fim, chegou á côrlc
um mago afamado. que, ao
ver o semblante maceratlo
do joven príncipe, disse ao
Rei: "Eu posso fazer a felicidade do teu filho e Irocar em sorrisos a sua íris*
teza, contanto que obedeçam ás ordens que lhes vou
dar.
Accedeu o rei á proposta
do mago. E o mago escreveu unia phrase inelegível
em um pedaço de papel, dizendo ao príncipe que, no
dia seguinte, approxiinasse
aquelle papel, pelo avesso
da parte escripta, contra a
luz de uma vela.
O mago despediu-se, naquella mesma noite da Còrte, e, no dia seguiu le, o
príncipe fez como lhe linha
sido ensinado, e viu, com
assombro, que as letras que
lhe pareciam illegiveis, iuvertidas á luz da vela, forniavam uma bella sen teudiziam:
ça, "Favorece,
diariamente,
a alguém que de ti necessite".
E a historia conta que o
príncipe seguin o conselho
tnysterioso do mago e foi
imménsamerílé feliz.
E. Nküll

consciência da creança a
imprescindível necessidade
de amar a verdade e a sinceridade.
Guerino Casa Santa

ICMÃNÇAS iLEGANTÉi

*
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/
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l — Calcinha de velludo e blusa de seda ^-^N
J f / 1 />_\\
\__><Jví _«J;i_/"'^
liranc» lavavel.
* — Vestido de flanella branca.
r^Jp^f
—' Ves*tido de veile estam-Mído com
! li
l
grani
'/
3*
f
\
\
<t<* Kol,i» branca, blosos franiidos.
—
Vestide de crepe radium. Saia em
4a
I
1
fôrma. Golla com écharpe. Cinto de couro.
\
-

teriosa e branda, ouvem-se acbordos solcmnos da grande musica sagrada. Palestrlna explica
na linguagem espiritual da musica, os mysterlos Inexplicáveis
da religião. D'antes, em iniclos
da Renascença! Inspira-se na religlosldnde christã, onde procuram motivos para as obras lmmortaes, Pra Angélico, Raphácl,
Jligtiel Ângelo.
#
As naturezas emotivas dos artistas eminentes, sé encontram
lnsplraçOes, nas épocas em quo
a religiosidade, em formas novas estabelecem
a ordem
no

8. u-

~—
•—•
_* >•
mundo exterior e a harmonia
De um lado é. o chamado funo mundo espiritual.
turismo,
Nns épocas em que se aban- osldades do outro lado, monstrumaiores, fornecendo dodona a fé, nas épocas tristes de
cumentos flagrantes da falta da
materialismo grosseiro, a arte senso
esthetico e da cultura phise degrada e se corrompo. E'
losophica.
a arte da transição polytheiea,
a
E' a musica, o "jnzz-b.iauP
sorviço d um Nero indecoroso
ou dosenfrendo, o maxixe indecoroa arte de transição moderna
a so, a desharmonia sem signifiserviço d'uma mediocridade
no- cação alguma? E' a
pintura, o
fasta.
composição dos traços
Não sendo muito comprehengrotescos, a combinação de cores berslvel a finalidade do destino
rantes,
husem
ideal,
sem
belleza?
mano, nos domínios da arte
se E' a poesia a novella sedlça; em
manifestam aberrações
versos medíocres, sem expressão
próprias
do ambiente moral.
e sem vldu (Oontiau'*.)
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mercado disponível de café vigorou, honlen
calmo, dando o lypo 7 a 40$300 por arrob
—V

CAMBIO
B llflltas a 5 0l|04 il.
Tivemos o mercado de cambio,
com os
hontem, irial colocado,
Inncos operando em condições
pouco acoesslVQis.Brasil _ negociou
O Banco d«>
a
„ ;, ni|K4 o os estrangeiros,
dlhavendo
ri
tr>|lli,
o
1191128
a ...
„!,,,.ro pura o particular

CAMBIO — 5 119/128 a 5 61/64 d.
CAFÉ — Typo 7: 40$300
ASSUCAR — Crystal branco: nominal
ALGODÃO — Sertões: 42$ e 43$

2tT|2R.n,

O mercado oncerrou-so dcsll& Cia. e Hnizlllun AVurants & C.
tuldo do Importância o Traço.
O-i soberanos, em espécie, reEncontramos o' mercado do
a 42$00O o
pularam Me 41 $800 •*!ç4r>0 a ... cafii, bontetn, calmo, oom rodunldo movimento de procura para
*1I}.',.)0,
as Ilbrásriiiipeíi de
novos negócios o oom as cotaa
O dollíir-cbeque, cotoU-HO,
coes mantidas pelos vendedores.
vista, do Si 4 HO a 8J47 0 o a praAssim o typo 7, foi mais uma
>,._ do 8J320 a 8*360, com di- vez annunclado pelos possuidores
bancos, para essa a razão do 40$300 por arroba,
nheiro em
sendo, na abertura negociadas
moeda, a 8$290.
seguinte» 1.179 saccas e fi, tarde, mais
Foram aftUadn* as
taxas par» cobranças
1.190, perfazendo as vendas um
total de 2.375 saccas.
A 90 d|v.
o
Londres . .
i*arls ....
sova York . .
"iiiudã • • •
-..' vista:
Londres . . .
¦arls . . • « •
Sova York . .
•unailíi . • • • •
talla . . . •
•••ovlncla . . .
'.irtugál . . • >
lespanhn . . •
•vovlncias . .
iiilssa . . • •
Aires, ouro
', Aires, papel
,lontevldío . •

IHSPONIVEL (Arroba)
r>9|ti4 a r. Cl|64
$328 N.
$32li a
4*»*_00
8f330 a S$300 Ni
'tl$80»
8$350
*»**800
N,
"ÍOSSOO
N. II
5 27.32 o 5 7.8 N
....
40$300
a
$332 NÍ:v8.:"V'V-i
$330
891200
S»470
a
$$430
Typo 7 (anno passado) 39$200
S$450
mtchcatio a tkiimo
$441 a 8446
$38G d $400
O mercado a termo funccio$381 a $390 nou estável, com vendas do 7.000
1$210 a 1$230 saccas na 1* Bolsa.
, 1$235 a 1$240
COTAÇÃO (10 Idlos)
1$G25 a 1$634
27$100 o 27$050
, 8$100 a 8$170 Junho ....
26$925 o 20$826
, ::$C»C0 a 3$G"S .lulbo ....
. 8$360 a S$400 Agosto. . . .'. 20$32E o 2G$200
381100 e 2C$950
, :',$800 li 3$820 Setembro. .
25$900 o 25$800
, 21263 .a 21265 Outubro. . .
, 2$or>6 ,'li 2$2C5 Novembro — Não tom cotação.
, 3$394 d 3$411
Pauta semanal
, 2S250 a 2$2CS
(2 7.5 li, 2_C) 2$710
1$040
Imposto mineiro
$331
4*M0
(Maio). . .
. 1$174 a 1*178
movimento estatístico
$335
Entradas
$054 a $056
2.700
$250 a $251 Leopoldlna (Minas)
1.950
. 2$010 a 2J015 Marítima (Minas)..
807
. 1$190 a l$19ú Marítima (S. Paulo)

40$ e 50$ o o mascavo a 38$
e 42$000.
O crystal branco, demorara e
•"••• jacto continuaram com suas
cotações nomln.ies.
BISPONIVEI»
CoUcfai (por 60 kllos)
Crystal, braniio .
Nominal
Branco, 2* sorto.
—
8« sorte
—
Demerara
Nominal
Crystal amarello .
58$ a 61$
Mascavlnbo ..... 46$ a 50$
3" jacto
44$ a 48$
Mascavo
38$
a 42$
Mascavo. ..... 48$ a 43$
MOVIMENTO ESTATÍSTICO
Entrados
Saccas
De Pernambuco ...
1.000
Do Sergipe
—
De Maceió
—
_
S. Paulo
Total

.....

1.000

Sahldas
12.222
Ern stock
140.575

CEREAES

MOVIMENTO ESTATISTICO DO
MEZ BE MAIO
Conforme dados divulgados polo Serviço de Expurgo e Bonefi«lamento de Cereaes, do Mlnlstorio da Agricultura, Industria e
Commercio, entram, nesta oupitai, durante o corrente, mez.
737.279 saccos du cereaes e
nllmenlures
grãos legumlnosos
diversos, sendo 35.349 saccos de
feijão, 50.84» de mllbo, 559.340
'de
do trigo, 8.4 34 de cevada, 11
ervilbas, 45 do lentilha»-, 150
de avelu, 465 de grão bico e
82.63(1 üe arroz.
A procedência desses cereaes
e grãos legumlnosos foi u seguinte: Pernambuco, 21 saccos
de feijão; Bahia, 230 de feijão o
1 de arroz; Goyaz, 500 de arroz;
Espirito Santo, 1,215 de milho;
Estado do Rio do .laneiro, 3.00
do feijão, 40.041 do milho e 448
de arroz; São Paulo, 4.502 do
feijão, 291 de milho, 4 de cevada e 10.195 de arroz; Paraná.
48 do feijão: Santa Catharina.
2.843 do feijão, 2 do milho, 10
do ervilhas e 4.249 de urro/.:
Rio Orando do Sul, 24.482 d,'
feijão, 50 do cevada, 1 de eivilhas, 45 de .lentilhas o. 06.949
de arroz: Republica Argentina,
do milho,
300 de feijão,
355
557.346 'tle trigo, 50 de aveia o
200 fle grão de bico; Estados
Unidos, 2.0U0 do trigo o 7.000
do cevada; Inglaterra, 20 de ob*
vada o 100 dc avela; Allemãnha, 1.360 de cevada; Portugal,
265 de grão bico.

ComiwnliliM Fiancexas
Navegação

Chargeurs Reunis
& Sud-Atlantique

"LüÍETir

Vt\ mT^^^mmf ^S

m jÉgü Americana
7 de agosto

16 de outubro

Theodor Wiííe &
r—ii

i.

¦

ii

llL*.

ervp de Passageiros
PRÓXIMAS SAHIDAS D0 RIO DE JANEIRO

ns dia 17 üe Junho para:
MSK6A, LEIXOES (vU
l.lsbôn), VIGO e
KORDEO.S
Passagens de luxo — 1*
classe — 2" classe — Preferencia 3* classe com camarotes o 3' classe simples
Agencia geral do Rio de
Janeiro: Av. Rio Branco,
11 e 13.—Tel. Norte 6307

NORTE

EUROPA

CurntiA

,

.

Alve»

Itotlrb-iipia
l

Honre*

PurA

l."» ,iulii».

Vir.

L^B»^^'ff^l

.

no dia* 9 de Junho

.I0A0

Alfredo

lIolIrlgMON

Ali. Alrxniulriuu . 311 «.•111*1111

. 7 Julho

Clr. AItIui

Junlin

fapelln

Cnpelln

5 Julbo

tle.

Alvliu

.12 J-tllio

Cie.

Alebllo

.Inlhn

211 Jullio

Cie.

.Vlvlm

Linha

. , , . IS Setembro

n-HTl*

lliui.

. IM Selrmbru

Ciiinpn*

...
Snllrti

Linha
llurliovn

.

I

Pedro

. H iiiiiniir.i

10 Juulio
. 'iT, Junlin

CiiiIiih

tle

ll:irpt*inl>

Itnul Sonrés . . . 1.*, Ouitiliro

.

.

Ul Julho
. 25 Julho

Santos-Belóm
. 1 .

.

1 Julho

.
.

. 11 Julho
. IS Julho

.

.

. 2n Julho

Manáos-Montevidéo

Duii. «le CntliiH . . 211 Mnln
lluepeuily

11 Junho

....

f'nnip»« Snllr.

. Zú Junho

Affnnxo 1'euna

.11

«I:iruu-U3|n>

. lil Junho

.

. ZT Junho

.

.

Capellu

Linha Manáos-Mon*
tevidéo

. . i:i Juulio

.

Cie.

IU

(I Janlio

Cie. Alcldio . . . 30 Junho
Cie.

AIvrM.

.
.

. *!S Junlin

.

MuriuiKuaiif

Itnr

Cie,

....

rnrtí

a sair para:

.

Cie. Aleidlu . . . . .10 Mnlo

7 .limli»

33 .lulb»

• 'mu. (.'ulmiirUrit . 15 Asontii

(iirabi

.

Maio

14

Illpper

Muii-joi

Uu> BarUotui . .2

RI

.li.ío Alfredo ...

ao ,1 ii n h o

Iluul

Linha Rlo-Porto Alegro

, IR Junho

,

Mala Real Ingleza

"ARLANZA"

SUL

Linha Rio-Bolim

MnnaoK

MERCADO A TERMO
ALFÂNDEGA
O mercado a termo funecionou
verificada hontem:
Renda
.
.
não se
registando
. .
paralysado,
fup.1i.
H3:030$795
•io Dia
quaesquer negócios ile interesso. Ouro . .
',) t-.iplilo e luxuoxo |inqarte
128:925$17B
Papel .
Çõruegra . .
COTAÇÕES
foliando, . .
Total 241:955*971
.'innmurça .
Junho . .
54$000
Em Igual porloilo de 1928: rí-ls
!iile, p. ouro
53$000
Julho . . .
42:9404311.
50$000
íyria
Agosto . ,
nifferença a maior eni 1929:
r:;,.lclca, ouro
Setembro .
s!v.
Em sellos: 1S7;44S$905.
••c.!bí,*.i, papel
Outubro .
slv.
rtfihln, 1'rrnamliueo, l.Ulioa.
FUimanla . .
Novembro
slv. NAVIOS B PKQÜI3NAS 15MVlgo, Chcrboarir e SoulhiniiBA «CAÇÕES ATRACA DOS
tlovaqula . .
pino
ALO0DA0
NO ÇAES
\llemiinlia . .
MiHlria . . .
—
1
Chatas diversas c|c. do
O mercado de algodão em ra-Ilolbein".
lor U.OOO co*
2.397 ma, no deccorrer dos trabalhos,
•ôos.
1 — Vapor nacional ".Stella"
hontem, não se alterou, vigorando
PtinsngenB e Informações:
IMfó por franco $331
Cabotagem.
os negócios paralysafraco,
com
Fluminense;
"IJtha"
venrtegul.
—
Soberanos,
The Royal Mail Steam
— Vapor nacional
"Rio"
C95 dos pela falta absoluta de pro42S000
dedores . .
cura e com as cotações dos diver- Cabotagem.
41$600 Armazém ntit. "Kd.
".Saver[dem, comp. . .
Packet Company
— Vapor nacional
105 sos gêneros vigorando as taxas
Araujo & Cia.". .
Libras - papel
anteriores.
ne" — Cabotagem.
"Lage
r.orrenlidem. I dem
(v.
O termo não funecionou.
2 — Vapor nacional "Anna"
11
Avrulila IUo llraneo, 51-53
Irmãos
te) vendedoCabotagem.
"B.
—
41$500
Al"Tupy"
Tdcm, idern
res .....
— Vapor nacional _
416
DISPONIVED
Idem
bmiuerque St C. .
idem,
Cabotagem.
Unho da P.ocba Júnior o II Jg.»
—
.93S
41*|200 Regulador Mineiro .
comprador ..
Cotavõos (por 60 kllo-0
— Vapor stioco "Bore".
Fortes, recebendo o primeiro :.
idem valor re"
— Chatas diversas c. ç, do importância de 3;021$ÜO.0 ,)
'ativo . . . . 40$S57 a 41$070
Total
"•2G- Sertão, typo 4, cias• Troubadour".
42$ e 43$
segundo a importância >la . . . ¦
se 2'
Pat. 3 4 — Chatas diversas 2:929*700.
Idom, anno passado. 10.044 Primeiras sortes, tyMOEDAS ESTRANGEIRAS
245.955
Desdo o 1"
Po Marques & Comp., rêfji-a.*
po 4, classe 1*. . 42$ o 43$ c. c. do— Laura C".
O Banco do Brasil affixou,
Vapor nacional "Cuya- se o sócio Antônio Dias da t:os*
A
Média
7.934 Medianos, typo 6 e 7 37? e 3S$
ntes-bontem, as seguinte cotas:
.
2.797.255 Typo 5. de 1*. . .
Ul".
ta, recebendo a lmportuiioa do
I ,ibra-papel 41$450 Do 1" (íe julbo.
Vapor nacional *PoconC'". lli0:ooo*000, ficando com o aell5
.Média
8-42E, Typo Norte .... 39$ e 40$
8.650
Dollar-papel
"Styllanos".
Vapor
anno
Idem,
6
passado. 3.500.909
grego
.vo o passivo os sócios Adilio PinIdem, ouro ....
ES'l VTISTICO
MOVIMENTO
Vapor Inglez "San Zeferl* to Moreira .Marques o AlilUldb
8.450
t
EMBARQUES
Peso uruguayo, ouro
Fardos no"
Descarga de óleo.
3.590
Entradas
Teixeira de ltrilto, na _.l:npori,*..tPeso argentino, papel
2.690
1.349 Estados l.midos. .
— Chatas diversas c'c. do ela do 120:000*000.
Peseta
S7 "Severn".
Do Mam nhã o . . . .
Europa
8-099
$411
De A. Carvalho «fc Martins, rcEscudo
2.625 De Sergipe ....
— Vapor hollaiulox "Sirrah". tira-se o çucio Antônio Donjlii$340 Rio da Prata. . .
100
.
.
.
.
Franco, francez . .
Da
Parahyba,
125
$450 Cabotagem
— Clialtia diversas e|c. do gues de Carvalho, rec<?bnndo
n
l.yra
626 ••Delflund".
De Pernambuco . . . .
llimportância de 50:OO0$Ui'n,
Norte
Dn
R.
ti.
do
13.539
Total
— Chatas diversas c, c, do ;\-iriilo com o actlvo c passivo
VALES-0UR0
:
37
Do Para»
"Uolvedcrc".
Duarte
ni
MUflílí-J"
Adelino
Bocio
.
.
os
Do
Cearfi.
.
.'.
"*¦
I
emlttlu
"Nio6 .439
O Banco do Eraall
Itl.iii, anno passado.
A — Vapor allemão
importância dp l00:«>«H>$.'MfO.
a
•
t
21C .920 Do Natal
valeá-puro para a Alfândega
Desde oi". ,:,*.. . .
derwald".
Do Lago & .Harros, rotiru-t-? o
1
.592 .387
. .
—
razão de 4*567, papel, por $000
1°
Do
dé
julbo
Vapor
ollemão
Pat. 10
sócio Arthur Rodrigues i-a.,*,'-, re750 'Santa
Total . . , . .
ouro, cotando o dollar a 8$430, a Idiem anno passado .
.371 .077
Pé".
cebendo a Importiiheitt dé f- :u0»$,
"Stock"
vista e a SÍ320, a prazo.
312 .470
Pat. 10 — Vapor grego "lifti ficando com o activu o pavílvu ..
1S3
. . . . v . .
Sabidas
local
"stock" ....
SAQUES POR CABOGRAMMA Monos consumo
. . 9.560 chia Vergotli".
"Co- sócio .losé Esteves de Da iio., iio
500 Em
do dia 31
l'at. 11 •—¦ Vapor sueco
importância dq 5:P.0O*0ÕO.j
tV Tlsla
311
.976
Bxistencla
tlila" — Descarga do irlgo.-'lCanaDo Fernandes ParárihÒH A- C
Centro
do
cotação
27.32
Ultima
6
6 53)00 a
10 — Vapor japone''.
Londres .
o soei.» Mlgliel Silva narctlrar-sc
a
$339
294.413
$337
Paris
Idem, anuo passado.
gawa Maru'".
Cereaes
de
ficando coiii »> .i«*tlv«Commercial
recebendo,
8$500
a
Nova York ... , 8$455
lü — Chatas diversas c, Ò, do e passivo, o sucio .loão Jo l-iliu
— No total do RegulaNOTA
]
a
$446
$444
1 talla
"Rio", estão InArroz brilhado de I*. agulha, "Rorgland".
Fernandes I'ar:uibi>s ni imp >rFluminense:
briarroz
96$;
—
95$
a
o.
60
kilos,
Portugal . . . $384 a $386 dor
c,
Chatas
diversas
17
C
saccas. nue correstancla do 33:072*000;
lhado do 2* agulha, 82$ a 84$; do l^ormosc".
Hespanha . . . , 1$215 a 1*220 (.luidas 139
manutenidn.
Dc Tbomaz dos Santos X: Ir"ParaS6$ a
1$C32 a 1*640 pondem fi café
agulha,
especial,
—
arroz
Snisítu ....
Vapor
allemão
17
OBSKHV. —Soutos abateu em 88$; arroz superior, japonez, I",
mão, rellra-so o soclõ riu.iiiaz
$237
—
Bélgica, papel
do
fiuello.
nã"
Embarque
dos Santos recebendo í.lmpo:-i$isr. sua estatística 2.500 saccas, que 5S$ a «0$; arroz bom, japonez,
Bélgica, ouro
IS C — Chatas diversas c, c tancia dó 3:000$000,
local
n.:in.lo
3**110 correspondem ao consumo
2o, 52$ a 54$: arroz regular. 46$ do "Pau America".
Hoilanda
o actlvo e passivo o silõlõ
com
kilo:
"Sinaeioniil.
8)480 do mo7, de maio p. p.
a 4S$; alfaia
—
í':inacll
Vapor Inglez
P. Maul
3$Sü0
$600 ii $620: alfaia estrangeira, lartis" — Embarquei? de farello. Antônio dosf Santos iiíi imjicrMERCADO DE SANTOS
Jü[lilO
135$
r.S
kilos:
tancla de 4:000*000.
superior,
baealliíio
3$575
•!•»:.
li. Alren, papel
Entradas
:',i'.
0 "BEEF" DA CIDADE
De Anafo »V Comp., rcliru so
•¦19.500 a 140$ bacilbfio, outras qualida-luecla .... 2*270 — Desdo o !'*
o sócio Anafo P.ebor r*oel.cii'J.i
des, 70$ ii Sf»$: batas nacionaes.
,\ MATANÇA UK HONTIOM
Noruega .... 2$270 —
24.177
Média
kilos: $600 a $S0U; estrangeira,
a Importância de 8'Õ!Ò_Q*i.$.IH)Qi liMatadouro de Sautu Cruz
Dinamarca .... 2$270 — Do 1" de Julbo. . .
,150 .209
$860 a $S80: banha, caixa. 17.1$
No .Matadouro dò Santa Cruz, caiulo com o actlvo »¦ pusslvü o
Allemanha . . 2$000 a 2$016
24 54 S a 18S$: carne de porco salgada, foram
abatidos iionteni,
para soi io Alberto Israel dn í'ii|>.»r
Média
8$390 a S$480
Montevidéu . .
,'*44 .317 kilos: 3*000 a 4$'J00; xarque do o consumo da população desta tancla do 12:551*900.
$254 ldoni. anno passado
Blovaqula
da Prata., 3$ a 3$400; (•apitai, 451 bois, 05 vítellos, 132
20 .811 Rio
De íínpui,ov Uipenn.i ,v CiEmbarques ....
••arque dn Riò Graritlp» 2$700 ti
PRA-ÇA DE LONDRES
zo.ux, retlrnm-se os seios ,l:iyporcos e 12 i-iirnelros.
P
Existência:
Para ti cidade foram vendidos me íjnpcriüe nada rece_i>ei.iil*i, iu1.098.994 3$lú0; xarque do interior dé Mlburnues. . . .
O merendo monetário, de Lonnas. 2$ a 2$S00; xarque de Mat- ) ;j
bois. 5S I|2 vítellos, 123 por- 'Jo Gastão Casaux rrc«.l,i:ii.l » a
tires, iniciou seus trabalhos, hon- Saidas. .....
96.883 lo Grosso; 1$900 a 2*800: fari- tos o 1- carneiros.
liimportância do 10:.'"79*fJl",
Lem, con as seguintes cotações: Dçsdo oi"...
705.195 nha do mandioca do 1*, 50 ki- |
Vendidos para os subúrbios, condo com ò activo c passivo »
tíobre N. York, 485, 1|4: Pa- Do I" de julbo .
R.09l*,.nü2 los: 20$500 a 21$: farinha dei]
bois o 9 porcos.
sócio Manbitl de Medeiros liap. •
rlSi 124.18; Itália, 92,62; Portu- Idem, anno pas.sado
9.297.407 mandioca de 2*. 17*500 a IS»;
Pola junta medica foram re- so, na Importância do 87;.00OlÓ0.
|
33,98;
Hespanha,
10,800;
1.099.033 farinha do
gal,
mandioca,
grossa, I -.pitados, ü bois e 1 porco,
llxlsteticia
Do Dolpi.*m Pereira DuartO »*i
í-iil«sa, 25,19; Bélgica, 34,96; B. Idem anno passado
915.152 14$500 a 15$; feijão preto novo, j
n0 unt,. posto de São Diogo,
20»4(i;
Alle$.?ui'>a.
47
i|2;
Aires.
ÇMnp., r>tira-se o soclo DelpVíúi
kllos:
33$500
60
Alegro,
Porto
.
4.
.
seguintes
ligoraram
os
superior,
typo
preços,
Preço;,
rS reira Duarte recebetuli n i.n
Hoilanda, 12,07.
33$D00 48$ a 50$: feijão prelo, velbii', para os rélálliistas;
Idem anno passado
p:.rtancla dó 7:r»00$00'l. fic!».i"';«»
nomulatinho,
30$;
feijão
a
1*400
a
1*300
25$
GAFE
Rezes
•> •*«*i«'ió
Mercado; — Calmo.
branco, Vítellos
feijão
vo, 50$ a 52$;
1*300 a 1*500 ci m o act'.'i» o passivo
i;10 — Mercado dc liontem (Io
houve.
Não
termo):
imi-»rt;'.n-::t
na
F>;ireira
Vendas (a
nommüih. 93$ n 95$; feijão man- Porcos iÚGO.Ò á 3$700 Arlonlo
tle junho do 1929):
I » 7:500^0.10
3*200
teiga, novo, 93$ a 95$; feijão, Carneiros
ASSUCAR
40$300
Dc Custa V.-.(-iii:a St Comp. r.Preço typo
cores não especificadas, diversas,
Korani recolhidos aos eurraos;
'.i-.*.a
o •>(;« o !ii iljaml:i
i','»$
fradlnho,
(i:a-sc
íeijão
a
70*:
45
c
assu505
90
vítellos,
novas.
bois.
do
porcos
disponível
O mercado
*.!'•$ a 70$; milho ver- 2 carneiros.
i
icia
Midi»,
receb
ficando
p.da
r.acioilal,
bontein,
puracar vigorou, ainda
V>'iidus ali fis 10 12
sócio Fi-;in"l.*o
18*500;
e
18$
a
superior,
comuiiivo
paisAO
do
Sanmolho,
campos
Existem
nos
compradores
os
com
0371 lysíúlpi
lioras. .
e regular, 17$ lo Cruz: — 890 bois, 343 vítellos »«! Mnrquia ' osta Vai*»i;a. n.i
pletatnonlo reti-ahidosj forçando a milho misturado
Importância dò 24:0u0joui..
6 17$5fl0; toucinho, kilos: 2$S00 o 204 porcos.
baixa.
Môrcado: --- Calmo.
3$ MATADOIKO
De Alva:o F-.inandcs .t Cimi'
I)K
MKNDES
De facto, as cotações declinaram a 3$000 e toucinho paulista,
Commlssíio iio preço — Norton
Frigorífico "Anglo"
rf.tiram-se os rocios Aivaio Auiiuiscavinlin a a 33100.
Megõw «t Clãí, Andrade Lemos vigprpjlo o gênero
• Nente Matadouro foram abatigusto Ferniodis e .loaii i.".i •';.
dos: 377 bois, 40 vítellos e 22 hiva Cantil ' ). recebendo ,-i.l.i
am
i.»ii. a Imp i '.urda do l liil,'*!'1'1
porcos.
Vendidos para à cidade, 200
De Arnu i.ih. Silva .t *.'jiii| ,
bois, 44 vítellos e 10 porcos.
1'Ciira-so os m.dos ArmaiiJi SUPara os subúrbios foram vendi- v*. e Sarah dc Magalhães, nu ia
dos, 177 bois, 2 Vítellos o 12 por- icc t bendo. ,
cos.
FIRMAS INDIVIIH.U:**.
Para os retalblstas, vigoraram
Do Oscar .'usini, parii o jomos seguintes porcos:
de armarinho, a rüa l'-'Rezes
1$3S0 morciode Sá n. 5, com capital de
tacio
Vítellos
U4oo
é o novo navio-motor
«$500 15:000$00ü
Porcos.
De João IjírVit'. Vcnni cio, j-ari
o comiiloroio do calçados, ft rui.
JUNTA COMMERCIAL
,
2
Viscondo do Man-1* mu' n.
gQCIAES
d: CVÒ.DO*
capital
coni
1>ISTR.\T0S
ci-niDc João Miivii.l.i. esra
Po Teixeira & Cunhti Limita]
da, retiram-so os sócios Vasco, «i.i morcio de ca.-p nu-li, ,'i um ilí
de
Cunha Solto Maior e l*'e\ cindo I.avradlo n. 115, com c^plúil
<Je 23 000 toneladas de deslocamento (14.000 tons. brutto) cem uma
! Teixeira de Abreu, recebei,ib; :i 15:000$.
Dc F. P Aó ArailJ.. r»r.i «'
Importância de 71*1*010.
ã
«olres, etc,
ÜLTRA-M0DERNA INSTALLAÇÀO DE CLASSE INTERMEDIÁRIA
!
Do S. .Silva, Irmão & Comp. conimorclo de
inaugural em
rua da Cone -'cã i n f>0, cum ca
viagem
sua
a
Iretlram-se
os
sócios
Serafini
tara
*
que
. Fernandes da Silva e Domliuvo*; pitai de 30: U !*!•,(•.
De F. Ponlva »le Soj;m. |.sra
o
Fernandes dn Silva, reoebàado
'.
» primeiro a importância de . .. o conimercio Oo "'..'in-Itci i«tt. ft
roa Dius di Cruz n. IÜD. ptlfc
12:266*000 o o segundo a. l.-n- c.-u»ltal de 00.)>f.$"i'U
,' i-ortnncia de 0:132*50l<, floaudo ¦ Do Álvaro de Sou/u Msssa,
com o actlvo o pasulvo p si.clo para o commercio de carnes verpara Lisboa, Viee r. iíamiargòi
Augusto MÍguez nu lmpor:anc!.i nes verdes, íi run Keal Ormule^i
ide 0:132*500.
Segunda viagem em
n. 224, com capital de 10:OtK'í
De C. M. de Oliveira, para (
I De Sady lllbclro & Comp., n>do alfaiataria, á r\v
| Ura-se o soaio Sady Prado! '¦'!• commercio
n. 434-.V, com
I beiro recebendo a Importanutu Archltis Cordeiro
o capital de 10:000*000.
,lo 30:000*000. ficando co-ií
He Daniel F. dos Santo.i, i*.uI' aí.llvo é passivo o sócio At ilslu
Informações aos Agentes Geraes,
Pinto Vieira de Mello, nu Im- gmentou o seu capital cm ....
10:000*000.
Iportancra de 10:000$000.
Olivoiri
«*"•
Pe José Baptista Soares,
nuTavares,
De J.
j'
Coiiip., retiram-so os sócios Th.«- gmentou o seu capital em niais
recobi-ndj 00:000*000.
(culo íloberto Bonnet,
e
De José Braz Dourado, para
Ia Importância de 10:000$000
ívci- commercio de padarln, etc,
ã
o soclo Mnrio do Oliveira.•J:'i0U!>,
^^^^
*—
rua Mariz e fenmis n. 354, com
de
'I bendo a importância
ficando com o netlvo e passivo o capital do 50:000*000.
— Tel. N. 1582
Dq ,T. Ij.
Fernandes ParaJoão Tavares de Olivc.r:*,
Avenida Rio Cranso, 79,
.sócio
'nu
nhos, para ò commercio •k ulImportância de 6:000$.
De Roclia & Forte Limitada, fiiiatarla, ã rua Uruguaayn-.i ri.
retlram.Be os sócios Drs. Mur- 47, com capital de 15:000$.»«>Ü.

ENERAL OSÓRIO

üa

LL@YD BRASILEIRO

de

Julho

,'"'.'.. 20 Julho

Linha Rio-L.igu.na

Ali. Juce*çuny . . >7 Junho
Tunt.

I

Pedro

fiiilmarílr-i ín.Notemli.

....

Alt. JiieeBuny

.

11 Julho
. '-'.'. Julho

Linha Rio-Recife
Alt. Alexandrino "11 \ovemli.

<'>'>«'•<« ilO.iletrmbru

LLOYD

Cie.

VuHCOiicelIos 110 Maio

Cie.

Viisconrellui :i(l Junho

Clr.

Vuaeoneelln» .'10 Julho

REAL

Axp. .\uscluifiili» . :ío Mal»
Asp.

JVuselmentu l,*> Junho

A»|).

.Vii.scliueutii 30 Junho

Aup.

Nascimento IS Julho

Asp.

.VuKcimruiu 30 Julho

HOLLANDEZ

AMSTERDAM
l'ri.\iuiiis

snhl.lui

de puqurtea pnrn n Kuropa
•I ile Junho
!.", dr Junho
li de Julho
.10 de Julho
20 de Apula

(irimlii . .
CKI.UIA .
1'luiiilrln .
'/. .'Icindla
(lruiiin ,.
-riiilii* o*
paquete* ntraeiini
O RÁPIDO

no porto de Heclfe,

E LUXUOSO PAQUETE

ORANIA

mi?

O itnquele "OELRIA" que i-«ln faiendn 11 truvr»ain RIO-MSBOA em 12 DIAS, com earalaa em
ll.VHIA, RECIPK e LA8 PALMAS
e em 11 DIAS I.1SHOA-IUO. eaealnndo em I.*5
PALMAS e IIP.CIPIC, traba de auwprlmle a ••»•!
elnaae Inlrraicdiarin reicrvnnilo o*, optlmoa rrapeelIroM eamarotea, aalaa e aolAea
PARA ?.«
CLASSE DB PREFERENCIA, A PREÇOS HEDU
ZIDISSIMOS.

O RÁPIDO E LUXUOSO PAQUETE

Cftp^rml» dn lifu 1I11 fruiii 110 tltn 5 dc .liiiiho.
Niililrú in» infMiit» (lia p:ir:i Italiln, Itfi-Kt*, \,x\%
1'uliniiK, I.Ubon, I.elxflcn, I.n Curiiiiu. Chrrbur**:»,
^i-iilhnmpton v Aiii«t|*Tilunt.

FLANDRIA
eáperado «Ia Eurnpn no dia 24 du corrente, »ahlrú amanlifi tiir-.ni» pnru Santo*-; Montrvldro <•
IlueniiH Alren.

A Compnnhla offereer Inrina aa faclllda dea de trnnaliordo «le «•¦ren em Aoaaterilnni pnrn
<>«. ilrninl* purli.i do mundo. Pnrn pnaantrena e freira eiiin nu n-rrntr* "Soelrdnde Anoaymn Mnrllnrlll". — Avenida III» llrnnro n. IOS — Phoue Central 4:120.

Este éo seu carro?
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VENDEM-SE
20 lote» de terreuo «nrdlndu
50x200. plantado* de laranjeira» e
enui «fraude inpliuinl. poaaalndo
nlniln dna» eaaluhaa em S. Joãn
de Merity. Tratn-*e eom o tenent*
Parla», á rua da Quitanda 3»
»alu 4. «lu» 16 ím IS bora».
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t'«»K«* 1* •**«'> "o
pòífitio o loinjiò'••*li«*i'á
a bonffiillii du hoje llío
•ii«.HO t|i«» A MANHA estíí <llstiiimliiilii eiun* os seus lellorfts
tio voliinto. Si* cliefrar «K* o niiílo
din. ii sim lionllli-tição será <le
:!0$000; tlopols dessa liova o aié
18 iiorns. etiber-llie-íi Ü0$000;
dns 18111 í & mcln-iiolu». alíula ll»c
i;i*slaiú n cliauci* <U' Janlur ou
colai-, sen» rtls|)('iulPi' íuii vliUctn.
|iorqu« lho será abonada 11 «nioii*
tlu de 10$0flU. Àniniihã; já !(*••»
perdido o direito ú bonlílonçüo,

|io(li»iHlu. 110 cniunlo. uítimidiuoutra opi>«)i'!iiiilili>(li'.
. l»ura melhor orl«»ntii«;So dos
nossos lMlon*s elmufíeurs, ficam
avisados' iilç «lito, ,alé us 18 honis. a bonlfliif.-ão scrú iiuku fio
balcão do andar lerreo do edifido dc ,\ MANHA, o, dessa ho111 i»te íhola-nolle. 110 2" andar,
em mãos de mn redactor, para
esse flui designado. O pagamenlo sc laia niodlaiile p.\hlbl«;ão da
carteira (iè ehuuffeiir do carro
cuja |dioio*ir«|ihla publicamos.
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A Manhi

BELÉM, 1 (A. It.) — Chegou u esla capital,
procedentes du Europa, o sr. Levler, represenlunle da A_u Paltendetl Co., dc Londres, que
vem uo Pura afim dc estudar as condições cm
que poderia scr feita paru u Inglaterra a cxportução dc madeiras das nossas florestas.

Director Redacíor-Chefe ÃGRIPINO NAZARETH

MONTliVIDEO, 1 (A. A.) — F.stú sendo orBanizada uma

"Caravana

Medica",

que

tara as cidades do Rio de Janeiro e São Paulo,
em julho.

O Conselho Municipal iniciou os seus trabalhos
A LEITURA DA MENSAGEM DO PREFEITO - A MESA FOI REELEITA
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fUreclor-presidentc, ANTÔNIO EÜIsALIO MONTEIRO DA FONSECA - Dlrector-the.onr.iro, MOACYE SCilAFFLOR CAMARGOGerente, SYLVÍÕ LEAL DA C03T7
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BRASIL" DEIXA, AMA- 0 Rio hospeda, ka vários dias. uma
1Â, 10NGISUND
vigorosa poetisa nortista e
festejada declamadora

Seus preparativos para a partida
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Os intendentes', honlem, reunidos, após ouvi rem a mensagem
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do governador da cidadã

O sr. Prado Junior já deu entrada no edificio do Conselho Municipal, por isso o sr. Henrique Mag|ioli apressa-se em abrir a sessão. Respondem á chamada 23 intendentes, e o sr. Nelson Cardoso levanna casai do prefeito e pedindo a nomeação de uma commissão para
:a-se então, communicando a
'ntroduzil-o no recinto. O sr. presença,
Prado Junior sobe até a mesa da presidência, entala o monoculo, e passa a
lêr a introducção da sua Mensagem. Termina logo, porém, e é conduzido, a seguir, ao gabinete do pre«dente, onde lh'e é offereeida uma taça de champagne. Retira-se entre as reverências dos intendentes
que o acompanham até a porta principal do edificio do Conselho.
mui auspiciosamente

AS FINANÇAS MUNICIPAES
A exemplo de 1927, o exê.elilo do anno passado oncerrou-se
:om todos os pagamentos em
' lia, não sdmente
do pessoal
:oiho do material adquirido.
an"tosDo contas processados, de rí-ls
antoiio.res, pagaram-se
1.540:982$1.40, restando ainda a
laídar 11 120:.777.33?Í total dé
k-bitos oriundos de annos preSedentes á minha, administrarão
• caídos em exercícios findos.
Jft liquidei compromissos de
iítl'ra8 aflmlriltflrajjòes no valor
;oral de 7.059:S4 2$995, sem coníu- a amortização da divida conloiidadã interna, assumpto que,
nus adiante, serft. tratado espe.-ialmenle.
»
Em 81 <!e marco ultimo, a Pro'citura tinha depósitos em banos riai Importância do réis
!.0S2.030$-£0.
Os serviços de juros, tanto da
livida externa como da Interna,
regulados,
«tão perfeitamente
issim com.) a amortização da dlrida externa. Adoptaram-so profidencias do vulto para «íue ouro tanto nconte<;a em relação ft.
llvlda interna, tendo-se retomalo o .obji-ctlvo dessa normaliza;ão, òbjeátivi) esquecido de lonja data.
A cotação das apólices munlcljaes dos empréstimos internos
Slevou-st\ cm 1921), em referen!ia ft cotação do 1928, numa pro>or.ão média de 13,05 °|°Em Londès, os títulos da dlviIa externa baixaram um ponto,
isto 6, desceram de 83 para 82.
A arrecalação attiiigiu a rfls
174.134:.9SJ200 contra
ir,tí.4r.S:!G4$9«3, em 1927. reristando-su. pois, uma dlfferenjade 17.C76:233f237 a favor de
192S.
O imposto predial, a maior
-onda da Prefeitura, produziu
Í3.247:520$41 _ contra
18.750:310$743 em 1927, havenlo uma differenca de
1.497:1805069 a favor do anno
lassado.
O imposto do transmissão de
ir o p ri ed a d e, quo em 1927
endeu L'0.J99:7S3$302, muito
louco augmentou,
Importando
an 20.231:531$412.
O imposto de licenças elevoufe de 17.031:32_$128 a.'
:9.0!i5:90,!S, aceusando uma dlfcrença de 2.0C4:473$775 a fa'or de 192S; a taxa sanitária suilu «le 7.603:131$720 a r£-is
1.242:340*348, mostrando um
iccrescimo do 1.579:20S$B28 a
nvor do ultimo
exercício; os
anolumentos sobre annuncios sulirntn de 737:304$128 para r.Is
••.3B5:89_...312,
verificando-se,
nnseiiuenti-mente, .majoração do
IÍ8.694$iS4; o o imposto sobro
rchlculos, que, em 1927, rendeu
l.274:88õ$376; em 1928 elevou?
le.a 5,!)8l:934$310, constatandoie, assim, um augmento de"réis
1.707:04.$934 em favor do uldmo exercício.
Isto C tanto mais para sallen!nr, quanto, no orçamento do,
1928, ás respectivas taxas foram
consideravelmente reduzidas.
Importa ainda nofar que o imposto sobi-e luvas predlaes paslou dn 2G8:<>24$l!i7 , om 1927
para «C9.575Ç053 no ultimo exorciclo, bavsndo, portanto, um au.mento do 401:050.878.
Devo, finalmente, chamar a
vossa attenção para o resultado
ipresenta-lo pela arrecadação da
Jivida tíclíva, a qual, produzindo
t.762:1 .S$!)4F> no penúltimo anno, em 1928 .offerece sobre o roferido resultado um excesso de
l.4G3:89l?508.
KcinodeliK.-ão «lo Rio «le .Taloiro — Proseguom com actlridado os estudos de urbanização
|pe resolvi mandar executar.
Tomei tal' deliberação deante
Ir multiplicidade dos importanles problemas do toda a espécie
ité agora resolvidos sem obedimeia a um plano qualquer de
lonjuncto, quo consulte as possiiilidad.es dn desenvolvimento fumro do Districto Federal.
Desse systémá arbitrário, oriindo da falta de plano regulalor «la ampliação urbana, resulou uma defeituosa expansão do

A REELEIÇÃO DA MESA
O presidente reabre depois a sessão e annuncia
que se vae proceder á eleição da mesa. Para presidente são votados: Henrique Maggioli, 16 votos; Minervino de Oliveira, 1; Octavio Brandão, 1; em
branco, 5. Para vice-presidente: Floriano de Góes,
16 votos; Minervino de Oliveira, I; Octavio Brandão, I; em branco, 5. Para I" secretario: Edgard
Roméro, 16 votos; Minervino de Oliveira, 1; Octavio Brandão, 1; em branco, 5. Para 2o secretario:
Corrêa Dutra, 18 votos; Octavio Brandão, 1; Minervino de Oliveira, 1; em branco, 5. Os intendentes
que votaram em branco foram os srs. J. J. Seabra,
Jeronymo Penido, Dormund Martins, Moura Nobre
e Leitão da Cunha, sendo que os srs. J. J. Seabra e
Dormund Martins votaram no sr. Corrêa Dutra para
2o secretario. O sr. MauriciòMe Lacerda não compareceu á sessão.
Rio dc Janeiro e de seus suburblosi
Para evitar novos erros o corrlgir as deformidades existentes,
encaminhando hurnionleumento o
crescimento da cidade, foi quu
entreguei a um especialista do
renome o estudo da remodelação da nossa Capital, devendo
elle apresentar um trabalho, o
mais completo possível, abrangendo planos du viação e prescrlpyiícs geraes relativas aos
problemas du trafego, do edlflciv
ção, do viação, de canalização
do águas pluviaes, do canalizações do sub-solo, não esquecendo a questão á"as servidões e o
ponto de vista esthetlco.
Jft estft organizado o esboço
geral que servlrft de base a um
estudo mais detalhado para constltulr o ante-projecto. Esse anteprojecto, por sua ves, servlrft. de
fundamento para estudos mais
completos para o projecto deflnitlvo, regulando as condições
de remodelação do traçado da
actual cidade e debuxando o traçado do seu desenvolvimento, futuro, podendo-se, então, fixar detalhes mnis ou menos ImportanteB de&so desenvolvimento.
Como parte preliminar desso
plano jft foram organizados proJectos de armamento para a
ftrea resultante do desmonto do
morro do Castello, e para unia
parte dit ftrea aterrada em fronto ft rua Santa Luzia, e comprehendida entre a Avenida. Rio
Branco o a antiga Ponta do Ca-'
labouço;
Do plano definitivo constarão
as prescrlpções a adoptar sobre
A divisão de terrenos em lotes,
sobre a edificação, construcção
de prédios e a regulamentação
de tantos outros assumptos, que
dizem respeito com a vida da cldade.
Sorvido «lc carrls. Metrnpprtnno — As varias companhias do.
carrls transportam, em média,
diariamente, no P.ío «te Janeiro,
um milhão de passageiros. Em
vehiculos, cada vez maiores e
mnis pesados, toda essa mar,sa de
gente se move nà superfície do
euío porqtíe ainda não possuímos
communicações subterrâneas como todas ns grandes capitães..
Decorro dahl um trafego do
ni.to-omnlbus quo perturba o
terna mesmn perigosa a circulação dn outros vehiculos o do pe«icstre.s. Accrosoo que esse transito die vehiculos posados acarreta
nara a administração municipal
despesas sempre crescentes com
a conservação dos calçamentos,
os quaes tf-m, nns linhas de carris, n sua principal causa de estragos.
Assim, pois, dado o oxtraordlnorlo desenvolvimento «la cidade
ó «rorrespondento augmento da
sua nopulação, jft d tonipo de so
c«.i*''ar e Ir estudando a. construcção de um metropolitano carioca.
Tal metropolitano viril desafogar o centro urbano, llgando-o
por melo rápido c commodo, fts
estações das Estradas de Perro o
aos arrabaldes longínquos.
TURISMO — Deixou, afinal, de

ser risível e parece não constituir
mais objecto de mofa a Idéa do
encaminhamento «lo turismo para
Idéa consignada
o Rio de Janeiro,
na minha ' mensagem Inaugural
como um dos'pontos Importantes
do meu programma.
Começou-se a comprehender o
valor pratico da Inegualavel natureza carioca, bem como a posslbilldado de se podor convertel-a
em fonte do riqueza municipal,
para não dizer braslloira.
Na certeza de que semelhante
factor econômico virft, em futuro próximo, influir na nossa balança commercial, cooperando para alargamento e firmeza do nosso credito, principiei a cuidar
delle desde o inicio da minha administração.
A propaganda methodlca das
nossas bellezas panorâmicas esbocava jft os seus primeiros'resultados quando, em meados do anno passado, surgiram alguns casos de febre amareila na Capital.
A forte reperpussão deste facto
no exterior veiu retrahlr a «rcrtente de turismo internacional,que
3__-OCZ30CT3_C__>0<__50C__>0<__>0,:

Um bárbaro assassinato em
Guaratiba

Quando fechávamos ft ultima
hora, fomos Informados que em
Uuaratlba, foi assaslsando, a golpes de foice, um trabalhador,
cujo nomo Ignoramos .
ê do cOr pr.ta, 30 anA victima
'''presumíveis
o conseguimos
nos
saber, tpie a pobre vlctltua H «.asado e tem prole.
O assassino é Joito Leito líor.tugal, preto, de 28 anuos c sol
teiro

O Dia da Margarida
Serft, amanhã, destinado o dia,
ft collecta do caridade que se faz
logar.
este anno em primeiro
Trata-se do "Dia da Margarida", e, o nosso publico sempre
generoso, ha de accorrer com
seu obulo, com a sua espontanoa esportula, aos delicados rógos das "patronesses" e das suas
auxillares, para que o dia da
mimosa flor, se torno um dia
grandemente proveitoso, para os
mensageiros do bem.
Jft tivemos opportunidade de
Inserir os nomes das senhoras o
sehborltas quo anrtinhã se entregarão ft caridosa tarefa de recolher as dádivas do povo carioca.
Damos a seguir a relação das
que vfio constituir n
pessoas
Commissão Apuradora da collecta de amanhã e o local onde
se furft essa apuração.
Eis a seguir a alludlda commissão:
Como nos annos anteriores, a
puraç&o serft feita no Salão Nobre da Associação dps Empregados no Commorclo, cedido, gontllmente, pelo seu
presidente.
A ehtratla para aquello salão serft. pola Avenida Rio Branco numero 118, sendo que, de uma
hora em deante, a Commissão
receberá abi os bahu's e cofres
para a contagem.

Terminado o Concurso do Qalveston, "Mlss Brasil seja ou não
no | momento jft portadora de
"Mlss
Universo", a senhorlta irft
porcorrer as diversas cidades da
Amerlea «lo Norto.
Em Saint Louls, "Mlss Brasil" domorar-se-ft talvez, o tempo
preciso para fazer-so a baldcaç&o.
numa hora.
Para aguardar esse tempo
"Miss Brasil", Ir A & Béde 'da
universidade de Washington para tor uma Idéa dn vida escolar
desta cidade.
Depois visitará, outras Importantes cidade americanas.
NOVA YOIIK, 1 (Sorviço csdo A MANHA) — Soube
pecial"Mlss
Brasil" veiu hontem,
«iuo
A. cidade, ft Quinta Avenida,
guardando* absoluto incógnito.
Reconhecida, foi alvo de ruídosas acclamaçõcs por parte dos
empregados do armazcm dc modas em que entrara antes,

Os hábeis "sh.rlocks", da 4'
delegacia auxiliar andavam preoccupadlsslmos para descobrirem
"disaa verdadeiras funeções dos
tinetos cavalheiros" qno diziam
ser judeus russos e riquíssimos.
Viviam luxuosamente vestidos
o dizem estar na espectativa de
Brandes" transações bancarias.
O 4° delegado auxiliar tomftaveriguar
ra esta solução para"dlstlnetos"
as Identidades dos
hospedes do Hotel Qioría, porfora informado quo aquelles
quo
"cavalheiros" quo ali se hospedaram, não tratavam de assumpto
algum na presença do outras
pessoas.
Os seus nomes no hotel, oram
os seguintes: George Mllallldes,
Constantin Rlga e Slmon Ernest
Chor.
Depois de Intensos trabalhos,
a policia logrou desvendar os
mysterlos dos tros "cavalheiros
distinctos" que não passavam de
'•«llstinctos malandros", quo ha
muito as autoridades aliemãs an«lavam ft procura.
Csoorge, é o dr. Isac L,o\vln, o
Constantin Leonard Reppeford.
O primeiro era o proprietário
da casa bancaria G. Lóowberg
& Cia,, do Berlim, situada ft rua
tlnter dei Linden n. 42, e o segundo, gerente desse estabelecimento. .
Eram elh-s, falsificadores de
grande quantldndo de letras sobro
i'.ol]ares o libras, que eram iloscontadas èm Nova York, toíido
eomo acceitante Rduth Kloktro
Q. M, B. 11. e emittonte a firma

Elektro Grr.sshandel A. fi,, o
Folntz.
Descoberta nhl, ns «un-i aftlli- i
olas, os "cavalheiros" fugiram i
para Paris, e mais tarde foram j
para Gênova, onde tomaram o!
'•Conto
Rosso", tendo eVn seus I
passaportes, as suas nacionallda- i
i
des como gregos.. ...
Dirigiram-se para Montevideo,
onde omflm encontraram Simon. Depois de permtinocerein
tempo em MonJuntos por muito
tevidéo, os "tres" vieram para
Santos, loiro depois para S. Paulo, onde st- hospedaram no Es- I
planada-Hotel.
No dia 17 do abril, vieram no
nocturno de luxo para esta capitai ondo se hospedaram no Hutel Gloria.
'¦
Os "tres mosqueteiros" nâo so
largavam, até que foram presos.
do Georgo foi enEm poder
'a
contrada
quantia de réis ...
S:470J000; em podor dc Slmon a
policia apprehendeu 11.000 dol- i
lares e 1.200 libras, ou sejam
160:000$000 em'nossa moeda; e
com Constantin foi encontrado
4:000$000 o pouco, em nossa
moeda e choques de Bancos.
Ao terminar o inquérito, a 4*
auxiliar pediu informaçõesr£ de
Allemanha, onde recebeu a resposta que ns autoridades gerno encalço
municas andavam
dos tres, que aqui estão detidos.
Foi communicatlíi ft dPlegação
da Allemanha que estft. tomando
providencias no sentido de obter
a extradioção do grupo tio
"serões".

Uma visita de Marilita Poaoli a A MANHÃ
O que nos disse, em rápida palestrai sobre os seu,
recitaes, a sua arte e a sua excursão
de Norte a Sul do paiz
i
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NOVA TORK, 1 (Serviço ospecial de A MANHA) — Até
amanhã, como ja temos telegraphado, ficara "Mlss Brasil" no
sou aprazível retiro na granja
do Lsong Island.
Hoje, a senhorlta Olga Ber.amlnl fará seus últimos proparativos para sua partida, amanhã, com destino a Oalveston.
"MISS nRASIL", NAO IRA'
t
PARA WASHINGTON
NOVA YORK, 1 (Serviço especial de A MANHA) — Sabese Já,, que "Miss Brasil" não po«lera ir, agora, a Washington e
Nova Orleans antes dc alcançar
c.alveston, em virtude de absoluta falta%2c tempo, acerescendo
não ter alrída, regressado a capitai americana o embaixador
brasileiro, sr. Gurgel dò Amaral,
e caber somente a esse diplomata o encargo de apresenta 1-a.

se canalisava para o Illo do Janeiro. Em taes
clrtiurnstani-ins, achando inconvcnlento forçar a propaganda tía
metrópole, resolvi moderar a publlcidade a respeito e aguanlnr o
tempo opportuno para roavlval-a
mais Intensamente.
Durante a presente pausa, quo
confio serft breve, trato actlvamente do me occupnr com o chamado turismo rcççpiivò, isto é,
com os meios, próprios do nperfoiçoar as condições do receber
os forasteiros,
proporcionandolhes todas as facilidades de entnula e as melhores commodidades ile estadia.
Varias providencias foram tomadas nesse particular.
Consegui, dos respectivos Doparlamentos, uma simplificação
razoáVel das formalidades de desembarque c, por Intbrmedlii dns
nossos representantes dlplomatlcos nos Estados Unidos «.- em ulversos palzes da Europa, obtive
a promessa tle quo os navios do
passageiros das grandes companhlas de navegação prolongariam
a sua parada no nosso porto.
Por outro lado, sem esquecer
a reparação e amplitude da rode
rodoviária, tenho procurado melhorar certos recantos aipesíres,
favorecer o accesso a outros pontos aprazíveis, salvar do vandalismo differeníes sitlos pittorescos, calçar ou compOr caminhos
por ondo o passeio a pé ou do
auto constituo um encanto. Estou me esforçando, ainda, no sentido de ^retocar a csthetica da cldade, trozendo-a sempre no possivel estado dc limpeza, zelando peIo aspecto de suas ruas, impedindo construcções ridículas, tranformando em traçado elegante e
gracioso o desenho monótono dos
seus jardins e o delineamento
uniforme dos seus parques.
As modificações operadas obedecem ao plano do conjuneto liarmonlco regulado pela lógica da
remodelação da cidade .
. A bõa impressão recebida polo
turista farft delle um agente espontaneo de publicidade, mais eloquente que o reclamo luminoso
num graníie centro de agglomeração humana. .
A mensagem, em que são descrlmlnados todos' os serviços
municipaes, diz o seguinte, quanto ft critica aos actos do Prefelto:
A Administração continua desejando o Julgamento publico doi
seus actos. Não Ignora ou nega o
valor salutar da critica e sõ depiora quando ella, perdendo o respeito de sl mesma, torce a verdade _ apparece obstinada ou freiielica, sem escrúpulos nem compost(ura.
• Terminando, repito o que jft disse na minha primeira mensagem
e reiterei nu segunda, isto é, estar sempre prompto a acceltar
as observações razoáveis e receber
com prazer toda a coilaboração
honesta, venha donde vier."
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c «-.\i,rp.-,sivii pose dc Marilia l'_r/nli,
n nosso photoiçrapho

—Manfios, Piauhy, Bahia, VI-O Hio hospeda ha vários dias
a notável poetisa parahybana e ctorla, Bello Horizonte, Em muitambém festejada declamadora tas outras, senti que até a politica Influe sobre o apreço Ss d—
Marilita Pozzoli.
dovemos clamadoras.
A sua
gentileza
E' modernista?
a visita feita, hontem, á. A MAEnthusiasta, Minhas IrreNUA. 'Trouxe-nos muita novldade o encanto e uma expressiva verenetas causaram _ escandalu
evidencia de talento. Procurft- em certos cldadea Não abandomos conhecer-lhe alguns versos. narei, por isso, minhas convicSão, sem a menor llsonja. pu- ções. Vou publicar, aqui dois 11"Poccado", ainda um tanjantes c nfflrniatlvos db ylgoro- vros:
to possadista e "Banjo", francaBa personalidade belletrlsca.
Era palestra,. entre a hora de mente modernista.
maior tulmulto dos nossos serviPedimos ft poetisa que n«is
ços de redocçjío, disse-nos de sua dissesse versos de um e antro limissão ao Rio:
vros. Revelaram-na nma sensuaVenho realizar alguns rocl- lista a OHka Machado, mas com
taes de declamação. Recitar traços muito pessoae9 os de
as poesias doa grandes poe- "Poccado", os outros c«m verde que- ali estivera do facto e mais
(CoiiiiuiiiK.-ãii dit 1* pagina)
do que as minhas. dadelras expressões de talento
brasileiros
tos
bra do sitio", não se atrapalha com homens armados, • o depu- Jft
todas as capitães do de os.61.
porcorri
"cangatado Lengruber FiOio, o
com duas razões*..
Norte, em excursão artística. PaA familla ali residente o aquel- ceiro" politico que procurava.
Marilita Pozzoli é nma persora todas aa populações disse verM«íreca InRegressftmos.
Ia formosa estrangeira, neta do
muito grata ao acolhi- nalldade interessante. Sua missão
Sou
sos.
Em caminho troçávamos com mento
casal, negavam que tivesse cscentlvo e applausos.
me dispensaram.
que
a que jornais
tado ali, depois da revolução, o bom humor do delegado:
De Victoria fui a Bello Horl- de declamadora,
— "Não perdemos a viagem;
as malore.
Isto é, do 6 de julho, — apezar
ahi tomando parte numa do Norte compararam
zonte,
levamos pelo menos a noticia do festa om homenagem da presi- do palx, é digna de elogios.
de pertencer a fazenda ao Vis- "homem".
seu grando
conde de Moraes,
Carlos.
'Lcngrubor.
Serft, afinal, uma grande ebra
No Sacco de São Francisco, dente Antônio
Lia-se
amigo, o dr.
"vendidos"
lntercablo intellectnal Intero
Sul?
de
Do
seguira
Rio,
para
sargentos
a verdade nos olhares daquella um dos "Judas".
até
brasileira.
_
Vou
dahl
Paulo
São
a
Oiegario Berpelo dr.
mocinha,
coO leitor verft, nos versos abaiAinda revistamos outras cazi- nardes o quu trabalhara com o o Rio Grande do Sul. Quero
de nos- xo, libertos de preconceitos ü«
nhas, meitendo a austera auto- capitão. Ellczer, contou um c.isti nhecer todas as capltae»
so paiz. Estou lhes _e_ündo o velhas escolas, um traço do sei
ridado, cm rigorosa confissão, to- Interessante: .
¦=—
esthetlco, a admiração pe- talento.
Existia
no
Sacco
São
senso
moradores.
dos os seus
^de
um portuguez que ti- la Arte.
Multo distante Jft da casa da Francisco, "cevatio"
São a apresentação do seu IV
com o nome
Quaes a_ cidades quo lho
"PeccadoB":
fazenda, encontrftmos dois ho- nha um
vro
deixaram melhor Impressão?
mens, um sentado e o outro fa- do candidato da Nação!
A autoridade estremeceu ao
zendo-lhe a barba,
MEU CREDO
saber desse vilipendio.
Era o Flgaro do logar.
Não havia mais tompo de faaquelle zer a diligencia.
avistaram
Quando
Creio no Amor que tudo pode e vence;
"exercito"
de kaki a descer o
Tomftmos o bonde, regres.-a.nque cria o sonho á luz da fantasia,
morro, os dois pobres homens do ao Rio.
da pessoa amada
estatalaram! .
No dia seguinte, ia o dono do que põe nos olhos
"Estado de sitio" c uma força
volúpia!
de
porco ft presença do cominan- um psalmo
armada na porta, não é brinca- dante da Regl&o.
deira!...
Nesse tempo, havia dois chec desvairada,
Não são todos os espíritos que fes de policia, como existiam, no Creio na Carne, ardente
supportam essa surpresa, sem quatriennio findo, duas ' policias sempre faminta, sempre sequiosa,
um estremecimenip.
civis: — a da 4* auxiliar e a do a bailar de prazer, ou de tortura,
A autoridade ao vel-os gritou Palácio do Catteto!
e triumphantel
—
o dr. Lengruber esteve
logo:
Quom escapasse de uma, fatal- lubrica
na fazenda, hontem?
mente cahlrla na outra, e ftsveO barbeiro, coitado, deixou a vezes uma cabia
nas ."garras" Creio no Gozo — esse demônio rubro!
navalha cahir. no chão... O ou- da outra! Era a "contradança"
Creio na Dôr — esse fantasma negro!
tro, levantando-so, tremendo de "Judas"!
— essa donzella triste
ctbmo uma vara verde, sem saDuas "pessoas" distlnctas e Creio na Lagrima
"verdadeira"!
ber o que dizia, respondeu:
só
uma
ás vezes, me acalenta...
— Sim senhor!
Chega, ao quartol general o que,
O delegado criou suma nova o. creador de porcos.
—
dirigindo-se a nõs: — eu não
Então, o senhor tem cora- E creio no Desejo
disse que a nota não era falsa gem de "chrlsmar" um porco cavalleiro pagão, de lança em riste,
c que não perdíamos a via- com o nome do dr. Beriiardes?!
Não, meu generat, contes- que celebra em meu peito
Sem!...
tremendo de a apotheose louca do Peccado!
Estava saltltante.
Notava-se, tou o açougueiro
comprehende,
agora, em sua physionomia. bar- medo, O "slnhõ"
rançada a alegria ' que lhe la eu gosto do "homem'! e não ten- llt&r. que era ,o general Fontoura, um official esplrltuoso que con
do filhos, botei o nome do doutor mandou em pa_ o pobre homem, muita graça contou: — que cer
ii'alma.
E começou a interrogar os bo Bernardes num bacorinho, mas, emquanto a autoridade donun- to commandante da Fortale?-i di
hontem, mesmo; para evitar um clante mordia os beiços...
Sfto Jofto, possuía em tempo doli
mens.'
. Tudo que perguntava, os po vexame, matei o ralo do dr. BerReconhecera o general Fon7 bellos cavallos de sua montarii
bres diabos, respondiam affirma- nardes!
toura quo tudo aquillo não pas- e, como respeitasse multo o nos.i
E o açougueiro i começou a sava de uma Ignorância o quo òs Congresso poz o nome nuia doi
tivamonte, loucos que ,. estavam
limpar as lagrimas com pena da judas desejavam com isso, era cavallos.... de Senador e no ou
pela nossa ausência.
uma lntcrvcnv&o-tnha no Esta- ¦tro... Deputado!...
A autoridade, com a sua "ha- morte do amigo...
(Continu'a>
Foi uma gargalhada geral e o do do Rio!
billdade", sem precisar ir aos
".-•-., .--ntre os presentes, teve
"extremos",, chegou ft conclusão commandante da 1* Região MiSF.VF.niNO DE FARIA

A' Sombra do Sitio
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Ella nunca tinha visto um rerolver!... Mas daquelle
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